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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.; изм.,
бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г. и
бр. 1 от 2014 г.)
§ 1. Член 10а се изменя така:
„Вноски за социално отговорно поведение
Чл. 10а. (1) Организаторите на хазартни
игри са длъжни да правят годишни вноски
за социално отговорно поведение в размер,
както следва:
1. за организат ори на он лайн за лагания – 50 000 лв.;
2. за организатори на игри в игрално казино – 10 000 лв.;
3. за всички останали организатори на
хазартни игри – 5000 лв.
(2) Приходите от годишни вноски по ал. 1
постъпват по бюджета на Държавната комисия по хазарта.
(3) Вноските по ал. 1 се внасят в срок до
31 март на текущата година, а организаторите
на хазартни игри, получили лиценз след тази
дата, внасят годишните вноски в 30-дневен
срок от датата на получаване на лиценза. За
невнесените в срок вноски се дължи лихва в
размер на законната лихва.
(4) По бюджета на Държавната комисия по
хазарта се предвиждат и разходват средства за
финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за
осъществяване на общественополезна дейност,
за дейности за:
1. предпазване на младите хора от хазарт;
2. превенция и лечение на хазартна зависимост;
3. провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг.

(5) По предложение на министъра на здравеопазването, министъра на младежта и спорта
и министъра на финансите Министерският
съвет приема наредба, с която определя:
1. условията, реда и начина за разходване
на средствата по ал. 4;
2. условията, реда и начина за набиране,
оценка и подбор на проектни предложения
за дейности по ал. 4;
3. изискванията към дейността и отчетността на лицата с одобрени за финансиране
проекти за дейности по ал. 4;
4. условията и реда за контрол върху изпълнението на проектите, финансирани със
средствата по ал. 4.“
§ 2. В чл. 18, ал. 1 думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
§ 3. В чл. 22, ал. 1, т. 10 след думите „към
сървър“ се добавя „на Комисията и“.
§ 4. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За разглеждане на документи по подадени искания за издаване на лицензи или за
извършване на промени по издадени лицензи,
за издаване на лицензи по този закон, с изключение на лицензи за онлайн залагания, за
издаване на удостоверения с вписани промени
по издадени лицензи, както и за извършване
на други административни услуги, се събират
държавни такси по тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра
на финансите.“
2. В ал. 2 след думите „подадени искания“
се добавя „за издаване на лицензи или за извършване на промени по издадени лицензи“.
3. В ал. 3 след думите „хазартни игри –“
се добавя „традиционна лотария, томбола,
моментна лотария“, а след думата „лото“ се
добавя „бинго, кено и техните разновидности“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За хазартните игри, които се облагат
с алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане, се събират само
таксите по ал. 1.“
§ 5. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Хазартните игри по ал. 1, с изключение
на томболата и моментната лотарийна игра,
може да се организират и онлайн – пряко
чрез интернет или чрез други електронни
съобщителни средства: мобилни и стационарни апарати, радио, телевизия, сателити и
други средства.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 6. В чл. 44, ал. 2 думите „министъра на
инвестиционното проектиране“ се заменят
с „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“.
§ 7. В чл. 47д думите „ал. 3“ се заменят
с „ал. 4“.
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§ 8. В чл. 55, ал. 4 след думите „към сървър“ се добавя „на Комисията и“.
§ 9. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „заверена от съответната
приходна администрация в потвърждение на
платения данък“ се заличават.
2. В ал. 5 след думите „към сървър“ се
добавя „на Комисията и“.
§ 10. В чл. 60, ал. 5 след думите „към сървър“ се добавя „на Комисията и“.
§ 11. В чл. 62, ал. 3 след думите „към сървър“ се добавя „на Комисията и“.
§ 12. В чл. 85, ал. 1 се създава т. 14:
„14. когато организаторът на хазартни игри
не плати в срок годишната вноска по чл. 10а.“
§ 13. В чл. 92 ал. 3 се изменя така:
„(3) Неплатените в срок годишни вноски
за социално отговорно поведение, държавни
такси и лихви за забава подлежат на принудително изпълнение от публичен изпълнител по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс. Актът за установяване на вземанията
се издава от председателя на Комисията.“
§ 14. В чл. 105 се създава ал. 3:
„(3) На организатор на хазартни игри, който
наруши чл. 10, ал. 1, се налага имуществена
санкция в размер от 3000 до 5000 лв.“
§ 15. В § 1, т. 12 от допълнителната разпоредба след думите „към сървър“ се добавя
„на Комисията и“.
Заключителни разпоредби
§ 16. До 28 февруари 2015 г. Министерският
съвет разработва концепция за облагането
на хазартните игри, придружена с оценка за
въздействието, и внася в Народното събрание
необходимите законодателни промени.
§ 17. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 5 декември 2014 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
данък върху добавената стойност (обн., ДВ,
бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от
2006 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41,
52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г.,
бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от
2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и
103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109
от 2013 г. и бр. 1 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 5, т. 2 букви „з“, „и“ и „к“ се отменят.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Мястото на изпълнение при доставка
на далекосъобщителни услуги, на услуги за
радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които
получател е данъчно незадължено лице, е
мястото, където това лице е установено, има
постоянен адрес или обичайно пребиваване.“
3. Алинея 7 се отменя.
§ 2. В чл. 31, т. 3 думите „плавателни съдове
и въздухоплавателни средства с изключение
на тези по т. 2, буква „в“ се заменят с „въздухоплавателни средства и плавателни съдове
с изключение на тези по т. 2, буква „г“.
§ 3. В чл. 42, т. 2 думите „републиканския
бюджет“ се заменят с „държавния бюджет“.
§ 4. В чл. 55, ал. 1, т. 2 думите „разходи
за“ се заменят с „разходи, като“.
§ 5. В чл. 70, ал. 4 се създава изречение второ: „Лице, регистрирано на основание чл. 97б,
няма право на данъчен кредит по отношение
на стоките и услугите, които се използват за
целите на извършвани от лицето доставки,
различни от доставки на далекосъобщителни
услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен
път, с получатели – данъчно незадължени
лица, които са установени или имат постоянен
адрес, или обичайно пребивават в страната.“
§ 6. Създава се чл. 85а:

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

„Лице – платец на данъка при доставка на
далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и
телевизионно излъчване или услуги, извършвани
по електронен път, с място на изпълнение на
територията на страната
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Да се обнародва в „Държавен вестник“
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ХLIІI Народно събрание на 5 декември 2014 г.
Издаден в София на 16 декември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

Чл. 85а. За доставка на далекосъобщителни
услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен
път, с място на изпълнение на територията
на страната, по която получател е данъчно
незадължено лице, данъкът е изискуем от
доставчика.“
§ 7. В чл. 96 ал. 7 се изменя така:
„(7) В облагаемия оборот по ал. 2, т. 1 не
се включват доставките с място на изпълнение
на територията на страната по чл. 21, ал. 6,
когато са извършени от лице:
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1. регистрирано на основание чл. 154 или
регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза;
2. регистрирано в друга държава членка
за прилагане на режим в Съюза, което няма
постоянен обект на територията на страната;
3. регистрирано на основание чл. 97б.“
§ 8. Създава се чл. 97б:
„Задължение за регистрация при доставки на
далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и
телевизионно излъчване или услуги, извършвани
по електронен път
Чл. 97б. (1) На регистрация по този закон
подлежи всяко данъчно задължено лице, което
не е установено на територията на страната
и извършва доставки на далекосъобщителни
услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен
път, с получатели – данъчно незадължени
лица, които са установени или имат постоянен
адрес, или обичайно пребивават в страната,
когато:
1. не е регистрирано на основание чл. 154
или в друга държава членка за прилагане на
режим извън Съюза или на режим в Съюза;
2. не е регистрирано на основание чл. 96,
97, 98 или чл. 100, ал. 1 и 3.
(2) За лицето по ал. 1 възниква задължение
за подаване на заявление за регистрация не покъсно от 10-ия ден на месеца, следващ датата
на данъчното събитие на първата доставка.
(3) В случаите, когато лицето по ал. 1 е
подало заявление за регистрация по чл. 154,
ал. 2 или е подало заявление за прилагане
на режим в Съюза или режим извън Съюза
в друга държава членка и е получило отказ
за регистрация за прилагане на съответния
режим, както и когато на лицето е прекратена регистрация за прилагане на някой от
тези специални режими, за лицето възниква
задължение за подаване на заявление за регистрация не по-късно от 7-ия ден от датата
на получаване на отказа, съответно от датата на извършване на първата доставка след
преустановяване прилагането на съответния
режим.
(4) Първи я т да н ъчен период за л и це,
регистрирано на основание на този член,
включва и периода от датата на извършване
на първата доставка включително до датата
на регистрацията.
(5) Лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат
основания за задължителна регистрация по
чл. 96, 97 и 98 или за регистрация по избор
по чл. 100, ал. 1 и 3, се регистрира по реда
и в сроковете за задължителна регистрация
или регистрация по избор.“
§ 9. В чл. 101, ал. 8 след думите „97а“ се
добавя „97б“ и се поставя запетая.
§ 10. В чл. 107 се създава т. 5:
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„5. регистрация по чл. 96, 97, 98, чл. 100,
ал. 1 и 3 и чл. 154 или регистрация в друга
държава членка за прилагане на режим извън
Съюза или на режим в Съюза – за регистрирано на основание чл. 97б лице.“
§ 11. В чл. 108, ал. 1, т. 1 след числото „97“
се добавя „97б“ и се поставя запетая.
§ 12. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „т. 1 и 2“ се заменят
с „т. 1, 2 и 5“.
2. В ал. 2 след думите „актът за дерегистрация не се връчва на лицето“ се поставя
запетая и се добавя „освен в случаите по
чл. 107, т. 5“.
§ 13. В чл. 113, ал. 9 се създава изречение
второ: „Лица, регистрирани на основание
чл. 97б, нямат право да посочват данъка в
издаваните от тях фактури или известия към
фактури за извършени доставки, различни
от доставки на далекосъобщителни услуги,
услуги за радио- и телевизионно излъчване
или услуги, извършвани по електронен път,
с получатели – данъчно незадължени лица,
които са установени или имат постоянен
адрес, или обичайно пребивават в страната.“
§ 14. В чл. 120 ал. 3 се изменя така:
„(3) Регистрирано на основание чл. 154
или 156 лице води електронен регистър за
извършени от него доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани
по електронен път, по които получатели са
данъчно незадължени лица. В регистъра се
посочва следната информация за всяка извършена доставка:
1. държава членка по потребление;
2. вид и количество на предоставяната
услуга;
3. датата, на която е възникнало данъчното
събитие на доставката;
4. номер и дата на фактурата, ако такава
е издадена за доставката, както и друга информация, съдържаща се в нея;
5. данъчната основа, като се посочва използваната валута;
6. всяко последващо увеличение или намаление на данъчната основа;
7. приложимата ставка на данъка;
8. размерът на данъка, като се посочва
използваната валута;
9. датата и размерът на получените плащания и начинът на плащане;
10. всички авансови плащания;
11. име, пощенски адрес и електронни
адреси на клиента, когато са известни на
данъчно задълженото лице;
12. информация, използвана за определяне
на мястото, където е установен клиентът или
където е постоянният му адрес или обичайното му пребиваване.“
§ 15. В чл. 125, ал. 1 думите „чл. 157“ се
заменят с „чл. 159б“.
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§ 16. В чл. 133, ал. 5 думите „предоставящи услуги по глава осемнадесета“ се заменят
с „избрали да се регистрират на основание
чл. 154 за прилагане на режим извън Съюза“.
§ 17. Създава се нова глава осемнадесета
с чл. 152 – 159и:
„ Г л а в а

о с е м н а д е с е т а

СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ ЗА ОБЛАГАНЕ НА
ДОСТАВКИ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ
УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗЛЪЧВАНЕ ИЛИ УСЛУГИ,
ИЗВЪРШЕНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ПО
КОИТО ПОЛУЧАТЕЛИ СА ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА
Раздел I
Общи положения
Обхват на специалните режими
Чл. 152. (1) Разпоредбите на тази глава се
прилагат за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно
излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно
незадължени лица, които са установени, имат
постоянен адрес или обичайно пребивават
на територията на държава членка, когато
доставчикът:
1. е данъчно задължено лице, неустановено
в държавата членка по потребление, и
2. е избрал да се регистрира за прилагане
на някой от специалните режими по ал. 2 в
страната или в друга държава членка.
(2) Специалните режими по тази глава са:
режим извън Съюза, когато доставчикът на
услугите по ал. 1 не е установен на територията
на Европейския съюз, и режим в Съюза, когато
доставчикът на услугите по ал. 1 е установен
на територията на Европейския съюз.
(3) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим в Съюза, което няма постоянен обект на територията на
страната, прилага този режим за доставките на
далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и
телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на
територията на страната, по които получатели
са данъчно незадължени лица.
(4) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим извън Съюза,
прилага този режим за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани
по електронен път, с място на изпълнение на
територията на страната, по които получатели
са данъчно незадължени лица.
(5) Лице, което извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и
телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната, по които
получатели са данъчно незадължени лица,
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и лицето не е регистрирано за прилагане на
някой от режимите в страната или в друга
държава членка, не прилага разпоредбите на
тази глава.
Доставки извън обхвата на режима в Съюза,
извършени от регистрирано за прилагане на
този режим лице
Чл. 153. (1) Лице, регистрирано на основание чл. 156 за прилагане на режим в
Съюза, за доставки с място на изпълнение
на територията на страната по чл. 21, ал. 6,
включително когато доставките са извършени
от постоянен обект на територията на друга
държава членка, прилага за тези доставки
общите правила на този закон.
(2) Лице, регистрирано на основание чл. 156
за прилагане на режим в Съюза, не прилага
този режим за доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка
по чл. 21, ал. 6, когато лицето има постоянен
обект в тази държава членка, независимо дали
доставките са извършени от този обект. За тези
доставки лицето прилага законодателството
на държавата членка, в която е установен
постоянният му обект.
Раздел II
Регистрация и дерегистрация за прилагане
на режим извън Съюза
Специална регистрация
Чл. 154. (1) Право да се регистрира по този
раздел има данъчно задължено лице, за което
са налице едновременно следните условия:
1. извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно
излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели – данъчно незадължени
лица, които са установени или имат постоянен
адрес, или обичайно пребивават в държава
членка, включително в страната;
2. не е установено на територията на Европейския съюз;
3. не е регистрирано и няма задължение да
се регистрира за целите на ДДС на територията на страната на основание, различно от
чл. 97б, или на територията на друга държава
членка на основание, различно от това, че
предоставя услугите по т. 1;
4. не е регистрирано за прилагането на този
специален режим в друга държава членка;
5. не е в сила ограничение за регистрация
по ал. 10.
(2) Правото по ал. 1 се упражнява, като
лицето подава до териториална дирекция на
Националната агенция за приходите – София,
заявление за регистрация по образец, определен с правилника за прилагане на закона.
Заявлението се подава по електронен път посредством създадено за целта WEB-базирано
приложение на страницата на Националната
агенция за приходите чрез въвеждане на дан
ните през приложението.
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(3) Със заявлението по ал. 2 лицето предоставя най-малко следната информация:
1. име, пощенски адрес, електронни адреси,
в т.ч. интернет страници на лицето;
2. идентификационен номер за целите на
данъчната регистрация, ако има такъв;
3. електронна декларация, че не е регистрирано за целите на ДДС в държава членка;
4. банкова сметка на лицето в евро;
5. идентификационни номера от предходни регистрации на лицето за прилагане на
режим извън Съюза и режим в Съюза, ако
има такива.
(4) В срок 7 дни от постъпване на заявлението по ал. 2 органът по приходите извършва
проверка за наличие на основание за регистрация за прилагане на режима извън Съюза.
В срок 7 дни от приключване на проверката
органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши
регистрацията. Връчването на акта на лицето
по ал. 1 се извършва по електронен път чрез
електронно съобщение.
(5) За дата на регистрацията се смята
п ърви я т ден на т римесечиет о, следващо
календарното тримесечие на подаване на
заявлението по ал. 2.
(6) Идентификационен номер за целите на
регистрацията за прилагане на режима извън
Съюза е служебният идентификационен номер
по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, пред който е поставен
знакът EU.
(7) За дата на регистрация се смята датата
на първата доставка, когато първата доставка
на услугите по ал. 1, т. 1 е извършена преди датата по ал. 5, при условие че данъчно
задълженото лице е подало заявление за регистрация по реда на ал. 2 най-късно до 10-о
число на месеца, следващ датата на първата
доставка.
(8) При промяна на данните в подадено заявление по ал. 2 лицето подава по електронен
път заявление за актуализация не по-късно от
10-о число на месеца, следващ настъпването
на промяната.
(9) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режима извън Съюза,
може да се регистрира на основание на този
член, като подаде по електронен път заявление
за регистрация по ал. 2 не по-късно от 10-о
число на месеца, следващ посочената от лицето
в заявлението дата на промяната, и в същия
срок уведоми за промяната другата държава
членка. В тези случаи за дата на регистрация
по този член се смята датата на промяната.
(10) Ограничение за регистрация по режима
извън Съюза е в сила:
1. до изтичане на 6 месеца от датата на
прекратяване на прилагането на режима извън Съюза в която и да е държава членка,
когато лицето доброволно се е отказало от
регистрацията си за прилагане на този режим;
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2. до изтичане на 6 месеца от датата на
прекратяване на прилагането на реж има
извън Съюза в която и да е държава членка
поради това, че лицето е уведомило същата,
че преустановява извършването на доставките
по ал. 1, т. 1;
3. до изтичане на две години от датата на
прекратяване в която и да е държава членка
по идентификация на прилагането на режим
извън Съюза или на режим в Съюза поради
системно неспазване от лицето на задълженията, свързани с прилагането на съответния
режим.
(11) При неспазване на срока по ал. 9 се
прилага ал. 10, т. 1.
Прекратяване на специалната регистрация
Чл. 155. (1) Регистрацията за прилагането
на режима извън Съюза се прекратява по
инициатива на лицето, когато:
1. вече не извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани
по електронен път;
2. престане да отговаря на условията по
чл. 154, ал. 1;
3. лицето избере да не прилага режима
извън Съюза.
(2) За прекратяване на регистрацията по
ал. 1 лицето подава до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София, заявление за дерегистрация по
образец, определен с правилника за прилагане
на закона. Заявлението се подава по електронен път посредством създадено за целта
WEB-базирано приложение на страницата
на Националната агенция за приходите чрез
въвеждане на данните през приложението.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 лицето подава
заявлението за дерегистрация не по-късно от
10-о число на месеца, следващ месеца, през
който настъпва съответното обстоятелство.
(4) В случаите по ал. 1, т. 3 лицето подава заявлението за дерегистрация най-късно
15 дни преди края на тримесечието, предхождащо календарното тримесечие, от което не
желае да прилага режима.
(5) В срок 7 дни от постъпване на заявлението за дерегистрация по ал. 2 органът по
приходите извършва проверка за наличие на
основание за прекратяване на регистрацията
за прилагане на режима извън Съюза. В срок
7 дни от приключване на проверката органът
по приходите издава акт, с който извършва
или мотивирано отказва да извърши прекратяването на регистрацията. Връчването
на акта на лицето, на което се прекратява
регистрацията за прилагане на режима, се
извършва по електронен път чрез електронно
съобщение.
(6) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 датата на
прекратяване на регистрацията за прилагане
на режима извън Съюза е първият ден на три-
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месечието, следващо календарното тримесечие
на изпращането на електронното съобщение
за издаване на акта за дерегистрация, а в случаите по ал. 1, т. 3 датата на прекратяване на
регистрацията за прилагане на режима извън
Съюза е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване
на заявлението за дерегистрация.
(7) Регистрацията за прилагането на режима
извън Съюза се прекратява по инициатива
на органа по приходите с издаване на акт за
дерегистрация, когато се установи, че лицето:
1. не е извършвало доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани
по елект ронен път, осем последователни
данъчни периода и не е подало заявление за
дерегистрация за прилагането на режима, или
2. не отговаря на условията по чл. 154,
ал. 1, или
3. системно не спазва разпоредбите на
режима извън Съюза.
(8) Системно неспазване разпоредбите на
режима извън Съюза е налице, когато:
1. на основание чл. 159б, ал. 11 на регистрираното за прилагане на режима лице
са изпращани от Националната агенция за
приходите напомнителни съобщения за последните три предходни данъчни периода и
справка-декларацията по чл. 159б, ал. 4 за
всеки данъчен период не е била предоставяна в рамките на 10 дни след изпращането на
напомнително съобщение;
2. на основание чл. 159б, ал. 11 на регистрираното за прилагане на режима лице
са изпращани от Националната агенция за
приходите напомнителни съобщения за последните три предходни данъчни периода и
пълната сума на декларирания данък за всеки отделен данъчен период не е платена от
лицето в рамките на 10 дни след изпращане
на напомнително съобщение, освен когато
оставащата неплатена сума е по-малка от
100 евро за всеки данъчен период;
3. след поискване от орган по приходите
или от компетентен данъчен орган на държава членка по потребление и един месец
след изпратено последващо напомнително
съобщение от Националната агенция за приходите лицето не е предоставило регистрите
по чл. 120, ал. 3;
4. регистрираното за прилагане на режима лице е посочило невярна информация по
чл. 159б, ал. 7 в две или повече подадени
справка-декларации, което води до намаление
на дължимия данък в големи размери.
(9) В случаите по ал. 7 връчването на акта
на лицето, на което се прекратява регистрацията за прилагане на режима, се извършва по
електронен път чрез електронно съобщение.
В тези случаи датата, на която се прекратява
регистрацията на лицето за прилагане на ре-
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жима извън Съюза, е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие
на изпращане на съобщението.
(10) Регистрирано на основание чл. 154 лице
може да се регистрира за този режим в друга
държава членка, като подаде по електронен
път заявление за дерегистрация до териториална дирекция на Националната агенция
за приходите – София, по реда на ал. 2 не
по-късно от 10-о число на месеца, следващ
посочената от лицето дата на промяната. В
същия срок лицето уведомява за промяната
другата държава членка. В тези случаи за дата
на прекратяване на регистрацията се смята
датата на промяната.
Раздел III
Регистрация и дерегистрация за прилагане
на режим в Съюза
Специална регистрация
Чл. 156. (1) Право да се регистрира за
прилагането на режима в Съюза има данъчно
задължено лице, регистрирано на основание
чл. 96, 98 или чл. 100, ал. 1 или 3, за което
са налице едновременно следните условия:
1. извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно
излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели – данъчно незадължени
лица, които са установени или имат постоянен
адрес, или обичайно пребивават в друга държава членка, в която данъчно задълженото
лице няма постоянен обект;
2. е установено по седалище и адрес на
управление на територията на страната или,
когато не е установено по седалище и адрес
на управление на територията на Европейския съюз, е установено по постоянен обект
на територията на страната;
3. не е регистрирано за прилагането на
този режим в друга държава членка, когато
е установено по постоянен обект на територията на страната;
4. не е в сила ограничение за регистрация
по ал. 12.
(2) Правото по ал. 1 се упражнява, като
лицето подава до компетентната териториална
дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация по образец, определен с правилника за прилагане на закона.
Заявлението се подава по електронен път по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с квалифициран електронен подпис
посредством създадено за целта WEB-базирано
приложение на страницата на Националната
агенция за приходите чрез въвеждане на дан
ните през приложението.
(3) Със заявлението по ал. 2 лицето предоставя най-малко следната информация:
1. име, пощенски адрес, електронни адреси,
в т.ч. интернет страници на лицето;
2. банкова сметка на лицето в евро;
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3. идентификационни номера за целите на
ДДС в други държави членки;
4. постоянни обекти на територията на
други държави членки;
5. идентификационни номера от предходни регистрации на лицето за прилагане на
режим извън Съюза и режим в Съюза, ако
има такива.
(4) В срок 7 дни от постъпване на заявлението по ал. 2 органът по приходите извършва
проверка за наличие на основание за регистрация за прилагане на режима в Съюза. В
срок 7 дни от приключване на проверката
органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши
регистрацията. Връчването на акта на лицето
по ал. 1 се извършва по електронен път чрез
електронно съобщение.
(5) За дата на регистрацията се смята
п ърви я т ден на т римесечиет о, следващо
календарното тримесечие на подаване на
заявлението по ал. 2.
(6) Идентификационен номер за целите
на регистрацията за прилагане на режима
в Съюза е идентификационният номер по
чл. 94, ал. 2.
(7) За дата на регистрация се смята датата
на първата доставка, когато първата доставка
на услугите по ал. 1, т. 1 е извършена преди датата по ал. 5, при условие че данъчно
задълженото лице е подало заявление за регистрация по реда на ал. 2 най-късно до 10-о
число на месеца, следващ датата на първата
доставка.
(8) При промяна на данните в подадено заявление по ал. 2 лицето подава по електронен
път заявление за актуализация не по-късно от
10-о число на месеца, следващ настъпването
на промяната.
(9) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режима в Съюза,
което не е установено по седалище и адрес на
управление на територията на Европейския
съюз, но има установеност по постоянен обект
както на територията на страната, така и на
територията на друга държава членка, ако
отговаря на условията на ал. 1, може да се
регистрира на основание на този член след
изтичането на две години, следващи годината,
през която е регистрирано за прилагане на
режима в Съюза в другата държава членка.
(10) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режима в Съюза,
което премести мястото си на установяване
по седалище и адрес на управление на територията на страната или, когато не е установено по седалище и адрес на управление на
територията на Европейския съюз, премести
постоянния си обект на територията на стра-
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ната, ако отговаря на условията на ал. 1, може
да се регистрира на основание на този член.
(11) В случаите по ал. 9 и 10 за дата на
регистрация по този член се смята датата
на промяната, ако лицето подаде заявление
за регистрация по реда на ал. 2 не по-късно
от 10-о число на месеца, следващ настъпването на промяната, и в същия срок лицето
уведоми за промяната държавата членка по
идентификация.
(12) Ограничение за регистрация по режима
в Съюза е в сила:
1. до изтичане на 6 месеца от датата на
прекратяване на прилагането на режима в
Съюза в която и да е държава членка, когато
лицето доброволно се е отказало от регистрацията си за прилагане на този режим;
2. до изтичане на 6 месеца от датата на
прекратяване на прилагането на режима в
Съюза в която и да е държава членка поради това, че лицето е уведомило същата, че
преустановява извършването на доставките
по ал. 1, т. 1;
3. до изтичане на две години от датата на
прекратяване в която и да е държава членка
по идентификация на прилагането на режим
извън Съюза или на режим в Съюза поради
системно неспазване от лицето на задълженията, свързани с прилагането на съответния
режим.
(13) При неизпълнение на изискванията на
ал. 11 се прилага ал. 12, т. 1.
Прекратяване на специалната регистрация
Чл. 157. (1) Регистрацията за прилагането
на режима в Съюза се прекратява по инициатива на лицето, когато:
1. вече не извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани
по електронен път;
2. престане да отговаря на условията по
чл. 156, ал. 1;
3. лицето избере да не прилага режима в
Съюза.
(2) За прекратяване на регистрацията по
ал. 1 лицето подава до компетентната териториална дирекция на Националната агенция
за приходите заявление за дерегистрация по
образец, определен с правилника за прилагане
на закона. Заявлението се подава по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с квалифициран електронен подпис посредством създадено за целта
WEB-базирано приложение на страницата
на Националната агенция за приходите чрез
въвеждане на данните през приложението.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 лицето подава
заявлението за дерегистрация не по-късно от
10-о число на месеца, следващ месеца, през
който настъпва съответното обстоятелство.
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(4) В случаите по ал. 1, т. 3 лицето подава заявлението за дерегистрация най-късно
15 дни преди края на тримесечието, предхождащо календарното тримесечие, от което не
желае да прилага режима.
(5) В срок 7 дни от постъпване на заявлението за дерегистрация по ал. 2 органът по
приходите извършва проверка за наличие на
основание за прекратяване на регистрацията
за прилагане на режима в Съюза. В срок
7 дни от приключване на проверката органът
по приходите издава акт, с който извършва
или мотивирано отказва да извърши прекратяването на регистрацията. Връчването
на акта на лицето, на което се прекратява
регистрацията за прилагане на режима, се
извършва по електронен път чрез електронно
съобщение.
(6) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 датата на
прекратяване на регистрацията за прилагане
на режима в Съюза е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие
на изпращането на електронното съобщение
за издаване на акта за дерегистрация, а в
случаите по ал. 1, т. 3 датата на прекратяване
на регистрацията за прилагане на режима в
Съюза е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване
на заявлението за дерегистрация.
(7) Регистрацията за прилагането на режима в Съюза се прекратява по инициатива
на органа по приходите с издаване на акт за
дерегистрация, когато се установи, че лицето:
1. не е извършвало доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани
по елект ронен път, осем последователни
данъчни периода и не е подало заявление за
дерегистрация за прилагането на режима, или
2. не отговаря на условията по чл. 156,
ал. 1, или
3. системно не спазва разпоредбите на
режима в Съюза.
(8) Системно неспазване разпоредбите на
режима в Съюза е налице, когато:
1. на основание чл. 159б, ал. 11 на регистрираното за прилагане на режима лице
са изпращани от Националната агенция за
приходите напомнителни съобщения за последните три предходни данъчни периода и
справка-декларацията по чл. 159б, ал. 4 за
всеки данъчен период не е била предоставяна в рамките на 10 дни след изпращането на
напомнително съобщение;
2. на основание чл. 159б, ал. 11 на регистрираното за прилагане на режима лице
са изпращани от Националната агенция за
приходите напомнителни съобщения за последните три предходни данъчни периода и
пълната сума на декларирания данък за всеки отделен данъчен период не е платена от
лицето в рамките на 10 дни след изпращане
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на напомнително съобщение, освен когато
оставащата неплатена сума е по-малка от 100
евро за всеки данъчен период;
3. след поискване от орган по приходите
или от компетентен данъчен орган на държава членка по потребление и един месец
след изпратено последващо напомнително
съобщение от Националната агенция за приходите лицето не е предоставило регистрите
по чл. 120, ал. 3;
4. регистрираното за прилагане на режима лице е посочило невярна информация по
чл. 159б, ал. 7 и 8 в две или повече подадени
справка-декларации, което води до намаление
на дължимия данък в големи размери.
(9) В случаите по ал. 7 връчването на акта
на лицето, на което се прекратява регистрацията за прилагане на режима, се извършва по
електронен път чрез електронно съобщение.
В тези случаи датата, на която се прекратява регистрацията на лицето за прилагане на
режима в Съюза, е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на
изпращане на съобщението.
(10) Регистрирано на основание чл. 156 лице,
което не е установено по седалище и адрес на
управление на територията на Европейския
съюз, но има установеност по постоянен обект
както на територията на страната, така и на
територията на друга държава членка, може
да се регистрира за прилагане на този режим
в другата държава членка след изтичането на
две години, считано от началото на годината,
следваща годината на регистрацията.
(11) Регистрирано на основание чл. 156
лице, което премести мястото си на установяване по седалище и адрес на управление
на територията на друга държава членка, или
когато не е установено по седалище и адрес
на управление на територията на Европейския съюз, премести постоянния си обект на
територията на друга държава членка или се
установи по седалище и адрес на управление
на територията на друга държава членка, е
длъжно да прекрати регистрацията си по
този член.
(12) В случаите по ал. 10 и 11 за дата на
прекратяване на регистрация по този член се
смята датата на промяната, ако лицето подаде
заявление за дерегистрация по реда на ал. 2
не по-късно от 10-о число на месеца, следващ настъпването на промяната, и в същия
срок лицето уведоми за промяната другата
държава членка.
Раздел IV
Облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно
излъчване или услуги, извършвани по електронен път
Място на изпълнение на доставките
Чл. 158. Мястото на изпълнение на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги
за радио- и телевизионно излъчване или
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услуги, извършвани по електронен път, от
регистрирано по тази глава лице се определя
по чл. 21, ал. 6.
Данъчна основа, дата на възникване на данъчното
събитие, изискуемост и начисляване на данъка
Чл. 159. (1) Данъчната основа, датата на
възникване на данъчното събитие и изискуемостта на данъка при доставки на услуги по
тази глава се определят по законодателството
на държавата членка по потребление.
(2) Лице, регистрирано за прилагане на
режима извън Съюза или режима в Съюза, е
длъжно да начисли изискуемия данък върху
добавената стойност за извършена доставка
в обхвата на съответния режим, като:
1. включи размера на данъка при определяне на резултата по справка-декларацията
за прилагане на специален режим за съответния данъчен период в държавата членка
по идентификация;
2. посочи информацията за доставката в
електронния регистър, който води съгласно
законодателството на държавата членка по
идентификация.
Данъчна ставка и документиране на доставките
Чл. 159а. (1) Данъчната ставка на доставките по тази глава е приложимата ставка в
държавата членка по потребление.
(2) За документирането на доставките на
услуги по тази глава се прилага законодателството на държавата членка по потребление.
Данъчен период, справка-декларация за прилагане
на специален режим и внасяне на данъка
Чл. 159б. (1) Данъчният период за регистрираните по тази глава лица е тримесечен
и съвпада с календарното тримесечие.
(2) В случаите по чл. 154, ал. 7 и по чл. 156,
ал. 7 първият данъчен период обхваща времето от датата на първата доставка до края
на календарното тримесечие.
(3) В случаите по чл. 154, ал. 9 и по чл. 156,
ал. 11 първият данъчен период обхваща времето от датата на промяната до последния ден
включително на календарното тримесечие,
през което е настъпила промяната. Съответно по чл. 155, ал. 10 и по чл. 157, ал. 12,
последният данъчен период обхваща времето
от първия ден на календарното тримесечие,
през което е настъпила промяната, до датата
на промяната включително.
(4) Регистрирано на основание чл. 154 или
чл. 156 лице подава справка-декларация за
прилагане на специален режим по образец,
определен в правилника за прилагане на закона, за всеки данъчен период в срок до 20-о
число на месеца, следващ данъчния период,
независимо дали през периода е извършвало
доставки. Когато 20-о число на месеца е неприсъствен ден, чл. 22, ал. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилага.

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

(5) Справка-декларацията по ал. 4 се подава
до компетентната териториална дирекция по
раздел II или по раздел III от тази глава по
електронен път посредством създадено за целта
WEB-базирано приложение на страницата на
Националната агенция за приходите. Регистрираните на основание чл. 156 лица подават
справка-декларацията по електронен път с
квалифициран електронен подпис по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
чрез въвеждане на данните през приложението
или чрез подаване на предварително генериран
файл. Формата, структурата и валидационната
схема на файла се утвърждават със заповед
на изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите.
(6) Компетентната териториална дирекция по раздел II или по раздел III от тази
глава предоставя на лицето по електронен
път уникален входящ номер на всяка подадена справка-декларация по ал. 4, като при
извършване на корекции по реда на чл. 159д
предоставя входящия номер на първоначално
подадената справка-декларация.
(7) В справка-декларацията по ал. 4 се
посочва идентификационният номер на лицето за целите на прилагане на съответния
режим и, отделно за всяка държава членка по
потребление, в която лицето няма постоянен
обект, се посочват приложимите данъчни
ставки, общият размер на данъчните основи
на извършените доставки, за които се прилага
режимът и за които данъкът върху добавената стойност по съответните ставки е станал
изискуем, общият размер на дължимия данък
по съответните ставки и общият размер на
дължимия данък поотделно за всяка държава
членка за съответния данъчен период.
(8) Регистрирано на основание чл. 156 лице,
което има един или повече постоянни обекти
на територията на други държави членки,
посочва също идентификационните номера
за целите на ДДС, издадени от държавите
членки, където се намира всеки от обектите,
и информацията по ал. 7 за извършени от тези
постоянни обекти през съответния данъчен
период доставки, за които данъкът върху добавената стойност по приложимите ставки е
станал изискуем и са с място на изпълнение
на територията на държава членка по потребление, в която лицето няма постоянен обект.
(9) Стойностите по ал. 7 и 8 се посочват в
евро. За доставки в други валути се използва
обменният курс в последния ден от данъчния
период, като се прилага обменният курс,
публикуван от Европейската централна банка
за този ден, или ако няма публикуван такъв
курс на този ден, се прилага публикуваният
на следващия ден.
(10) Регистрирано на основание чл. 154
или чл. 156 лице в срока за подаване на
справка-декларацията по ал. 4 е длъжно да
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внесе общата сума на данъка върху добавената
стойност, който е изискуем за съответния
данъчен период, в държавния бюджет по
сметка на Националната агенция за приходите, в евро. Данъкът се смята за внесен
на датата, на която сумата е постъпила в
сметката. При плащането на сумата лицето
посочва вход ящи я номер на съответната
справка-декларация.
(11) Когато регистрирано на основание
чл. 154 или чл. 156 лице не е подало в срок
справка-декларацията по ал. 4 или не е внесло данъка по ал. 10, или е внесло данък в
по-малък размер, Националната агенция за
приходите изпраща до лицето напомнително
съобщение по електронен път на 10-ия ден
след деня, в който е следвало да бъде подадена справка-декларацията, съответно да
бъде внесен данъкът. Последващите действия
за определяне и събиране на данъка след
изпращане на напомнителното съобщение
от Националната агенция за приходите се
извършват от компетентните данъчни органи
на държавата членка по потребление.
(12) В случаите по ал. 11 справка-декларацията се подава по реда на ал. 5 до изтичане
на три години от датата, на която е следвало
да бъде подадена. След изтичане на този срок
справка-декларацията се подава в съответната
държава членка по потребление.
(13) След предприемане на действия по реда
на ал. 11 от компетентните данъчни органи
на друга държава членка по потребление данъкът за съответния данъчен период, който
е дължим за тази държава членка, се внася
по сметка на същата държава членка.
(14) В справка-декларацията по ал. 4 не
се посочват доставки на далекосъобщителни
услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен
път, ако са освободени съгласно законодателството на държавата членка по потребление,
както и доставки извън обхвата на режима в
Съюза по чл. 153.
Данъчен кредит
Чл. 159в. (1) Лице, регистрирано на основание чл. 154 или регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режима извън Съюза,
има право на възстановяване на данък върху
добавената стойност за получени доставки на
стоки и/или услуги с място на изпълнение на
територията на страната във връзка с извършени от него доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно
излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно
незадължени лица, по реда на чл. 81, ал. 2,
предвиден за лица, които не са установени на
територията на Европейския съюз.
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(2) Регистрирано на основание чл. 156 лице
има право на приспадане на данъчен кредит
по общите правила на закона за получени
доставки на стоки и/или услуги с място на
изпълнение на територията на страната.
(3) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режима в Съюза, ако
е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98 или
чл. 100, ал. 1 и 3, има право на приспадане
на данъчен кредит по общите правила на
закона за получени доставки на стоки и/или
услуги с място на изпълнение на територията
на страната.
(4) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режима в Съюза, ако
не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98
или чл. 100, ал. 1 и 3, има право на възстановяване по реда на чл. 81, ал. 2, предвиден
за лица, които не са установени в държавата
членка по възстановяване, но са установени
на територията на Европейския съюз.
Електронен регистър
Чл. 159г. (1) Регистрирано на основание
чл. 154 или 156 лице е длъжно да води електронния регистър по чл. 120, ал. 3.
(2) Информацията в регистъра по чл. 120,
ал. 3 се записва по начин, по който може да
се предостави незабавно по електронен път в
структуриран формат при поискване от орган
по приходите или от компетентните органи
на държавите членки по потребление.
(3) Информацията в електронния регистър
по чл. 120, ал. 3 се съхранява за срок не помалък от 10 години, считано от края на годината, през която е извършена съответната
доставка.
Корекции на справка-декларация за прилагане
на специален режим
Чл. 159д. (1) Допуснати грешки (неотразени
или неправилно отразени стойности) в подадена справка-декларация за прилагане на специален режим от регистрирано на основание
чл. 154 или 156 лице се поправят, като лицето
извърши необходимите корекции и отново
подаде по реда на чл. 159б, ал. 5 изменената
справка-декларация за същия данъчен период.
Не се допуска корекциите да се отразяват в
справка-декларация за друг данъчен период.
(2) Издадено кредитно и дебитно известие
за доставка се отразява по реда на ал. 1, като
лицето извърши необходимите корекции и
отново подаде по реда на чл. 159б, ал. 5 изменената справка-декларация за данъчния
период, през който доставката е декларирана.
(3) Корекции по ал. 1 и 2 се извършват до
три години от изтичането на срока за подаване на справка-декларацията за прилагане
на съответния режим, вк лючително след
прекратяване на прилагането му. След този
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срок корекции в подадена справка-декларация
се извършват съгласно законодателството на
съответната държава членка по потребление.
(4) Дължим данък в резултат на корекция
на подадена справка-декларация се внася в
държавния бюджет по сметка на Националната
агенция за приходите в евро. При плащането
на сумата лицето посочва входящия номер на
съответната справка-декларация.
Възстановяване на надвнесен данък по справкадекларация за прилагане на специален режим
Чл. 159е. (1) Надвнесен данък по справкадекларация за прилагане на специален режим
от регистрирано на основание чл. 154 или
156 лице се прихваща или възстановява по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, освен ако надвнесеният данък вече
е преведен към други държави членки по
потребление.
(2) Дължим данък по справка-декларация
за прилагане на специален режим, който е
внесен в държавния бюджет по сметка на
Националната агенция за приходите, но на
основание чл. 159б, ал. 13 се дължи в друга
държава членка по потребление, се прихваща
или възстановява на лицето по ал. 1 по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) Надвнесен данък в резултат на корек
ция по чл. 159д се възстановява по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
ако не е преведен към други държави членки
по потребление. Когато надвнесеният данък
е преведен към други държави членки по потребление, същият се възстановява на лицето
от съответната държава членка по потребление
съобразно извършената корекция.
(4) Надвнесен данък по подадена в друга държава членка справка-декларация за
прилагане на специалния режим от лице,
рег ис т ри ра но в тази д ърж а ва ч лен к а за
прилагане на режима в Съюза или режима
извън Съюза, който е преведен от държавата
членка или е внесен от лицето в държавния
бюджет по сметка на Националната агенция
за приходите, се прихваща или възстановява
на лицето по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
Задължения при извършване на доставки с място
на изпълнение на територията на страната от
лице, регистрирано в друга държава членка за
прилагане на режима извън Съюза или режима
в Съюза
Чл. 159ж. (1) Лице, регистрирано в друга
държава членка за прилагане на режим извън
Съюза или режим в Съюза, което извършва
доставка на услуги с място на изпълнение на
територията на страната по чл. 21, ал. 6, е
задължено да декларира тези доставки, като
ги посочи в справка-декларацията по реда
на законодателството на държавата членка
по идентификация. Подадена в държавата
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членка по идентификация справка-декларация
се смята за справка-декларация, подадена по
този закон.
(2) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим извън Съюза
или режим в Съюза, което извършва доставка
на услуги с място на изпълнение на територията на страната по чл. 21, ал. 6, е задължено
да внесе дължимия по справка-декларацията
по ал. 1 данък в определения по законодателството на държавата членка по идентификация
срок. Данъкът се смята за внесен на датата,
на която сумата е постъпила по сметка на
държавата членка по идентификация, или, ако
не е постъпила в тази сметка, на датата, на
която е постъпила в държавния бюджет по
сметка на Националната агенция за приходите.
(3) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим извън Съюза
или режим в Съюза, което извършва доставка
на услуги с място на изпълнение на територията на страната по чл. 21, ал. 6, е задължено да предостави при поискване от орган
по приходите водения електронен регистър
съгласно законодателството на държавата
членка по идентификация.
(4) След изпратено напомнително съобщение до лицето за изпълнение на задълженията
му по ал. 1 и 2 от компетентните данъчни
органи на държавата членка по идентификация, когато страната е държава членка по
потребление, последващите действия за определяне и събиране на данъка се извършват от
Националната агенция за приходите по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
След предприети действия от Националната
агенция за приходите данъкът за съответния
данъчен период, който е дължим за страната
като държава членка по потребление, се внася
от лицето в държавния бюджет по сметка на
Националната агенция за приходите.
(5) Когато страната е държава членка по
потребление, до изтичането на три години от
законоустановения срок по законодателството
на държавата членка по идентификация, неподадена в срок справка-декларация се подава,
съответно се извършват корекции в подадена
справка-декларация в тази държава членка,
а след този срок справка-декларацията се
подава, съответно корекции се извършват в
подадената справка-декларация по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
Преминаване от режим извън Съюза към режим
в Съюза и обратното
Чл. 159з. (1) Регистрирано на основание
чл. 154 лице, което престане да отговаря на
условията по същия член, може да се регистрира за прилагане на режима в Съюза,
ако отговаря на условията за регистрация по
чл. 156. В тези случаи в срока по чл. 155, ал. 3
лицето подава и заявление за регистрация по
реда на чл. 156, ал. 2.
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(2) Регистрирано на основание чл. 156 лице,
което престане да отговаря на условията по
същия член, може да се регистрира за прилагане на режима извън Съюза, ако отговаря
на условията за регистрация по чл. 154. В
тези случаи в срока по чл. 157, ал. 3 лицето
подава и заявление за регистрация по реда
на чл. 154, ал. 2.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 за дата на регистрация, съответно за дата на прекратяване
на регистрацията, по съответния режим се
смята датата на настъпване на промяната в
съответното обстоятелство.
Специален регистър
Чл. 159и. (1) За лицата, регистрирани в
страната за прилагане на режима извън Съюза
или режима в Съюза, Националната агенция
за приходите създава и поддържа специален
регистър, който е част от регистъра по чл. 80,
ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.
(2) Органът по приходите вписва в специалния регистър по ал. 1 за всяко от лицата по
ал. 1 датата на регистрация за прилагане на
съответния режим и датата на прекратяване
на регистрацията за прилагане на режима.“
§ 18. Досегашната глава осемнадесета
„Облагане на доставки на услуги, извършвани
по електронен път от лица, неустановени в
Европейския съюз“ с чл. 152 – 159 се отменя.
§ 19. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 съюзът „или“ се
заменя с „и/или“;
б) в т. 4 думите „Регламент (ЕО) № 1998/2006
на Комисията за прилагане на членове 87 и
88 от Договора към минималната помощ“ се
заменят с „Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския
съюз към помощта de minimis (OB, L 352/1
от 24 декември 2013 г.)“.
2. В ал. 3:
а) точка 6 се изменя така:
„6. декларация от лицето за размера на
получени минимални помощи, за последните
три данъчни години, включително текущата;
в случаите на преобразуване на дружества и
прехвърляне на предприятие лицето подава
декларацията съгласно условията на чл. 3, параграфи 8 и 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013
на Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора
за функционирането на Европейския съюз
към помощта de minimis;“
б) създава се т. 7:
„7. декларация от лицето/лицата за размера на получените минимални помощи за
последните три данъчни години, включително
текущата, когато отговарят на определението
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за „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември
2013 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Получените минимални помощи по
ал. 3, т. 6 и 7, независимо от тяхната форма
и източник, за последните три данъчни години, включително текущата, не трябва да
надхвърлят праг от левовата равностойност
на 200 000 евро, определени по официалния
валутен курс на лева към еврото към датата
на разрешението; за предприятията, които
осъществяват автомобилни товарни превози
за чужда сметка или срещу възнаграждение – праг от левовата равностойност на
100 000 евро, като в помощта не се включват
разходи за придобиване на товарни автомобили за сухопътен транспорт; тези прагове се
прилагат, независимо от това дали помощта
се финансира изцяло или частично с ресурси
на Европейския съюз.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Минималната помощ за одобрения
инвестиционен проект се натрупва:
1. до праговете, определени в ал. 4 със:
а) друга минимална помощ, предоставена
съгласно Регламент (ЕО) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към
помощта de minimis, и
б) минимална помощ, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към минималната помощ
за предприятия, предоставящи услуги от общ
икономически интерес, до прага, установен в
посочения регламент, и
в) минимална помощ, предоставяна съгласно други регламенти за помощ de minimis,
както и
2. с друга държавна помощ, получена за
същия инвестиционен проект, одобрена с решение на Европейската комисия или получила
разрешение по чл. 9 от Закона за държавните
помощи за тези активи за определяне на максимално допустимия интензитет.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
6. Досегашните ал. 6 – 10 се отменят.
7. Създава се ал. 11:
„(11) Лице, получило разрешение по ал. 6,
е длъжно да подава в Министерството на финансите информация относно изпълнението
на инвестиционния проект:
1. за годината на издаване на разрешението
и за следващата календарна година – в срок до
20-и януари на годината, следваща годината,
за която се отнася информацията;
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2. за остатъка от периода на изпълнение
на инвестиционния проект – в срок до 20-о
число на месеца, следващ месеца на изтичане
на срока на разрешението.“
§ 20. Член 167 се изменя така:
„Отказ за издаване и отнемане на разрешението
Чл. 167. (1) Разрешение по чл. 166, ал. 6 не
се издава, когато с получаване на минималната
помощ по чл. 166 са надхвърлени праговете
или максимално допустимия интензитет за
одобрената държавна помощ.
(2) В разрешението по чл. 166, ал. 6 задължително се посочва размерът на минималната
помощ за одобрения инвестиционен проект.
(3) Издаването или отказът за издаване на
разрешение се извършва с писмена заповед
на министъра на финансите.
(4) В срок 6 месеца след издаване на
разрешението по чл. 166, ал. 6 се допуска
издаването на ново разрешение за стоки,
които ще бъдат допълнително внесени или
придобити в изпълнение на одобрения вече
инвестиционен проект. Корекции в издадено
разрешение не се допускат.
(5) Отказът за издаване на разрешение
може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Издаденото разрешение се отнема в
следните случаи:
1. когато лицето престане да отговаря на
условията по чл. 166, ал. 1;
2. при изтичането на срока по чл. 166, ал. 3.
(7) Когато съответният компетентен орган
установи, че не са налице условията по чл. 166,
уведомява незабавно за това министъра на
финансите.
(8) Разрешението се отнема със заповед на
министъра на финансите, която може да се
обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(9) Министърът на финансите предоставя на
митническата администрация информация за
издадените и отменените разрешения, както
и списъците по чл. 166, ал. 3, т. 4.“
§ 21. В чл. 169, ал. 1 се създава т. 4:
„4. основание за регистрация по закона
при регистрация на основание чл. 97а, 97б,
99, чл. 100, ал. 2 и чл. 151а.“
§ 22. В чл. 175, ал. 3 т. 5 се отменя.
§ 23. В чл. 179 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
думите „декларацията по чл. 157, ал. 2“ се
заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Алинея 1 се прилага и за лице, регистрирано на основание чл. 154 или регистрирано в друга държава членка за прилагане
на режим извън Съюза или режим в Съюза,
което е длъжно, но не подаде справка-декларация за прилагане на специален режим за
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извършени доставки с място на изпълнение
на територията на страната по чл. 21, ал. 6,
или не я подаде в предвидения срок.“
§ 24. Създава се чл. 180б:
„Чл. 180б. (1) Лице, което е регистрирано
на основание чл. 154 или е регистрирано в
друга държава членка за прилагане на режим
извън Съюза или на режим в Съюза и не
начисли данък върху добавената стойност за
извършени доставки с място на изпълнение
на територията на страната по чл. 21, ал. 6 в
данъчния период, в който данъкът за доставката става изискуем, се наказва с глоба – за
физическите лица, които не са търговци, или
имуществена санкция – за юридическите лица
и едноличните търговци, в размер 25 на сто
от неначисления данък или данъка в по-малък
размер, но не по-малко от 250 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или на имуществената санкция
е двукратният размер на неначисления данък,
но не по-малко от 5000 лв.“
§ 25. Създава се чл. 181а:
„Чл. 181а. (1) Лице, което е регистрирано
на основание чл. 154 или чл. 156 или е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в
Съюза, което не предостави при поискване
от орган по приходите електронния регистър
по чл. 120, ал. 3 или електронния регистър,
който води съгласно законодателството на
държавата членка по идентификация, се наказва с глоба – за физическите лица, които не
са търговци, или с имуществена санкция – за
юридическите лица и едноличните търговци,
в размер от 500 до 10 000 лв.
(2) При повторно нару шение по а л. 1
размерът на глобата или на имуществената
санкция е от 1000 до 20 000 лв.“
§ 26. В чл. 60, ал. 1 и 3, чл. 88, ал. 4 навсякъде, чл. 89, ал. 1, чл. 90, ал. 1, чл. 91, ал. 4
и чл. 168, ал. 5, т. 2 думите „републиканския
бюджет“ се заменят с „държавния бюджет“.
§ 27. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 2, буква „а“ подбуква „гг“ се изменя
така:
„гг) за Република Франция: френските
територии, посочени в член 349 и член 355,
параграф 1 от Договора за функционирането
на Европейския съюз;“
б) в т. 11 се създава изречение трето: „За
целите на прилагане на режим в Съюза и
режим извън Съюза изречение второ не се
прилага.“;
в) точки 13 и 14 се изменят така:
„13. „Далекосъобщителни услуги“ са услугите, изброени в чл. 6а от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от
7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент
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за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение
на място на доставки на услуги (ОВ, L 284/1
от 26 октомври 2013 г.).
14. „Услуги, извършени по електронен път“
са услугите, предвидени в Приложение II на
Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на
данъка върху добавената стойност и чл. 7 на
Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на
Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на
мерки за прилагане на Директива 2006/112/
ЕО относно общата система на данъка върху
добавената стойност (ОВ, L 77/1 от 23 март
2011 г.), както и в Регламент за изпълнение
(ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври
2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място
на доставки на услуги.
Когато доставчикът на услуга и негов клиент кореспондират по електронна поща, това
само по себе си не означава, че извършваната
услуга е извършвана по електронен път.“;
г) създава се т. 14а:
„14а. „Услуги за радио- и телевизионно
излъчване“ са услугите, изброени в чл. 66 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на
Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на
Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по
отношение на място на доставки на услуги.“;
д) създават се т. 79 – 81:
„79. „Държава членка по потребление“ е
държавата членка, в която съгласно чл. 21,
ал. 6 е мястото на изпълнение на доставката
на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или на услуги,
извършвани по електронен път.
80. „Държава членка по идентификация“ е
държавата членка, в която данъчно задълженото лице, което извършва доставки по чл. 21,
ал. 6 с място на изпълнение на територията
на Европейския съюз, е регистрирано за прилагане на режим извън Съюза или режим в
Съюза.
Държава членка по идентификаци я за
данъчно задължено лице, което е установено
на територията на Европейския съюз по седалище и адрес на управление, е държавата
членка, в която е седалището и адресът на
управление на лицето.
Държава членка по идентификаци я за
данъчно задължено лице, което е установено
на територията на Европейския съюз не по
седалище и адрес на управление, а по постоянен обект, е държавата членка, в която
е постоянният обект. Когато лицето има
постоянни обекти в повече от една държава
членка, то може да избере коя от тях да е
държава членка по идентификация.
81. „Данъчно задължено лице, неустановено
в държавата членка по потребление“ за целите
на глава осемнадесета е данъчно задължено
лице, което не е установено по седалище и
адрес на управление или по постоянен обект
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на територията на държавата членка, в която
получателят – данъчно незадължено лице, е
установен, има постоянен адрес или обичайно
пребиваване.“
2. В § 1а се създава т. 8:
„8. Директива 2013/61/ЕС на Съвета от 17
декември 2013 г. за изменение на директиви
2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО по отношение
на френските най-отдалечени региони, и поспециално Майот (OB, L 353/5 от 28 декември
2013 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. (1) Мястото на изпълнение на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги
за радио- и телевизионно излъчване и услуги,
извършвани по електронен път, предоставени
от данъчно задължено лице, установено на
територията на страната, към данъчно незадължени лица, които са установени или имат
постоянен адрес, или обичайно пребивават
на територията на друга държава членка, за
които данъчното събитие е настъпило преди 1
януари 2015 г., е на територията на страната,
включително за период или етап при доставка
с периодично, поетапно или непрекъснато
изпълнение, за който данъчното събитие е
настъпило преди 1 януари 2015 г.
(2) Мястото на изпълнение на доставки на
далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и
телевизионно излъчване и услуги, извършвани
по електронен път, предоставени от данъчно
задължено лице, установено на територията
на друга държава членка, към данъчно незадължени лица, които са установени или имат
постоянен адрес, или обичайно пребивават на
територията на страната, за които данъчното
събитие е настъпило преди 1 януари 2015 г.,
е на територията на другата държава членка,
включително за период или етап при доставка
с периодично, поетапно или непрекъснато
изпълнение, за който данъчното събитие е
настъпило преди 1 януари 2015 г.
(3) Мястото на изпълнение на доставки на
далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и
телевизионно излъчване и услуги, извършвани
по електронен път, предоставени от данъчно
задължено лице, установено на територията
на страната, към данъчно незадължени лица,
които са установени или имат постоянен адрес,
или обичайно пребивават на територията на
друга държава членка, за които данъчното
събитие настъпва на 1 януари 2015 г. или
след тази дата, е на територията на другата
държава членка, включително за период или
етап при доставка с периодично, поетапно
или непрекъснато изпълнение, за който данъчното събитие настъпва на 1 януари 2015 г.
или след тази дата.
(4) Мястото на изпълнение на доставки на
далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и
телевизионно излъчване и услуги, извършвани
по електронен път, предоставени от данъчно
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задължено лице, установено на територията
на друга държава членка, към данъчно незадължени лица, които са установени или имат
постоянен адрес, или обичайно пребивават на
територията на страната, за които данъчното събитие настъпва на 1 януари 2015 г. или
след тази дата, е на територията на страната,
включително за период или етап при доставка
с периодично, поетапно или непрекъснато
изпълнение, за който данъчното събитие настъпва на 1 януари 2015 г. или след тази дата.
(5) В случаите по ал. 2 и 4, когато съгласно
законодателство на другата държава членка
данъчното събитие е настъпило преди 1 януари 2015 г., не настъпва изискуемост/не се
дължи данък за доставката в страната след
влизането в сила на този закон.
§ 29. (1) Всички лица, които към датата на
влизането в сила на този закон са регистрирани по реда на досегашната глава осемнадесета, се смятат за регистрирани по новата
глава осемнадесета, раздел I. В тези случаи
идентификационният номер по чл. 94, ал. 2
се запазва.
(2) Започналите и неприключили процедури по регистрация или прекратяване на
регистрацията по досегашните чл. 152 и 153
се довършват по реда на новия чл. 154.
§ 30. За подаване на декларация по досегашния чл. 157, ал. 2 за последния данъчен
период преди влизането в сила на този закон
и за внасяне на изискуемия за същия период
данък се прилага досегашният ред.
§ 31. Когато е получено авансово плащане
до 31 декември 2014 г. включително, за доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за
радио- и телевизионно излъчване и за услуги,
извършвани по електронен път, за която с този
закон е променено мястото на изпълнение и за
която данъчното събитие възниква след тази
дата, данъкът за авансовото плащане е изискуем в държавата членка, където доставчикът
е установен към тази дата, а данъкът върху
разликата (ако има такава) между данъчната
основа на доставката и авансово платените
до 31 декември 2014 г. включително суми без
данъка върху добавената стойност е изискуем
в държавата членка по потребление.
§ 32. Надвнесен данък върху добавената
стойност по справка-декларацията за прилагане на специален режим, включително във
връзка с корекция на такава справка-декларация, за данъчни периоди преди 1 януари
2019 г. се възстановява/прихваща на лицето,
както следва:
1. от държавата членка по идентификация
в размер:
а) тридесет на сто от общия размер на
надвнесения данък – за данъчни периоди от
1 януари 2015 г. до 31 декември 2016 г.;
б) петнадесет на сто от общия размер на
надвнесения данък – за данъчни периоди от
1 януари 2017 г. до 31 декември 2018 г.;
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2. от държавата членка по потребление в
размер:
а) седемдесет на сто от общия размер на
надвнесения данък – за данъчни периоди от
1 януари 2015 г. до 31 декември 2016 г.;
б) осемдесет и пет на сто от общия размер
на надвнесения данък – за данъчни периоди
от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2018 г.
§ 33. За издадено преди 1 юли 2014 г. разрешение по досегашния чл. 166, ал. 5, срокът
на което не е изтекъл към датата на влизането
в сила на този закон, лицето, получило разрешението за прилагане на специалния ред
за начисляване на данъка при внос или за
възстановяване на данъка в 30-дневен срок,
подава за остатъка от срока информацията
относно изпълнението на инвестиционния
проект в Министерството на финансите в
сроковете по чл. 166, ал. 11.
§ 34. В Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и
108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.,
бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от
2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и
99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15,
101 и 109 от 2013 г. и бр. 1 от 2014 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато за едно и също установено
задължение за акциз са отговорни няколко
данъчно задължени лица, те са солидарно
отговорни.“
2. В чл. 4:
а) в т. 15 изречение първо след думите
„пътници или стоки“ се добавя „срещу заплащане“;
б) в т. 25, буква „а“ подбуква „ее“ се изменя така:
„ее) за Република Франция: френските
територии, посочени в член 349 и член 355,
параграф 1 от Договора за функционирането
на Европейския съюз;“
в) създават се т. 55, 56 и 57:
„55. „Средства за измерване и контрол“ са:
а) средства за измерване, чрез които се
отчитат едновременно показателите обем
в литри, алкохолно съдържание и екстракт,
изразен в градус Плато, при производство на
бира, използвани от лицензираните складодържатели (с изключение на лицата, отговарящи
на изискванията за регистрация на независима
малка пивоварна);
б) средства за измерване, чрез които се отчита обем в литри при производство на бира,
от лицата, отговарящи на изискванията за
регистрация на независима малка пивоварна,
като показателите алкохолно съдържание и
екстракт, изразен в градус Плато, се определят
в лаборатория;
в) броячи, чрез които се отчита брой
опаковки на мястото на пълнене при производството на бира от лицата, отговарящи на
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изискванията за регистрация на независима
малка пивоварна, извършващи единствено
продажби на бира за консумация на място;
г) средства за измерване, чрез които се отчитат едновременно обем в литри, приравнен към
сравнителна температура 20 °С, и алкохолно
съдържание, изчислено при температура 20 °С,
при въвеждане, производство и извеждане
на етилов алкохол с алкохолно съдържание
по обем 80 % vol или повече (включително
биоетанол) с код по КН 2207, дестилати и
етилов алкохол с алкохолно съдържание по
обем по-малко от 80 % vol с код по КН 2208
90 91 и 2208 90 99;
д) калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности на
местата за съхранение на стоките по буква „г“;
е) оразмерени съдове, чрез които се отчита
обем в литри на произведения етилов алкохол
(ракия), от лица, получили удостоверение за
регистрация на специализиран малък обект
за дестилиране, като показателят действително алкохолно съдържание, изчислено при
температура 20 °С, се измерва с алкохоломер
или калибрирани апарати и инструменти,
използвани в лабораторните анализи;
ж) средства за измерване, чрез които се
отчита обем в литри при въвеждане и извеждане в наливно състояние на тихи вина,
шумящи вина, други ферментирали напитки,
междинни продукти и алкохолни напитки с
код по КН 2208, като показателят алкохолно
съдържание се определя в лаборатория;
з) оразмерени съдове или калибрирани
съдове, снабдени със средство за измерване
на ниво на течности на местата за съхранение
на стоките по буква „ж“;
и) броячи, чрез които се отчита брой на потребителски опаковки на алкохолни напитки;
й) средства за измерване, чрез които се
отчита маса в килограми при въвеждане и
извеждане на суровини за производство на
тютюневи изделия;
к) средства за измерване, чрез които се
отчита маса в килограми в местата, където
суровините, участващи в технологичния процес, преминават по производствения път под
формата на окончателно формиран нарязан
тютюнев бленд;
л) броячи, чрез които се отчита брой късове
при производство на цигари;
м) системи за електронно преброяване и
идентификация (СЕПИ), чрез които се отчита броят и идентификацията при въвеждане,
съхраняване на произведени в обекта и извеждане на тютюневи изделия, с изключение
на тютюна за пушене, когато е суровина за
производство на тютюневи изделия;
н) средства за измерване, чрез които се
отчита обем в литри, приравнен към сравнителна температура 15 °С, при въвеждане,
производство и извеждане на бензин, газьол,
керосин, биодизел, енергийни продукти с ко-
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дове по КН от 2710 11, различни от тези по
чл. 32, ал. 1, енергийни продукти с кодове по
КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50;
о) оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на
течности на местата за съхранение на стоките
по буква „н“;
п) средства за измерване, чрез които се
отчита обем в литри при въвеждане, производство и извеждане на енергийни продукти
с кодове по КН 2709 и от 2902 20 до 2902 44;
р) оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на
течности на местата за съхранение на стоките
по буква „п“;
с) средства за измерване, чрез които се
отчита маса в килограми при въвеждане,
производство и извеждане на тежко гориво,
втечнен нефтен газ (LPG) с код по КН от 2711
12 11 до 2711 19 00, енергийни продукти с код
по КН 2901, 2711 29, 2902 11 и 2902 19, смазочни масла, включени в код по КН от 2710
19 71 до 2710 19 93, други смазочни масла и
други тежки масла, различни от смазочните,
включени в код по КН 2710 19 99, енергийни
продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707
99 11, 2707 99 19, 2707 99 99, 2710 91 и 2710 99;
т) оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на
течности на местата за съхранение на стоките
по буква „с“;
у) средства за измерване, чрез които се
отчита маса в килограми при въвеждане,
добив, съхранение и извеждане на кокс или
въглища;
ф) средства за измерване, чрез които се
отчитат продадените или потребени количества природен газ в случаите на чл. 57а,
ал. 1, т. 2 и 3;
х) средства за измерване, чрез които се отчитат продадените или потребени количества
електрическа енергия в случаите на чл. 57а,
ал. 1, т. 2 и 3.
56. „Оразмерен съд“ е:
а) стационарен съд с вместимост, посочена
в издаден от производител документ за обема на съхранявания продукт при определено
ниво на течност или обема при максимално
запълване;
б) нестационарен съд с вместимост, посочена в издаден от производител документ или в
протокол, изготвен съвместно с контролните
органи, или в декларация от лицето за обема
на съхранявания продукт при определено ниво
на течност или за обема при максимално
запълване.
57. „Окончателно формиран нарязан тютюнев бленд“ е междинен продукт – суровина за
производството на тютюневи изделия, който е
с вариращи технологични параметри и съдържа
различни типове, произходи и класи тютюн,
жили и тютюнево фолио, соуси и аромати,
смесени в строго определено процентно съдържание, указани в рецептура.“
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3. В чл. 12:
а) в ал. 4:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. се унищожават от или се предоставят
за унищожаване на лица, отговарящи на
изискванията на Закона за управление на
отпадъците и на нормативните актове за
прилагането му;“
бб) точка 2 се отменя;
б) в ал. 5 се създава т. 4:
„4. които придобиват отпадъците по ал. 4.“;
в) създава се нова ал. 6:
„(6) Отпадъците по ал. 4 се унищожават
само в обекти, за които е издадено разрешение,
комплексно разрешително или регистрационен документ съгласно чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците.“;
г) досегашната ал. 6 става ал. 7;
д) създава се ал. 8:
„(8) Унищожаване на отпадъците по ал. 4
е дейността по тяхното третиране по смисъла
на Закона за управление на отпадъците, с цел
предотвратяване на употребата им като тютюнево изделие или суровина за производство
на тютюневи изделия.“
4. В чл. 20, ал. 2:
а) в т. 1а д у ми те „на тери т ори я та на
страната“ се заличават, а думите „както и
при изнасяне“ се заменят с „до лицензиран
складодържател на територията на страната,
както и при изнасяне“;
б) в т. 10 след думите „регистрацията на
лицата“ се добавя „или прекратяването на
действието на удостоверението за освободен
от акциз краен потребител“;
в) в т. 19 думите „както и потреблението
след прекратяване действието на удостоверението за освободен от акциз краен потребител“
се заличават.
5. В чл. 24ж, ал. 1 т. 3 се отменя.
6. В чл. 26, ал. 1 думите „републиканския
бюджет“ се заменят с „държавния бюджет“.
7. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) Акцизната ставка за цигарите
е, както следва:
1. на специфичния акциз – 101 лв. на 1000
къса;
2. на пропорционалния акциз:
а) 25 на сто от 1 януари 2016 г.;
б) 27 на сто от 1 януари 2017 г.;
в) 28 на сто от 1 януари 2018 г.
(2) Размерът на акциза по ал. 1 не трябва
да е по-малък от:
1. сто шестдесет и един лв. за 1000 къса
от 1 януари 2016 г.;
2. сто шестдесет и осем лв. за 1000 къса
от 1 януари 2017 г.;
3. сто седемдесет и седем лв. за 1000 къса
от 1 януари 2018 г.“
8. В чл. 44:
а) в ал. 1 се създава т. 8:
„8. в случаите на установени задължения
за акциз с ревизионно производство по реда
на чл. 108 от Данъчно-осигурителния проце-
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суален кодекс – по сметка на митническото
учреждение, издало ревизионния акт, в сроковете, определени в Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.“;
б) навсякъде д у мите „реп убликанск и я
бюджет“ се заменят с „държавния бюджет“.
9. В чл. 47, ал. 1:
а) в т. 8 след думата „суровините“ се добавя
„материалите“ и се поставя запетая;
б) в т. 9 думите „пълната функционалност
за преглед на“ се заличават.
10. В чл. 48, ал. 2 т. 10 се отменя.
11. В чл. 49 се създават ал. 5 – 7:
„(5) Когато е необходимо изясняване на
всички факти и обстоятелства от значение
за издаването на лиценза, лицето, подало
искането, в срока по ал. 2 може да поиска
спиране на производството по издаване на
лиценза в срок до три месеца, като посочва
причините за спирането.
(6) Когато за изясняване на всички факти
и обстоятелства от значение за издаването
на лиценза е необходимо становище от друг
орган, срокът по ал. 1 се смята за продължен,
но не с повече от три месеца.
(7) В случаите по ал. 5 и 6 лицето се уведомява писмено.“
12. В чл. 55г се създават ал. 5 – 7:
„(5) Когато е необходимо изясняване на
всички факти и обстоятелства от значение
за издаването на лиценза, лицето, подало
искането, в срока по ал. 2 може да поиска
спиране на производството по издаване на
лиценза в срок до три месеца, като посочва
причините за спирането.
(6) Когато за изясняване на всички факти
и обстоятелства от значение за издаването
на лиценза е необходимо становище от друг
орган, срокът по ал. 1 се смята за продължен,
но не с повече от три месеца.
(7) В случаите по ал. 5 и 6 лицето се уведомява писмено.“
13. В чл. 57а, ал. 3, т. 2 думите „пълната
функционалност за преглед на“ се заличават.
14. В чл. 57б:
а) създават се нови ал. 8 – 10:
„(8) Когато е необходимо изясняване на
всички факти и обстоятелства от значение
за издаването на удостоверението за регистрация, лицето, подало искането, в срока
по ал. 7 може да поиска спиране на производството по издаване на удостоверението в
срок до три месеца, като посочва причините
за спирането.
(9) Когато за изясняване на всички факти
и обстоятелства от значение за издаването
на удостоверението е необходимо становище
от друг орган, срокът по ал. 7 се смята за
продължен, но не с повече от три месеца.
(10) В случаите по ал. 8 и 9 лицето се
уведомява писмено.“;
б) досегашните ал. 8, 9 и 10 стават съответно ал. 11, 12 и 13;
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в) досегашната ал. 11 става ал. 14 и в нея
думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 13“.
15. В чл. 57в:
а) в ал. 1, т. 8 думите „пълната функционалност за преглед на“ се заличават;
б) създават се ал. 9 – 11:
„(9) Когато е необходимо изясняване на
всички факти и обстоятелства от значение
за издаването на удостоверението за регистрация, лицето, подало искането, в срока
по ал. 4 може да поиска спиране на производството по издаване на удостоверението в
срок до три месеца, като посочва причините
за спирането.
(10) Когато за изясняване на всички факти
и обстоятелства от значение за издаването на
удостоверението е необходимо становище от
друг орган, срокът по ал. 3 се смята за продължен, но не с повече от три месеца.
(11) В случаите по ал. 9 и 10 лицето се
уведомява писмено.“
16. В чл. 64:
а) в ал. 18 след думата „получатели“ се
добавя „и лицата по чл. 76в“;
б) създава се ал. 19:
„(19) Не се поставя бандерол върху потребителската опаковка на хранителни добавки
за поддържане на доброто състояние на организма, съдържащи етилов алкохол, когато
са в опаковки до 50 мл.“
17. В чл. 65:
а) в ал. 5 т. 3 се отменя;
б) в ал. 6 думите „и 3“ се заличават;
в) алинеи 7 и 8 се отменят.
18. В чл. 73й, ал. 2 след думата „подава“
се добавя „в 7-дневен срок“.
19. В чл. 73л, ал. 2 след думата „подава“
се добавя „в 7-дневен срок“.
20. В чл. 81а:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) В случаите, когато лицензираният
складодържател предоставя ново обезпечение,
предходното обезпечение се освобождава с
решение на директора на Агенция „Митници“
в 30-дневен срок, при условие че лицето няма
задължения за акциз.“
21. В чл. 84:
а) в ал. 6, т. 9 след думата „акциз“ се добавя
„вместимост на потребителската опаковка,
брой потребителски опаковки, продажна цена
(за цигари)“;
б) в ал. 18 след думите „предварителното
изпълнение на решението“ се добавя „или с
влязло в сила съдебно решение е отменено
решението“.
22. В чл. 88б:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Справка-дек лараци ята по ал. 1 се
попълва преди началото на производствения
процес.“
23. В чл. 90а, ал. 2:
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а) в т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако административнонаказателното
производство е завършило със сключването
на споразумение“;
б) точка 9 се отменя.
24. В чл. 90ж, ал. 1, т. 3 думите „3 – 6, 8
и 9“ се заменят с „3 – 6 и 8“.
25. В чл. 93:
а) създава се нова ал. 8:
„(8) За изпълнение на условията по ал. 6
се издава сертификат за одобрен съд за транспортиране от началника на компетентната
митница по ред, определен с правилника за
прилагане на закона. Сертификатът е валиден
за територията на цялата страна.“;
б) досегашната ал. 8 става ал. 9.
26. В чл. 94, ал. 1 се създава т. 3:
„3. резервоара за гориво на самоходни
машини и в резервоарите на станциите за
зареждане на самоходни машини.“
27. Създава се чл. 94а:
„Чл. 94а. (1) Забранява се получаването на
енергийни продукти по чл. 33, ал. 1, т. 1 – 4 от
лица, които не разполагат с необходимите за
целта съдове за съхранение или отоплителни
инсталации за използване на енергийния продукт, както и доставката на такива продукти
на места, различни от точния адрес, удостоверен в документа по чл. 33, ал. 3.
(2) Забраняват се всякакви сделки с енергийните продукти по ал. 1 след тяхната доставка
на адреса, удостоверен в документа по чл. 33,
ал. 3, и потвърждаване на получаването им
от потребителя.
(3) Държане или използване по предназначение на енергийните продукти по ал. 1 на
място, различно от посоченото в документа
по чл. 33, ал. 3, се допуска в случаите на
непреодолима сила и при условие, че лицето
предварително е уведомило писмено митническите органи за промяната и причините,
които я налагат.
(4) Уведомлението по ал. 3 се подава незабавно в най-близкото митническо учреждение – при промяна на мястото, посочено в
документа по чл. 33, ал. 3, и съдържа информация за причините, наложили промяната.
Не по-късно от 7 дни след подаване на уведомлението лицето по ал. 3 представя пред
митническите органи и акт на компетентен
орган, удостоверил наличието на непреодолимата сила, когато това е приложимо.
(5) Заверени копия от документите по
ал. 4 се съхраняват на мястото по ал. 3, като
се предоставят на митническите органи при
проверка.“
28. В чл. 97, ал. 1 думите „митническата
територия“ се заменят с „територията“.
29. В чл. 102, ал. 2 след думите „всички
други лица“ се добавя „държащи или“.
30. В чл. 103 ал. 1 се изменя така:
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„(1) Контролът се осъществява чрез физическа проверка на количеството и другите
данни и показатели, имащи значение за акцизното облагане, на счетоводната и търговската
документация на проверяваните лица, както
и на данните от средствата за измерване и
контрол.“
31. Член 103а се изменя така:
„Чл. 103а. (1) За целите на осъществявания
от митническите органи контрол данъчно задължените по този закон лица са длъжни да
използват средства за измерване и контрол,
отговарящи на изискванията на този закон и
нормативните актове по прилагането му, а в
случаите, когато средствата за измерване и
контрол са средства за измерване по смисъла
на Закона за измерванията, същите трябва
да отговарят на изискванията на Закона за
измервани ята и нормативните актове по
прилагането му.
(2) Данните от средствата за измерване и
контрол по ал. 1 се отразяват в отчетността
на лицата.
(3) М и н ис т ър ът на фи на нси т е изда ва
наредба, с която определ я специфичните
изисквания към средствата за измерване и
контрол за регистриране и отчитане на количествени и физикохимични показатели на
акцизните стоки и контрола, осъществяван
от митническите органи върху средствата за
измерване и контрол, използвани при въвеждане, производство, складиране и извеждане
на акцизни стоки.
(4) Данните от средствата за измерване
и контрол по чл. 4, т. 55, букви „а“, „г“, „и
(за алкохолни напитки с код по КН 2208)“,
„й – т“ и „ф“ се предават по електронен път
в автоматизираните системи за отчетност
на лицата.
(5) Данните от средствата за измерване
и контрол по чл. 4, т. 55, букви „а“, „г“, „и
(за алкохолни напитки с код по КН 2208)“,
„й – н“, „п“, „с“, „ф“ (с изключение на лицата, които извeждат природен газ за битови и
стопански нужди в обем под 3 млн. куб. м
годишно) и „х“ се изпращат до Централното
митническо управление по ред, начин и формат, определени със заповед на министъра
на финансите. Заповедта се публикува на
интернет страниците на Министерството на
финансите и Агенция „Митници“.
(6) Алинеи 4 и 5 не се прилагат:
1. за регистрираните изпращачи, освободените от акциз крайни потребители и лицата
по чл. 3, ал. 1, т. 6;
2. за лицата, които:
а) единствено получават или изпращат
предварително опаковани алкохол и алкохолни
напитки с еднакви номинални количества и с
маса от 5 г до 10 кг включително или с обем
от 5 мл до 10 литра включително;
б) получават предварително определено
количество готово опаковани алкохол и алкохолни напитки, етикетирани, поставени в

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

опаковки от какъвто и да е характер, с които
обичайно се представят на пазара, и количеството, което се съдържа в опаковката, не
може да бъде променяно, без опаковката да
бъде нарушена, отворена или променена;
3. за лицата, които:
а) единствено получават или изпращат
предварително опаковани енергийни продукти
с еднакви номинални количества и с маса от
5 г до 10 кг включително или с обем от 5 мл
до 10 литра включително;
б) получават предварително определено
количество готово опакован енергиен продукт,
етикетиран, поставен в опаковки от какъвто и
да е характер, с които обичайно се представя
на пазара, и количеството, което се съдържа
в опаковката, не може да бъде променяно,
без опаковката да бъде нарушена, отворена
или променена;
в) получават предварително опаковани
смазочни масла с код по КН от 2710 19 71 до
2710 19 93 и други смазочни масла, включени
в код по КН 2710 19 99, отговарящи на изискванията на чл. 33а;
4. в случаите на предварително опаковани
ароматични алкохолосъдържащи продукти,
които са с маса до 10 кг включително и с обем
до 10 литра включително и са предназначени за
влагане в производство на тютюневи изделия.
(7) Не се допуска въвеждането, производството, складирането и извеждането от данъчните складове и от обектите на регистрираните
лица на акцизни стоки, които не са отчетени
от средствата за измерване и контрол.“
32. Създава се чл. 103б:
„Чл. 103б. (1) За целите на определяне на
данъчната основа за облагане с акциз и за
определяне на публични държавни вземания
се използват данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1.
(2) В производствата по чл. 104, ал. 1 митническите органи могат да установят задължения за акциз при определена от тях данъчна
основа, когато се констатират разлики между:
1. данните от отчетността на данъчно задълженото лице, и
2. фактическата наличност, установена при
извършване на физическа проверка по чл. 103, и
3. данните от средствата за измерване и
контрол, които са средства за измерване по
смисъла на Закона за измерванията,
които водят или са довели до намаляване
на данъчната основа за облагане с акциз,
съответно до намаляване на задължението
за акциз.
(3) Разликите по ал. 2, констатирани от
митническите органи, се смятат за липси на
стоки, за които се дължи акциз.
(4) При установяване на обстоятелствата по
ал. 2 митническите органи могат да предприемат мерки за предварително обезпечаване на
вземанията по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.“
33. В чл. 104:
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а) създава се нова ал. 5:
„(5) Информация за издадените от митническите органи ревизионни актове, с които
са определени задължения за акциз, се изпраща ежемесечно на Националната агенция
за приходите.“;
б) досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
34. В чл. 107ж:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Определеното задължение с решението
по ал. 2 подлежи на доброволно плащане в
14-дневен срок от връчването му. След изтичането на срока за доброволно плащане решението подлежи на предварително изпълнение,
освен ако изпълнението е спряно по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „Административнопроцесуалния кодекс“ се заменят с „Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс“;
в) досегашната ал. 4 се отменя.
35. В чл. 114 думите „ал. 1, 3, 4 и 5“ се
заменят с „ал. 1, 2, 4, 5 и 7“.
36. В чл. 117, ал. 1 след думите „на чл. 94“
се добавя „и чл. 94а“.
37. В чл. 124:
а) в ал. 5 се създава изречение второ:
„Отнетите в полза на държавата стоки, които
подлежат на преработка, се смятат за поставени под режим отложено плащане на акциз.“;
б) създава се ал. 8:
„(8) Отнети в полза на държавата енергийни
продукти, които са годни за употреба и не
представляват опасност за живота и здравето
на хората или за околната среда, могат да се
предоставят безвъзмездно на лечебни заведения, училища и социални заведения, както и
на хора с увреждания или на крайно нуждаещи
се лица. Условията и редът за предоставяне
се определят с наредбата по ал. 4.“
38. В чл. 126 думата „произвежда“ и запетаята след нея се заличават.
39. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 9а:
„§ 9а. Данъчно задължените лица, които са
длъжни да използват средства за измерване
и контрол по чл. 4, т. 55, букви „г“, „к“, „л“
и „п“, се привеждат в съответствие в срок
до 6 месеца от постановяване на положително решение на Европейската комисия по
процедура по нотификация, предприета от
Министерството на финансите.“
40. Параграф 46 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 94 от 2010 г.; изм.,
бр. 19 от 2011 г. и бр. 54 от 2012 г.) се отменя.
§ 35. Данъчно задължените лица, които
използват средства за измерване и контрол
по Закона за акцизите и данъчните складове
и отговарят на изискванията на закона след
постановяването на положително решение
на Европейската комисия по процедура за
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нотификация, предприета от Министерството на финансите, се смятат за приведени в
съответствие.
§ 36. (1) Горива от нефтен произход, собственост на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“, с платен
акциз към датата на влизане в сила на този
закон, могат в случаите на тяхното освобождаване за ползване по смисъла на Закона
за държавните резерви и военновременните
запаси и Закона за запасите от нефт и нефтопродукти или на тяхното обновяване да
бъдат смесвани с биогорива в данъчен склад,
в съответствие с изискванията на Закона за
енергията от възобновяеми източници, до
пълното им изчерпване.
(2) Получените по ал. 1 енергийни продукти
се облагат със ставката за моторно гориво,
определена в чл. 32, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове към момента на
извеждането им от данъчния склад. Дължимият акциз се определя като разлика между
акциза по чл. 32, ал. 1 от Закона за акцизите
и данъчните складове и сумата на акциза,
заплатена за горивата от нефтен произход.
(3) Операциите по ал. 1 се извършват по
реда на чл. 65, ал. 6 от Закона за акцизите и
данъчните складове.
§ 37. Производствата по възстановяване
на акциз по отменения чл. 24ж, ал. 1, т. 3 от
Закона за акцизите и данъчните складове,
започнали до влизането в сила на този закон,
се прекратяват.
§ 38. Производствата по чл. 107ж от Закона
за акцизите и данъчните складове, образувани до влизането в сила на този закон, се
довършват по досегашния ред.
§ 39. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100
и 109 от 2013 г. и бр. 1 от 2014 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 се създава т. 9:
„9. допълнителните разходи на народните
представители.“
2. В чл. 2, ал. 1 се създава т. 6:
„6. Народното събрание на Република
България – за данъка върху допълнителните
разходи на народните представители.“
3. В наименованието на глава двадесет и
втора думата „Намаляване“ и запетаята след
нея се заличават.
4. В чл. 167:
а) в заглавието думите „или намаляване“
се заличават;
б) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „или
намалява“ се заличават.
5. В чл. 168:
а) в заглавието думите „и намален“ се
заличават;
б) алинея 1 се изменя така:
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„(1) Преотстъпеният корпоративен данък
по реда на тази глава се отчита в собствения
капитал.“
6. В чл. 170:
а) в заглавието думите „или намален“ се
заличават;
б) в текста думите „или намалява“ и „или
намаляване“ се заличават.
7. В чл. 172:
а) в ал. 1 думите „намаляване или“ се
заличават;
б) създава се ал. 3:
„(3) Правото на преотстъпване по реда на
тази глава се преустановява и в случаите, в
които данъчно задължено лице, за което е
налице изискване за подаване на формуляр
за кандидатстване, не го подаде в срок или
не изпълнява изискванията, посочени във
формуляра за кандидатстване.“
8. В глава двадесет и втора в наименованието на раздел IV думата „регионална“ се
заличава.
9. В чл. 182:
а) в ал. 1:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. извършват дейност в отраслите въгледобив, стоманодобив, производство на синтетични влакна, рибарство и аквакултури, както
и производство на селскостопански продукти,
посочени в Приложение 1 на Договора за
функционирането на Европейския съюз за
съответната дейност, или;“
бб) в т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя съюзът „или“;
вв) създава се т. 4:
„4. закриват същата или подобна производствена дейност в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, две години преди датата
на подаване на формуляр за кандидатстване
за помощ или ако към момента на неговото
подаване възнамеряват да затворят такава
производствена дейност в срок от две години,
след като приключи първоначалната инвестиция, за която ще се преотстъпва корпоративен данък.“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 2 думите „Договора за създаване на
Европейската общност“ се заменят с „Договора
за функционирането на Европейския съюз“;
бб) в т. 3 думите „Договора за създаване на
Европейската общност“ се заменят с „Договора
за функционирането на Европейския съюз“;
вв) точки 4 и 5 се отменят;
гг) в т. 6 думите „шосейни превози на товари за други лица, или се предоставят срещу
възнаграждение“ се заменят с „автомобилни
превози на товари за чужда сметка или срещу
възнаграждение“.
10. В чл. 188:
а) алинея 1 се изменя така:
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„(1) Данъчно облекчение, представляващо
минимална помощ, е налице, когато сумата на
получените минимални помощи от данъчно
задълженото лице през последните три години,
включително текущата, независимо от тяхната
форма или източник на придобиването им, не
превишава праг от левовата равностойност на
200 000 евро, а за данъчно задължено лице,
което осъществява автомобилни товарни
превози за чужда сметка или срещу възнаграждение – праг от левовата равностойност
на 100 000 евро, определени по официалния
валутен курс на лева към еврото. Тези прагове
се прилагат независимо от това дали помощта
се финансира изцяло или частично с ресурси
на Европейския съюз. В сумата на получените
минимални помощи се включват и:
1. преотстъпеният корпоративен данък
на данъчно задълженото лице за последните
три години, включително корпоративният
данък, който подлежи на преотстъпване за
текущата година, с изключение на преотстъпения корпоративен данък, за който са
изпълнени условията на чл. 189 и 189б;
2. всички предходни помощи за последните три години, вк лючително текущата,
предоставяни на някое от преобразуващите
се дружества, които следва да се вземат предвид от данъчно задълженото лице съгласно
чл. 3, параграфи 8 и 9 от Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември
2013 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis
(OB, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), като резултат от преобразуване на дружествата или
прехвърляне на предприятие.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Когато към 31 декември на съответната година данъчно задълженото лице е едно
и също предприятие, данъчното облекчение
е налице, когато сумата на получените минимални помощи от всички лица, които са
едно и също предприятие, през последните
три години, включително текущата, независимо от тяхната форма или източник на
придобиването им, не превишава съответния
праг от левова равностойност по ал. 1.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3;
г) създава се нова ал. 4:
„(4) Когато с определения за преотстъпване
данък за годината ще се превиши съответният
праг по ал. 1 и 2, данъчно задълженото лице,
в т.ч. данъчно задължените лица, които са
едно и също предприятие, не могат да ползват
преотстъпване за целия размер на данъка,
определен за преотстъпване.“;
д) досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Преотстъпеният данък, инвестиран в
активите по ал. 3, се натрупва:
1. до праговете, определени в ал. 1 и 2,
с друга минимална помощ, предоставена
съгласно Регламент (ЕО) № 1407/2013 на Ко-
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мисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към
помощта de minimis, и с минимална помощ,
предоставяна съгласно други регламенти за
помощ de minimis;
2. до прага, установен в Регламент (ЕС)
№ 360/2012 на Комисията от 25 април 2011 г.
относно прилагането на членове 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския
съюз към минималната помощ (de minimis)
за предприятия, предоставящи услуги от общ
икономически интерес (OB, L 114/8 от 26 април
2012 г.), с минимална помощ, предоставена
по този регламент;
3. до максимално допустимия интензитет
на съответната държавна помощ, одобрена
с решение на Европейската комисия или
получила разрешение по чл. 9 от Закона за
държавните помощи за тези активи.“;
е) досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Данъчно задълженото лице декларира в
годишната данъчна декларация за годината, за
която се преотстъпва корпоративният данък:
1. размера на получените минимални помощи, независимо от тяхната форма и източник, за последните три години, включително
текущата;
2. размера на всички предходни помощи
за последните три години, включително текущата, предоставяни на някое от преобразуващите се дружества, които следва да се
вземат предвид от данъчно задълженото лице
съгласно чл. 3, параграфи 8 и 9 от Регламент
1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
относно прилагането на членове 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския
съюз към помощта de minimis, като резултат
от преобразуване на дружествата или прехвърляне на предприятие.“;
ж) създават се ал. 7 и 8:
„(7) В случаите, когато данъчно задълженото лице е едно и също предприятие, се
декларират и:
1. всички данъчно задължени лица, които
са едно и също предприятие;
2. размерът на получените минимални помощи от лицата по т. 1, независимо от тяхната
форма и източник, за последните три години,
включително текущата.
(8) В случаите по ал. 7, т. 2 размерът на
получените минимални помощи се декларира
от първото подало годишна данъчна декларация данъчно задължено лице за съответната година. Декларираният размер ползва
всички данъчно задължени лица, които са
едно и също предприятие.“
11. В чл. 189:
а) в ал. 1:
аа) точка 9 се изменя така:
„9. преотстъпеният данък не трябва да
превишава 50 на сто, а за първоначална инвестиция, извършвана в общини от Югозападен
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регион – 25 на сто от настоящата стойност
на материалните и нематериалните активи,
включени в първоначалната инвестиция, определена към датата на предоставяне на помощта;
лихвеният процент за целите на определяне
на настоящата стойност на първоначалната
инвестиция е референтният лихвен процент,
определен от Европейската комисия, към 31
декември на годината на преотстъпване; в
случаите, в които преотстъпеният корпоративен данък за няколко години се инвестира в
материални и нематериални активи, които са
част от проект за първоначална инвестиция,
лихвеният процент за целите на определяне
на настоящата стойност на първоначалната
инвестиция е референтният лихвен процент,
определен от Европейската комисия, към 31
декември на първата от тези години;“
бб) създава се т. 11:
„11. за активите по т. 1 данъчно задълженото лице не е получател по някоя от следните
помощи:
а) помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на
Европейския съюз;
б) минимална помощ, предоставяна съгласно всички регламенти за помощ de minimis;
в) финансова помощ по Програмата за
развитие на селските райони;
г) всяка друга публична финансова помощ
от националния бюджет и/или от бюджета на
Европейския съюз.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите, когато данъчно облекчение
е предоставено за голям инвестиционен проект, чиято обща стойност превишава левовата
равностойност на 37,5 млн. евро, а за първоначална инвестиция, извършвана в общини
о т Юг оза па ден рег ион – 18,75 м лн. евро,
определена по официа лни я ва лу тен к у рс
на лева към еврото, данъчното облекчение
може да бъде ползвано за съответната година
само ако е получено положително решение
о т Европейската ком иси я вследс т вие на
уведомление, направено по реда на чл. 108,
ал. 3 от Договора за функционирането на
Европейския съюз. Министърът на финансите уведомява Европейската комисия по
реда и процедурите, установени в Закона за
държавните помощи. Данъчно задълженото
лице е длъжно да предостави на министъра
на финансите необходимата информация за
изпращане на уведомление до Европейската
комисия.“;
г) в ал. 5 думите „чл. 88, ал. 3 от Договора за създаване на Европейската общност“
се заменят с „чл. 108, ал. 3 от Договора за
функционирането на Европейския съюз“;
д) създават се ал. 6 – 8:
„(6) За първоначална инвестиция, свързана с диверсифициране на произвежданите
продукти чрез създаване на нови продукти,
приемливите разходи трябва да надвишават
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с поне 200 на сто данъчната стойност на активите, които се използват повторно, към 31
декември на годината преди започването на
изпълнението на първоначалната инвестиция.
(7) Стойността на приемливите разходи за
активи, включени в първоначална инвестиция,
свързана с основна промяна в съществуващия
производствен процес, трябва да превишава
сумата на годишните данъчни амортизации
на активите, свързани с дейностите, които
ще бъдат модернизирани, за предходните
три години.
(8) Данъчно задълженото лице уведомява
териториалната дирекция на Националната
агенция за приходите по регистрацията си за
проекта за първоначална инвестиция, в т.ч.
голям инвестиционен проект, чрез подаване
на формуляр за кандидатстване за помощ по
образец, най-късно преди започване изпълнението на проекта.“
12. В чл. 189б, ал. 2:
а) в т. 6, буква „б“ думите „Регламент (ЕО)
№ 1535/2007 на Комисията от 20 декември
2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност
към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти (OB,
L 337/35 от 21 декември 2007 г.)“ се заменят с
„Регламент (ЕО) № 1408/2013 на Комисията
от 18 декември 2013 г. относно прилагането
на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта
de minimis в селскостопанския сектор“;
б) създава се т. 7:
„7. данъчно задължено лице, представляващо голямо предприятие, е подало в териториалната дирекция на Националната агенция за
приходите по регистрацията си формуляр за
кандидатстване за помощ по образец, предложен от министъра на земеделието и храните
и утвърден от министъра на финансите, найкъсно преди започване на инвестирането на
данъка, който ще бъде преотстъпен.“
13. В чл. 190, ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
14. В чл. 195:
а) в ал. 6 се създава т. 3:
„3. доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения при условията на
ал. 7 – 12.“;
б) създават се ал. 7 – 12:
„(7) Доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения не се облагат с
данък при източника, когато едновременно
са изпълнени следните условия:
1. притежател на дохода е чуждестранно
юридическо лице от държава – членка на
Европейския съюз, или място на стопанска
дейност в държава – членка на Европейския
съюз, на чуждестранно юридическо лице от
държава – членка на Европейския съюз;
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2. местното юридическо лице – платец на
дохода, или лицето, чието място на стопанска
дейност в Република България е платец на
дохода, е свързано лице с чуждестранното
юридическо лице – притежател на дохода, или
с лицето, чието място на стопанска дейност
е притежател на дохода.
(8) Доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения може да не се облагат
с данък при източника и преди да е изтекъл
срокът по ал. 12, т. 2, при условие че към
момента на начисляване на дохода притежаването на изискуемия минимум от капитала
не е прекъснато.
(9) В случаите по ал. 8, когато притежаването на изискуемия минимум от капитала е
прекъснато преди изтичането на минималния
двегодишен срок, за освободените по ал. 8
доходи от лихви, авторски и лицензионни
възнаграждения се дължи данък при източника, като се прилага данъчната ставка в
размер 10 на сто. За дължимия данък при
източника се дължи лихва за просрочие за
периода от датата, на която е следвало да бъде
внесен данъкът при източника, до датата на
внасянето му.
(10) Ког ат о непод леж а щ на о бла г а не
доход от лихви, авторски и лицензионни
възнаграждения е обложен, притежателят на
дохода има право да поиска възстановяване
на данъка. Възстановяването се извършва
по реда и в сроковете на Данъчно осигурителния процесуален кодекс, но не по-късно
от една година от подаване на искането за
възстановяване.
(11) Алинеи 7, 8, 9 и 10 не се прилагат за:
1. доходи, които представляват разпределение на печалба или възстановяване на капитал;
2. доходи от вземания за дълг, които дават
право на участие в печалбите на длъжника;
3. доходи от вземания за дълг, които дават
право на кредитора да замени своето право
на лихва за право на участие в печалбите на
длъжника;
4. доходи от вземания за дълг, при които
няма клауза за връщане на главницата или
връщането е след повече от 50 години от
датата на емитирането на дълга;
5. доходи, представляващи непризнати за
данъчни цели разходи на място на стопанска
дейност в Република България, с изключение
на тези по чл. 43;
6. доходи, начислени от чуж дестранно
юридическо лице от държава, която не е
държава – членка на Европейския съюз, чрез
място на стопанска дейност в Република
България;
7. доходи от сделки, на които основният
мотив или един от основните мотиви е отклонение или избягване от данъчно облагане.
(12) За целите на ал. 7 – 11:
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1. чуждестранно юридическо лице от държава – членка на Европейския съюз, е всяко
чуждестранно юридическо лице, за което едновременно са изпълнени следните условия:
а) правната форма на чуж дестранното
юридическо лице е в съответствие с приложение № 5;
б) чуждестранното юридическо лице е
местно лице за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, съгласно
съответното данъчно законодателство и по
силата на спогодба за избягване на двойното
данъчно облагане с трета държава не се смята за местно лице за данъчни цели в друга
държава извън Европейския съюз;
в) чуждестранното юридическо лице се
облага с някой от данъците по приложение
№ 6, без право на освобождаване от облагане,
или с идентичен или подобен данък, който
се налага като допълнение към или вместо
тези данъци;
2. едно лице е свързано лице с второ лице,
ако е изпълнено поне едно от следните условия към момента на начисляване на дохода:
а) първото лице притежава непрекъснато
за период поне две години най-малко 25 на
сто от капитала на второто лице;
б) второто лице притежава непрекъснато
за период поне две години най-малко 25 на
сто от капитала на първото лице;
в) трето лице, което е местно юридическо
лице или чуждестранно юридическо лице
от държава – членка на Европейския съюз,
п ри тежава неп рек ъснато за период поне
две години най-малко 25 на сто от капитала
и на първото, и на второто лице;
3. чуждестранно юридическо лице е притежател на дохода, когато получава този доход
в своя полза, а не като посредник или агент
на друго лице;
4. място на стопанска дейност е притежател
на дохода, когато едновременно са изпълнени
следните условия:
а) вземането за дълг, правото или използването на информация, по отношение на които
възникват лихви или авторски и лицензионни
възнаграждения, са ефективно свързани с това
място на стопанска дейност;
б) лихвите или авторските и лицензионните възнаграждения представляват доход, по
отношение на който мястото на стопанска
дейност се облага в държавата – членка на
Европейския съюз, в която се намира, с някой
от данъците, посочени в приложение № 6, или
в Белгия – с „impot des non-residents/belasting
der niet-verblijfhouders“, или в Испания – c
„Impuesto sobre la Renta de no Residentes“,
или c идентичен или подобен данък, който
се налага като допълнение към или вместо
тези данъци.“
15. В чл. 200, ал. 2 след думата „сто“ се
поставя точка и текстът докрая се заличава.
16. Член 200а се отменя.
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17. В чл. 201 ал. 5 се изменя така:
„(5) С дек лара ц и я та по а л. 1 л и цата,
задължени да удържат и внасят данък при
източника по чл. 195, или получателите на
доходите в случаите по ал. 3 предоставят
информация за доходите по чл. 143з, ал. 1,
т. 2 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за целите на автоматичния
обмен. Информацията се предоставя веднъж
годишно с декларацията, подавана за четвъртото тримесечие на съответната година,
като при преобразуване информацията се
изготвя и предоставя от правоприемника. При
прекратяване на данъчно задълженото лице
информацията се предоставя в сроковете и
по реда за подаване на данъчната декларация
по чл. 162.“
18. В част четвърта се създава глава тридесета „а“ с чл. 217а, 217б, 217в, 217г и 217д:
„ Г л а в а

т р и д е с е т а

„ а “

ДАНЪК ВЪРХУ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Обект на облагане
Чл. 217а. С данък върху разходите се облагат допълнителните разходи на народните
представители.
Данъчно задължено лице
Чл. 217б. Данъчно задължено лице за данъка по чл. 217а е Народното събрание на
Република България.
Данъчна основа
Чл. 217в. Данъчната основа за определяне
на данъка върху допълнителните разходи на
народните представители са начислените
разходи за календарната година.
Данъчна ставка
Чл. 217г. Данъчната ставка на данъка по
чл. 217а е 10 на сто.
Деклариране и внасяне на данъка
Чл. 217д. (1) Данъкът върху допълнителните разходи на народните представители се
декларира с данъчна декларация по образец,
която се подава в срок до 31 декември на
съответната година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите
по регистрация на Народното събрание на
Република България.
(2) Данъкът върху допълнителните разходи на народните представители се внася до
31 декември на съответната година.“
19. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 27 думите „Договора за създаване на
Европейската общност“ се заменят с „Договора
за функционирането на Европейския съюз“;
б) точка 28 се изменя така:

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

„28. „Производствена дейност“ за целите на
чл. 184 е процесът на създаване на нов продукт чрез механично, физично или химично
преобразуване (обработка или преработка)
на суровини и материали с цел последваща
реализация, както и биологична трансформация на живи животни или растения. Не е
производствена дейност създаването на нов
продукт в енергийния и авиационния сектор,
включително изграждане на летища, летищна
инфраструктура и съпътстващи дейности, в
случаите на държавна помощ за регионално
развитие.“;
в) точка 30 се изменя така:
„30. „Предприятие в затруднение“ за целите на чл. 182, ал. 1, т. 3 е предприятие по
смисъла на Насоките за държавна помощ за
оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение
(ОВ, С 209/1 от 23 юли 2013 г.), включително
техните изменения и замени, а за целите на
чл. 182, ал. 5 е предприятие по смисъла на
Насоките на Европейския съюз за държавната
помощ в секторите на селското и горското
стопанство и в селските райони за периода
2014 – 2020 г. (OB, С 204/1 от 1 юли 2014 г.).“;
г) точка 31 се изменя така:
„31. „Минимална помощ“ е помощта по
смисъла на Регламент (ЕО) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора
за функционирането на Европейския съюз
към помощта de minimis.“;
д) точка 45 се изменя така:
„45. „Селскостопански продукти“, „преработка на селскостопански продукти“ и
„реализация на селскостопански продукти“
са тези по смисъла на чл. 2, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от
18 декември 2013 г. относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта
de minimis.“;
е) създават се т. 71 – 75:
„71. „Едно и също предприятие“ е предприятие по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември
2013 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis.
72. „Югозападен регион“ за целите на глава
двадесет и втора включва всички населени
места в областите София (столица), София,
Благоевград, Перник и Кюстендил съгласно
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския
парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за
установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели,
включително неговите изменения и замени.
73. „Дата на предоставяне на помощта“ е
31 декември на годината, за която се преотстъпва корпоративен данък.
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74. „Големи предприятия“ са предприятия,
които не изпълняват критериите, определени
в препоръката на Комисията от 6 май 2003 г.
относно определението на микро-, малки и
средни предприятия.
75. „Допълнителни разходи на народните
представители“ са тези по чл. 11 от приложение
„Финансови правила по бюджета на Народното
събрание“ на Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание.“
20. Досегашното приложение № 5 към
чл. 200а, ал. 6, т. 1, буква „а“ става приложение № 5 към чл. 195, ал. 12, т. 1, буква „а“
и в наименованието думите „чл. 200а, ал. 6,
т. 1, буква „а“ се заменят с „чл. 195, ал. 12,
т. 1, буква „а“.
21. Досегашното приложение № 6 към
чл. 200а, ал. 6, т. 1, буква „в“ и т. 4, буква „б“
става приложение № 6 към чл. 195, ал. 12, т. 1,
буква „в“ и т. 4, буква „б“ и в наименованието
думите „чл. 200а, ал. 6, т. 1, буква „в“ и т. 4,
буква „б“ се заменят с „чл. 195, ал. 12, т. 1,
буква „в“ и т. 4, буква „б“.
22. Навсякъде в закона думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.
23. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно
облагане (ДВ, бр. 100 от 2013 г.) се правят
следните изменения:
а) параграф 14 се изменя така:
„§ 14. След 31 декември 2013 г. данъчните
облекчения по реда на глава двадесет и втора,
раздел IV могат да се ползват до 31 декември
2020 г. Данъчното облекчение по чл. 184,
представляващо държавна помощ за регионално развитие, може да се ползва, когато
изпълнението на съответната първоначална
инвестиция е започнало след 31 декември
2013 г., но преди 1 януари 2021 г.“;
б) в § 17 в изречение първо думите „За
2014 г.“ се заличават.
§ 40. Данъчно задължените лица, които
не отговарят на условията за прилагане на
чл. 184 във връзка с чл. 188 от Закона за
корпоративното подоходно облагане и които
през 2014 г. са приложили чл. 91 във връзка с
досегашния чл. 188 от Закона за корпоративното подоходно облагане, за преотстъпените
през 2014 г. авансови вноски не дължат лихви
по реда на чл. 9 и 89 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
§ 41. При условие че до 31 март 2015 г. Европейската комисия постанови положително
решение за данъчното облекчение, представляващо държавна помощ, формулярът за
кандидатстване за помощ по чл. 189 от Закона
за корпоративното подоходно облагане се
подава заедно с годишната данъчна декларация за 2014 г., в случай че изпълнението
на съответната първоначална инвестиция е
започнало след 31 декември 2013 г., но преди
постановяване на положителното решение.
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§ 42. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от
2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и
99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г.,
бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и
94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г. и
бр. 1, 53 и 98 от 2014 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 11 ал. 5 се изменя така:
„(5) При авансово изплащане на лихви по
депозитни сметки, подлежащи на облагане с
окончателен данък по чл. 38, ал. 13, доходът
се смята за придобит на датата на падежа на
депозита или на датата на предсрочното му
прекратяване.“
2. В чл. 13, ал. 1 т. 8 се отменя.
3. В чл. 21 думите „и чл. 20“ се заменят с
„чл. 20, 22в и 22г“.
4. Член 22б се отменя.
5. Създава се чл. 22в:
„Данъчно облекчение за деца
Чл. 22в. (1) Местните физически лица и
чуждестранните физически лица, установени
за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата
от годишните данъчни основи по чл. 17:
1. двеста лв. – п ри едно ненавърши ло
пълнолетие дете;
2. четиристотин лв. – при две ненавършили
пълнолетие деца;
3. шестстотин лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.
(2) Данъчното облекчение се ползва, когато
едновременно са налице следните условия:
1. към 31 декември на данъчната година
детето е местно лице на държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. детето не е навършило пълнолетие;
3. към 31 декември на данъчната година
детето не е настанено за отглеждане на пълна
държавна издръжка в специализирана институция за деца.
(3) Данъчното облекчение се ползва от
лице по ал. 1, което към 31 декември на данъчната година е:
1. родител, който не е лишен от родителски
права, и при условие че:
а) детето не е настанено извън семейството, и
б) не е учредено попечителство или настойничество, или
2. настойник или попечител – в случаите
на настойничество или попечителство, или
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3. член на семействата на роднини или
близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при
роднини или близки по смисъла на Закона
за закрила на детето, или
4. приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане
в приемно семейство по смисъла на Закона
за закрила на детето.
(4) Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи
и при условие че лицето по ал. 3 представи
писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък
или роднина, че няма да ползва намалението
за съответната данъчна година.
(5) Декларация по ал. 4 не се представя,
когато другият родител, съответно другият
приемен родител, близък или роднина:
1. е неизвестен, починал или е лишен от
родителски права, или не му е предоставено
упражняването на родителските права в случаите на развод;
2. не е получавал доходи, подлежащи на
облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или с данък върху годишната
данъчна основа по чл. 28.
(6) Данъчното облекчение може да се
ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в
случаите на развод, когато за него са налице
условията по ал. 1 – 3 и когато представи писмена декларация по ал. 4 от другия родител.
(7) Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено
и е навършило пълнолетие.
(8) Обстоятелствата и условията по ал. 1 – 7
се декларират с декларация по образец.“
6. Създава се чл. 22г:
„Данъчно облекчение за деца с увреждания
Чл. 22г. (1) Сумата от годишните данъчни
основи по чл. 17 на местни физически лица и
на чуждестранни физически лица, установени
за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 2000 лв. за
отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид
и степен на увреждане, определени с влязло
в сила решение на компетентен орган.
(2) Данъчното облекчение се ползва, включително за годината, през която са установени
видът и степента на увреждане, и за годината
на изтичане срока на валидност на решението, когато едновременно са налице следните
условия:
1. към 31 декември на данъчната година
детето е местно лице на държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. детето не е навършило пълнолетие;
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3. към 31 декември на данъчната година
детето не е настанено за отглеждане на пълна
държавна издръжка в специализирана институция за деца.
(3) Данъчното облекчение се ползва от
лице по ал. 1, което към 31 декември на данъчната година е:
1. родител на дете с 50 и с над 50 на сто
вид и степен на увреждане, който не е лишен
от родителски права, и при условие че:
а) детето не е настанено извън семейството, и
б) не е учредено попечителство или настойничество, или
2. настойник или попечител на дете с 50 и
с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в
случаите на настойничество или попечителство, или
3. член на семействата на роднини или
близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид
и степен на увреждане – в случаите, когато
детето е настанено за срок не по-кратък от
6 месеца при роднини или близки по смисъла
на Закона за закрила на детето, или
4. приемен родител на дете с 50 и с над 50
на сто вид и степен на увреждане – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за
отглеждане в приемно семейство по смисъла
на Закона за закрила на детето.
(4) Данъчното облекчение се ползва до
размера на сумата от годишните данъчни
основи по чл. 17 и при условие че лицето по
ал. 3 представи писмена декларация от другия
родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че няма да ползва
намалението за съответната данъчна година.
(5) Декларация по ал. 4 не се представя,
когато другият родител, съответно другият
приемен родител, близък или роднина:
1. е неизвестен, починал или е лишен от
родителски права, или не му е предоставено
упражняването на родителските права в случаите на развод;
2. не е получавал доходи, подлежащи на
облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или с данък върху годишната
данъчна основа по чл. 28.
(6) Данъчното облекчение може да се
ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в
случаите на развод, когато за него са налице
условията по ал. 1 – 3 и когато представи писмена декларация по ал. 4 от другия родител.
(7) Обстоятелствата и условията по ал. 1 – 6
се декларират с декларация по образец.“
7. В чл. 23 се създават т. 8 и 9:
„8. декларация по чл. 22в, ал. 8 – за данъчното облекчение по чл. 22в; когато данъчното
облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице – местно на държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – ст рана по Споразу мението за Европейското икономическо пространство, към
декларацията по чл. 22в, ал. 8 се прилагат
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и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на
данъчното облекчение по чл. 22в, както и
техният превод на български език, извършен
от заклет преводач;
9. дек лараци я по ч л. 22г, а л. 7, как то
и копие на ва ли дно решение на ТЕЛК /
НЕЛК – за данъчното облекчение по чл. 22г;
когато данъчното облекчение се ползва от
чуждестранно физическо лице – местно на
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
към декларацията по чл. 22г, ал. 7 се прилагат
и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на
данъчното облекчение по чл. 22г, както и
техният превод на български език, извършен
от заклет преводач.“
8. В чл. 28, ал. 2 се създават т. 4 и 5:
„4. разликата между допустимия размер
на данъчното облекчение по чл. 22в и размера на ползваното облекчение от сумата от
годишните данъчни основи;
5. разликата между 2000 лв. и размера на
данъчното облекчение по чл. 22г.“
9. В чл. 38, ал. 13 думите „депозитни сметки в търговски банки“ се заменят с „банкови
сметки“.
10. В чл. 46 ал. 4 се изменя така:
„(4) Ставката на данъка за доходите по
чл. 38, ал. 13 е 8 на сто.“
11. В чл. 48 ал. 6 се изменя така:
„(6) Данъкът върху годишната данъчна
основа за доходите от стопанска дейност като
едноличен търговец се преотстъпва в размер
до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна
основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция
при условията на Закона за корпоративното
подоходно облагане за преотст ъпване на
корпоративен данък, под формата на данъчно
облекчение, представляващо държавна помощ
за земеделски производители.“
12. В чл. 49:
а) в ал. 3, т. 2 думите „и 20“ се заменят с
„20, 22в и 22г“;
б) в ал. 4 се създават т. 6 и 7:
„6. декларация по чл. 22в, ал. 8, включително приложенията към нея – за данъчното
облекчение по чл. 22в;
7. копие от валидно решение на ТЕЛК/
НЕЛК и декларация по чл. 22г, ал. 7, включително приложенията към нея – за данъчното
облекчение по чл. 22г.“
13. В чл. 53:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата, които подадат годишна данъчна
декларация до 31 март на следващата година
по електронен път, ползват отстъпка 5 на
сто върху данъка за довнасяне по годишната
данъчна декларация, при условие че нямат
подлежащи на принудително изпълнение пуб-
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лични задължения към момента на подаване
на декларацията и данъкът за довнасяне е
внесен в срока по чл. 67, ал. 4.“;
б) алинеи 3 и 4 се отменят.
14. В чл. 64, ал. 1 думите „декларацията по
чл. 29а, ал. 4“ се заменят с „декларациите по
чл. 29а, ал. 4, чл. 22в, ал. 8 и чл. 22г, ал. 7“.
15. В чл. 65:
а) в ал. 12 след думите „придобиване на
дохода“ текстът докрая се заличава;
б) създава се ал. 13:
„(13) Не се удържа и внася авансов данък
по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 за доходи,
придобити през четвъртото тримесечие на
данъчната година, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред
предприятието или самоосигуряващото се
лице – платец на дохода, че желае удържане
на данък. В тези случаи удържаният данък се
внася от платеца на дохода в срок до 31 януари
на следващата година.“
16. В чл. 73, ал. 1, т. 4 думите „по чл. 13,
ал. 1, т. 3, 7, 8, 9, 20, 21 и 24“ се заменят с „по
чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 9, 20, 21 и 24“.
17. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 60:
„60. „Предприятие в затруднение“ за целите
на чл. 48, ал. 7 е предприятие по смисъла на
Насоките на Европейския съюз за държавната
помощ в секторите на селското и горското
стопанство и в селските райони за периода
2014 – 2020 г. (OB, С 204/1 от 1 юли 2014 г.).“
18. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 9а и 9б:
„§ 9а. Доходите от дейността на физическите
лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични
търговци, за производство на непреработена
растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2014 г.
под формата на държавни помощи, субсидии
и друго подпомагане от Европейския фонд за
гарантиране на земеделието, от Европейския
фонд за развитие на селските райони и от
държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на
облагане с данък, когато са за 2009 г. или за
предходни години. Тези доходи се декларират
в годишната данъчна декларация по чл. 50 от
Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2014 г.
§ 9б. Разпоредбите на чл. 53 се прилагат
и при декларирането на доходите за 2014 г.
в годишната данъчна декларация по чл. 50.“
19. В § 13 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите
на физическите лица (ДВ, бр. 100 от 2013 г.)
изречение първо се изменя така: „Данъчното
облекчение по чл. 48, ал. 6 може да се ползва
до 31 декември 2020 г. само след постановя-
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ване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата
в областта на държавните помощи.“
§ 43. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и
102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6,
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г.,
бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г.,
бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30
от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г. и
бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Данъчните декларации по ал. 1 могат
да се подават и по електронен път по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
2. В раздел I се създава чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) Общините предоставят ежедневна информация по електронен път на
Министерството на финансите за:
1. идентификационните данни за задължените лица по този закон;
2. обектите на облагане с местни данъци
и такси, данъчните им оценки и отчетните
им стойности;
3. правата на собственост и ползване върху
обектите на облагане;
4. данъчните облекчения и освобождавания
по този закон;
5. размера на задълженията по видове
данъци и такси, плащанията и непогасените
задължения;
6. мерки за обезпечаване и събиране на
вземанията по този закон;
7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните
данъци и такси.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
по ред, начин и във формат, определени със
заповед на министъра на финансите.
(3) Заповедта по ал. 2 се публикува на
интернет страниците на Министерството на
финансите и Националното сдружение на
общините в Република България.“
3. В чл. 19, ал. 1 накрая се добавя „и се съобщава на лицата до 1 март на същата година“.
4. В чл. 28:
а) в ал. 1 думите „от 1 март до 30 юни и
до 30 октомври“ се заменят с „до 30 юни и
до 31 октомври“;
б) в ал. 2 думите „от 1 март“ се заличават.
5. В чл. 48 ал. 2 се изменя така:
„(2) Освобождава се от данък полученото
имущество по ал. 1, както и последващото
прехвърляне на трети лица, при условие че
прехвърлянето е свързано с изпълнението на
преките цели, за които е създадена съответната
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организация по ал. 1 или които са посочени
като основание за освобождаване от данък.
При неизпълнение на условията за освобождаване несъбраният данък става дължим.“
6. В чл. 49 се създава ал. 4:
„(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5,
6, 8 и 9, както и за получени и предоставени
дарения от юридически лица с нестопанска
цел, регистрирани в Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.“
7. В чл. 51:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Службите по вписванията в 7-дневен
срок у ведом яват съо т вет ната общ ина за
прехвърлените, учредените, изменените или
прекратените вещни права върху недвижими
имоти.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Орга н и т е на М и н ис т ерс т во т о на
вътрешните работи предоставят ежедневно
по електронен път на Министерството на
финансите данни от регистъра на пътните
превозни средства за регистрираните, отчис
лените и спрените от движение пътни превозни средства, включително и информация
за екологичната им категория.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Срокът по ал. 1 започва да тече от
деня, следващ вписването.“
8. В чл. 54:
а) създават се нови ал. 1, 2 и 3:
„(1) Размерът на данъка се определя от
служител на общинската администрация въз
основа на данни от регистъра на пътните
превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава
на данъчно задълженото лице.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят от
Министерството на финансите на общините:
1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между
Министерството на финансите и софтуерния
продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община за обмен
на данните от регистъра на пътните превозни
средства, поддържан от Министерството на
вътрешните работи, или
2. ежемесечно – на електронен носител.
(3) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито
по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост
на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен
адрес, съответно седалище на територията
на страната;
4. са налице основания за предявяване
право на освобождаване от данък;
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5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното
облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната категория
на превозното средство.“;
б) досегашната ал. 1 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Собствениците на превозни средства,
с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес,
съответно седалище, притежаваните от тях
превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които
не са регистрирани за движение в страната,
двумесечният срок започва да тече от датата
на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство
декларацията се подава в срока по чл. 32.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 5;
г) досегашната ал. 3 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Собствениците на превозни средства
предявяват правото си на освобождаване от
данък или за ползване на данъчно облекчение
с данъчната декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация.“;
д) досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно
ал. 7, 8 и 9;
е) досегашната ал. 7 става ал. 10 и се изменя така:
„(10) Когато няма налична информация в
общината за платения данък по чл. 44, собственикът представя документ за платения
данък при придобиването на декларираното
превозно средство, а в случаите по чл. 168
от Закона за данък върху добавената стойност – документ, удостоверяващ внасянето на
данъка върху добавената стойност.“;
ж) досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея
думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 4“;
з) създава се ал. 12:
„(12) При установяване на допълнителни
обстоятелства, които са от значение за определяне размера на данъка, дължимият данък
се определя от служител на общинската администрация и се съобщава на лицето.“
9. В чл. 58, ал. 2 накрая се добавя „мотоциклети и мотопеди“.
10. В чл. 60, ал. 1 думите „от 1 март“ се
заличават, а думите „30 октомври“ се заменят
с „31 октомври“.
11. В чл. 61 думите „ал. 2“ се заменят с
„ал. 5“.
12. В чл. 63, ал. 2 думите „30 октомври“
се заменят с „31 октомври“.
13. В заключителните разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 101 от 2013 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
а) в § 13:
аа) в ал. 1 думите „2015 г.“ се заменят с
„2016 г.“;
бб) алинея 2 се отменя;
б) създава се § 13а:
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„§ 13а. До 30 март 2015 г. Министерският
съвет съвместно с Националното сдружение
на общините в Република България разработва методика за изготвяне на план-сметката
с необходимите разходи за дейностите и за
видовете основи, които служат за определяне
размера на таксата за битови отпадъци, и внася
в Народното събрание проект за изменение
на чл. 66 и 67.“
§ 44. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26,
38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и
109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2
от 2014 г. на Конституционния съд – бр. 14
от 2014 г.; изм., бр. 18, 40 и 53 от 2014 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 73, ал. 2 се създава т. 4:
„4. предоставянето на данъчна и осигурителна информация, свързана с получаването
на държавна и минимална помощ.“
2. В чл. 102:
а) в ал. 1 накрая се добавя „или с издаден
от Националната агенция за приходите персонален идентификационен код“;
б) в ал. 3 думите „надлежен електронен
подпис, идентификация на подателя“ и запетаята след тях се заличават;
в) създава се ал. 5:
„(5) Условията и редът за издаване и използване на персонален идентификационен
код, както и видовете декларации, документи
или данни, които могат да се подават чрез
използването му, се определят със заповед на
изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите. Заповедта се публикува на интернет страницата на Националната
агенция за приходите.“
3. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 6а:
„§ 6а. За неплатените публични задължения, срокът за плащане на които е изтекъл
преди 1 януари 2008 г., чл. 169, ал. 4, 5 и 6 се
прилагат след писмено заявление от страна
на длъжника.“
§ 45. В Закона за данък върху застрахователните премии (ДВ, бр. 86 от 2010 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11 думите „календарният месец“
се заменят с „календарното тримесечие“.
2. В чл. 14:
а) алинея 2 се отменя;
б) в ал. 3 думите „Данъчните декларации
се подават“ се заменят с „Данъчната декларация се подава“;
в) в ал. 4 думите „Образците на данъчните декларации се утвърждават“ се заменят с
„Образецът на данъчната декларация се утвърждава“, а думата „обнародват“ се заменя
с „обнародва“.
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3. В чл. 15 ал. 1 се изменя така:
„(1) Дължимият данък за данъчния период
се внася от данъчно задължените лица в срок
до края на месеца, следващ календарното
тримесечие, за което се дължи.“
4. В чл. 19, ал. 6 думите „данъчната декларация по чл. 14, ал. 2“ се заменят с „първата
подадена данъчна декларация“.
5. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 3а:
„§ 3а. Дължимият данък за последния
данъчен период на 2014 г. се внася в срок до
31 януари 2015 г.“
§ 46. Законът влиза в сила от 1 януари
2015 г., с изключение на:
1. параграф 17 относно чл. 154, ал. 2 и
чл. 156, ал. 2, които влизат в сила от деня
на обнародването на закона в „Държавен
вестник“;
2. параграф 39, т. 7, буква „б“, т. 9 – 13
и т. 19, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и буква
„е“ – относно т. 71 – 74, и т. 23, буква „а“ и
§ 42, т. 11 и 17, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.;
3. параграф 34, т. 7, която влиза в сила
от 1 януари 2016 г., т. 21, буква „а“ (относно
чл. 84, ал. 6, т. 9), която влиза в сила от 1 юли
2015 г., и т. 2, буква „в“, т. 30, 31, 32, 35 и 39 и
§ 35, които влизат в сила след постановяване
на положително решение от Европейската
комисия по процедура по нотификация, предприета от Министерството на финансите по
реда на Директива 98/34/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г.,
установяваща процедура за предоставянето
на информация в сферата на техническите
стандарти и регламенти и правила относно
услугите на информационното общество.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 5 декември 2014 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 293
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за държавната собственост, приет от ХLІІI
Народно събрание на 10 декември 2014 г.
Издаден в София на 16 декември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
държ авната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от
1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и
117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67
от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1
от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45
от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от
2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и
105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г.,
бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41
от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47
от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от
2014 г.; Решение № 6 на Конституционния съд
от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109
от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 текстът преди т. 1 се изменя така:
„В случай че не могат да се определят пазарните цени на имоти с подобни характеристики
поради липса на извършени по-малко от две
сделки в съответната служба по вписванията, равностойното парично обезщетение се
определя по реда на:“.
2. В ал. 4 думата „ипотека“ се заличава.
§ 2. В чл. 34б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на настоящия и постоянния му адрес,
решението на Министерския съвет по чл. 34а,
ал. 1 му се съобщава от инвеститора на обекта
по реда на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чрез обнародване
на обявление в „Държавен вестник“.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Обстоятелството, че заинтересованото лице не е намерено на настоящия и/
или на постоянния му адрес, се доказва с
протокол, подписан от две длъжностни лица
от съответната администрация и от един от
съседите, освен в случаите, когато връчването
се удостоверява от нотариус.“
§ 3. В чл. 34в се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на настоящия и постоянния му адрес,
заповедта по чл. 34а, ал. 2 му се съобщава от
областния управител по реда на чл. 61, ал. 3
от Административнопроцесуалния кодекс и
чрез обнародване на обявление в „Държавен
вестник“.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Обстоятелството, че заинтересованото лице не е намерено на настоящия и/
или на постоянния му адрес, се доказва с
протокол, подписан от две длъжностни лица

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

от съответната администрация и от един от
съседите, освен в случаите, когато връчването
се удостоверява от нотариус.“
§ 4. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Решението на Министерския съвет и
заповедта на областния управител влизат в
сила и имотът се смята за отчужден:
1. когато не са обжалвани и паричното
обезщетение, определено в решението на
Министерския съвет или в заповедта на областния управител, е преведено по сметка на
правоимащите лица, а при липса на посочена
сметка – по реда на ал. 5;
2. в случаите на обжалване, когато:
а) е преведено обезщетението по сметка на
правоимащите лица въз основа на решението
на съда по чл. 38, ал. 8;
б) жалбата срещу решението на Министерския съвет, съответно заповедта на областния
управител, бъдат отхвърлени и паричното обезщетение, определено в акта за отчуждаване, е
преведено по сметка на правоимащите лица.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ако в 18-месечен срок от влизането в
сила на решението по чл. 34а, ал. 1 и в 6-месечен срок от влизането в сила на заповедта по
чл. 34а, ал. 2 собственикът не бъде обезщетен,
по негово искане Върховният административен
съд, съответно административният съд по
местонахождението на имота, отменя акта
за отчуждаването.“
§ 5. В чл. 39а, ал. 1 думата „тримесечен“
се заменя с „едномесечен“.
§ 6. Създава се чл. 39б:
„Чл. 39б. (1) По искане на административния орган и/или инвеститора съдът в закрито
заседание в едномесечен срок и като даде
възможност на заинтересованите лица за
становище, може да допусне предварително
изпълнение на акта за отчуждаване, когато
инвеститорът е превел определеното в акта за
отчуждаване обезщетение и бъде представена
определена от съда гаранция при условията
на чл. 391, ал. 3 от Гражданския процесуален
кодекс, когато това се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени
интереси. Определението е окончателно. При
допуснато предварително изпълнение може да
се извърши въвод във владение на инвеститора,
преди актът за отчуждаване да е влязъл в сила,
когато подробният устройствен план, който
предвижда изграждане на национален обект, е
влязъл в сила. Предварително изпълнение не
се допуска спрямо имот, който е единствено
жилище. Предварителното изпълнение не
се допуска, когато с него на собствениците
може да бъде причинена значителна или
трудно поправима вреда, която не може да
бъде компенсирана. Въводът на инвеститора
се извършва по следния ред:
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1. въводът на инвеститора във владение
на имота се извършва по негово искане от
областния управител или от оправомощено
от него длъжностно лице;
2. преди въвода се съставя протокол, в който
се описва фактическото състояние на имота
от комисия, която включва оправомощен
представител на областния управител и на
инвеститора, а когато се отнася за земеделска
земя или горска територия – и представител
на Министерството на земеделието и храните; в състава на комисията се включва и
оценител, вписан в регистъра към Камарата
на независимите оценители, в зависимост
от предназначението на имота; разходите за
извършване на описа на имота са за сметка
на инвеститора;
3. областният управител издава заповед, с
която определя състава на комисията и посочва вида, местонахождението и номера на
имота, собственика на имота и датата и часа
на извършване на описа на имота, която се
съобщава на собственика на имота по реда
на чл. 61 от Административнопроцесуалния
кодекс не по-късно от 7 дни преди датата, на
която ще се извърши описът;
4. протоколът се подписва от членовете на
комисията и от собственика на имота; при
отказ на собственика да подпише протокола
това обстоятелство се удостоверява с подписите на двама свидетели, като в протокола се
вписват трите им имена, точен адрес и единен
граждански номер; в случаите по изречение
второ протоколът се смята за връчен от датата
на съставянето му;
5. когато собственикът на имота е надлежно
уведомен за извършване на описа и не се яви,
действията могат да се извършват и протоколът
да се състави в негово отсъствие; копие от
протокола се връчва на собственика по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс,
като фактическите констатации, отразени в
него, се приемат за верни до доказване на
противното.
(2) Определената от съда гаранция се внася
по сметка на областния управител и служи
за гаранция за изплащане на увеличения от
съда размер на обезщетението по акта за
отчуждаване, както и на обезщетенията по
ал. 4 и 9.
(3) При влязло в сила допуснато предварително изпълнение на инвеститора на
националния обект се издава разрешение за
строеж. Разрешението за строеж се издава на
инвеститора на националния обект – възложител по смисъла на Закона за устройство
на територията.
(4) Инвеститорът на националния обект
дължи на собствениците на имотите по ал. 1
обезщетение за пропуснати ползи от датата
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на влизане във владение на имота до влизане в сила на решението за отчуждаване на
съответния имот.
(5) Когато имотът е земеделска земя, обезщетението по ал. 4 включва доходите, които би
получил собственикът на имота от реализация
на продукцията, ако имотът се обработва,
или арендното плащане, което е трябвало да
получи за отдадената под аренда земя.
(6) Когато имотът е горска територия,
обезщетението по ал. 4 включва доходите,
които би получил собственикът на имота от
продажбата на дървесината при наличието
на издадено от компетентните по Закона за
горите органи позволително за сеч и извоз и
от продажба на вещите от страничните ползвания, представляващи стопанска дейност,
когато има издадено писмено позволително.
(7) Когато имотът е търговски, производствен или селскостопански обект, обезщетението по ал. 4 включва печалбата, която би
реализирал собственикът на имота, определена
на базата на реализираната печалба от обекта
от предходната година или от предходните
тримесечие или месец, ако обектът е нов.
(8) Когато се засягат сгради, които са с
предназначение, различно от посоченото в
ал. 7, обезщетението включва печалбата или
доходите, които би реализирал собственикът
на имота от отдаването му под наем.
(9) Инвеститорът на обекта дължи обезщетение и за вредите върху имота или възстановяване на имота във вида към момента на
завземането му, в случай че отчуждаването
не се осъществи или бъде отменено.
(10) Обезщетенията по ал. 4 и 9 се дължат
след влизане в сила на акта за отчуждаване.
Обезщетенията се определят чрез изготвяне на
оценка от лицензирания оценител, участвал в
комисията по ал. 1, т. 2, като при обективна
невъзможност областният управител го заменя
с друг оценител, отговарящ на условията на
ал. 1, т. 2. Разходите за изготвяне на оценката
са за сметка на инвеститора.
(11) Областният управител издава заповед,
която съдържа определеното от инвеститора
обезщетение по ал. 10. Обезщетението се
заплаща от инвеститора в едномесечен срок
от влизането в сила на заповедта.
(12) Заповедта по ал. 11 се съобщава на
собственика на имота по реда на чл. 61 от
Административнопроцесуалния кодекс. Собственикът на имота може да оспори размера
на обезщетението в 14-дневен срок от съобщаването на заповедта по реда на Админис
тративнопроцесуалния кодекс.
(13) Съдът разглежда жалбата по ал. 12 и
се произнася с решение, като производството
приключва в срок до един месец от подаването є. Съдът обявява решението в 7-дневен
срок след заседанието, в което е приключило
разглеждането на делото. Решението на съда
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е окончателно. Когато съдът постанови повисок размер на обезщетението, инвеститорът
изплаща на собственика разликата заедно
със законните лихви върху нея в едномесечен
срок от постановяване на решението на съда.
(14) Разликата по ал. 13 заедно със законните лихви върху нея се изплаща от областния
управител от внесената като гаранция сума
по ал. 2, а в случай че тя не е достатъчна за
изплащане на по-високия размер на обезщетението, остатъкът се изплаща от инвеститора.“
§ 7. В § 1а от допълнителните разпоредби
т. 2 се изменя така:
„2. „Пазарни цени“ са осреднените цени от
всички сделки с имоти за покупко-продажба,
замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за
строителство, ипотека – обезпечаваща покупко-продажба на имот, продажбите чрез търг
от държавни и частни съдебни изпълнители,
държавните институции и общините, както и
други възмездни сделки, с изключение на тези
с предмет идеални части от имоти, по които
поне една от страните е търговец, сключени
в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в службата по
вписванията по местонахождението на имота.
Ако в рамките на 12 месеца преди датата на
възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождението на имота са
вписани повече от 20 сделки, при определяне
на пазарната цена се вземат предвид последните 20 вписани сделки. Осредняването се
извършва въз основа на не по-малко от две
относими сделки.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. В Закона за общинската собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г.,
бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от
2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г.,
бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г.,
бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от
2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87
от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 на
Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от
2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от
2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 25 ал. 4 се изменя така:
„(4) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е
намерено на настоящия и постоянния му
адрес, заповедта по ал. 2 му се съобщава от
кмета на общината по реда на чл. 61, ал. 3
от Административнопроцесуалния кодекс и
чрез обнародване на обявление в „Държавен
вестник“.“
2. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) По искане на общината съответният административен съд в закрито заседание
в едномесечен срок и като даде възможност
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на заинтересованите лица за становище,
може да допусне предварително изпълнение
на акта за отчуждаване, когато общината е
превела определеното в акта за отчуждаване
обезщетение и бъде представена определена
от съда гаранция при условията на чл. 391,
ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс, когато това се налага, за да се защитят особено
важни държавни, общински или обществени
интереси. Определението е окончателно.
При допуснато предварително изпълнение
може да се извърши въвод във владение на
общината, преди актът за отчуждаване да е
влязъл в сила, когато подробният устройствен
план, който предвижда изграждане на обект
публична общинска собственост, е влязъл в
сила. Предварително изпълнение не се допуска
спрямо имот, който е единствено жилище.
Предварителното изпълнение не се допуска,
когато с него на собствениците може да бъде
причинена значителна или трудно поправима
вреда, която не може да бъде компенсирана.
(2) Общината дължи на собствениците на
имотите по ал. 1 обезщетение за пропуснати
ползи от датата на влизане във владение на
имота до влизането в сила на заповедта за
отчуждаване на съответния имот.
(3) Общината дължи на собствениците на
имотите по ал. 1 и обезщетение за вредите
върху имота или за възстановяването му във
вида към момента на завземането му, в случай че отчуждаването не се осъществи или
бъде отменено.
(4) Определената от съда гаранция служи
за обезпечение на изплащането на увеличения
от съда размер на обезщетението по акта за
отчуждаване, както и на обезщетенията по
ал. 2 и 3.
(5) При влязло в сила допуснато предварително изпълнение на инвеститора на обекта
се издава разрешение за строеж. Разрешението за строеж се издава на инвеститора на
обекта – възложител по смисъла на Закона
за устройство на територията.
(6) Когато имот ът е земеделска зем я,
обезщетението по ал. 2 включва доходите,
които би получил собственикът на имота от
реализация на продукцията, ако имотът се
обработва, или арендното плащане, което е
трябвало да получи за отдадената под аренда
земя за една стопанска година.
(7) Когато имотът е горска територия,
обезщетението по ал. 2 включва доходите,
които би получил собственикът на имота от
продажбата на дървесината при наличието
на издадено от компетентните по Закона за
горите органи позволително за сеч и извоз и
от продажба на вещите от страничните ползвания, представляващи стопанска дейност,
когато има издадено писмено позволително.
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(8) Когато имотът е търговски, производствен или селскостопански обект, обезщетението по ал. 2 включва печалбата, която би
реализирал собственикът на имота, определена
на базата на реализираната печалба от обекта
от предходната година или от предходните
тримесечие или месец, ако обектът е нов.
(9) Когато се засягат сгради, които са с
предназначение, различно от посоченото в
ал. 8, обезщетението включва печалбата или
доходите, които би реализирал собственикът
на имота от отдаването му под наем.
(10) Преди въвода във владение на имота
се съставя протокол-опис за фактическото
му състояние от комисия, определена със
заповед на кмета на общината, а за градовете с районно деление – кмета на съответния
район, в която се включват представители на
общината и оценител. В заповедта се посочват
видът, местонахождението и номерът на имота,
собственикът на имота и датата и часът за
извършване на описа на имота. Протоколът
се подписва от членовете на комисията и от
собственика на имота.
(11) Заповедта по ал. 10 се съобщава на
собственика на имота по реда на чл. 61 от
А дминистративнопроцесуални я кодекс не
по-късно от 7 дни преди датата, на която ще
се извърши описът. Когато собственикът на
имота е надлежно уведомен за извършване на
описа и не се яви, действията се извършват
и протоколът се съставя в негово отсъствие.
Разходите по описа на имота и определяне
на обезщетенията са за сметка на общината.
(12) Протоколът се подписва от членовете
на комисията и от собственика на имота. При
отказ на собственика да подпише протокола
това обстоятелство се удостоверява с подписите на двама свидетели, като в протокола се
вписват трите им имена, точен адрес и единен
граждански номер. В случаите по изречение
второ протоколът се смята за връчен от датата
на съставянето му.
(13) Когато собственикът на имота е над
лежно уведомен за извършване на описа и не
се яви, действията могат да се извършват и
протоколът да се състави в негово отсъствие.
Копие от протокола се връчва на собственика
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс, като фактическите констатации, отразени в него, се приемат за верни до доказване
на противното.
(14) Кметът на общината, а за градовете с
районно деление – кметът на съответния район, издава заповед, в която определя размера
на дължимите обезщетения по ал. 2 и 3 след
влизането в сила на заповедта за отчуждаване въз основа на констатациите, направени
в протокола. В заповедта се посочват видът,
местонахождението и собственикът на имота,
на който следва да се изплати обезщетението,
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датата и часът за влизане във владение на
имота. Обезщетението се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на заповедта.
(15) Заповедта по ал. 14 се съобщава на
собственика на имота по реда на чл. 61 от
Административнопроцесуалния кодекс. Собственикът на имота може да оспори размера
на обезщетението в 14-дневен срок от съобщаването на заповедта по реда на Админис
тративнопроцесуалния кодекс.
(16) Съдът разглежда жалбата по ал. 15 и
се произнася с решение, като производството
приключва в срок до един месец от подаването є. Съдът обявява решението в 7-дневен
срок след заседанието, в което е приключило
разглеждането на делото. Решението на съда
е окончателно. Когато съдът постанови повисок размер на обезщетението, общината
изплаща на собственика разликата заедно
със законните лихви върху нея в едномесечен
срок от постановяване на решението на съда.
(17) Разликата по ал. 16 заедно със законните лихви върху нея се изплаща от кмета на
общината от внесената като гаранция сума
по ал. 4, а в случай че тя не е достатъчна за
изплащане на по-високия размер на обезщетението, остатъкът се изплаща от общината.“
§ 9. (1) Започналите производства по отчуждаване на имоти – частна собственост,
се довършват по реда и в сроковете на този
закон, с изключение на случаите по чл. 39а,
ал. 1, за които се прилага тримесечният срок.
(2) При влязло в сила допуснато от съда
предварително изпълнение се издава разрешение за строеж. Разрешението за строеж
се издава на инвеститора на националния
обект – възложител по смисъла на Закона за
устройство на територията.
§ 10. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37,
65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102
от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г.,
бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54
и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82
и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от
2013 г., бр. 49, 53 и 98 от 2014 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 177, ал. 1 думите „технически и
енергиен паспорт“ се заменят с „технически
паспорт и сертификат за проектни енергийни
характеристики“.
2. В чл. 239, ал. 1, т. 1 думата „тях“ се
заменя с „него“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 10 декември 2014 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8851
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 288
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Метин Хюсеин Казак за извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Държавата Катар.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 11 декември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8841
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Чл. 4. Министърът на външните работи да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на външните работи за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
17 декември 2014 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8961

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416
ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрявa допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2014 г. в размер 97 800 лв., които
да бъдат предоставени чрез Международния
комитет на Червения кръст (МКЧК) в подкрепа на усилията на международната общност
за ограничаване на разпространението на
вируса ебола.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за официална помощ за развитие
за 2014 г.
Чл. 2. Организирането, координирането и
реализирането на проекта по чл. 1 се възлагат
на министъра на външните работи.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на активната двустранна и многостранна
дипломаци я“, бюд жетна прог рама „Международно сътрудничество“ по бюджета на
Министерството на външните работи за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 417
ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 587 439 лв. по бюджета на Министерството на външните работи за вноски за
изграждане на новата главна квартира на
НАТО за 2014 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1 да се увеличат
разходите по „Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация“,
бюджетна програма „Принос за формиране
на политики на Европейския съюз и НАТО“
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се променят
показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на външните работи да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на външните работи за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите по чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
17 декември 2014 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8962

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418
ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на труда и социалната
политика за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вът решнокомпенсирани промени на утвърдените по области на
политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на труда и социалната
политика за 2014 г., както следва:
1. Намаление на утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на хората с увреждания“, бюджетна програма „Интеграция на
хората с увреждания“ с 11 300 000 лв.;
б) „Политика в областта на жизненото
равнище, доходите и демографското развитие“,
бюджетна програма „Доходи от труд и жизнено
равнище на населението“ със 140 000 лв., бюджетна програма „Инструменти за социална
сигурност“ с 30 000 лв. и бюджетна програма
„Демографско развитие на населението“ с
30 000 лв.;
в) бюджетна програма „Администрация“
с 2 200 000 лв.
2. Увеличение на утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на заетостта“, бюджетна програма „Осигуряване на заетост и
повишаване на качеството на работната сила
на безработните и заети лица“ с 2 000 000 лв.;
б) „Политика в областта на трудовите отношения“, бюджетна програма „Осигуряване на
подходящи условия на труд“ със 100 000 лв. и
бюджетна програма „Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти“
със 170 000 лв.;
в) „Политика в областта на социалната
закрила и равните възможности“, бюджетна
програма „Предоставяне на социални помощи
при прилагане на диференциран подход“ с
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650 000 лв. и бюджетна програма „Осигуряване
на целева социална защита за отопление на
населението с ниски доходи“ с 850 000 лв.;
г) „Политика в областта на социалното
включване“, бюджетна програма „Закрила на
децата чрез преход от институционални грижи
към алтернативни грижи в семейна среда“
със 720 000 лв., бюджетна програма „Подпомагане на семейства с деца“ с 9 100 000 лв. и
бюджетна програма „Интегрирани услуги за
социално включване“ със 100 000 лв.;
д) „Политика в областта на свободното
движение на работници, миграцията и интеграцията“, бюджетна програма „Свободно
движение на работници, миграция и интеграция“ с 10 000 лв.
Чл. 2. Министърът на труда и социалната
политика да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2014 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 78 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8963

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419
ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари
2015 г. нов размер на минималната месечна
работна заплата за страната 360 лв. и на минималната часова работна заплата 2,20 лв.
при нормална продължителност на работното
време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Определя от 1 юли 2015 г. нов размер
на минималната месечна работна заплата за
страната 380 лв. и на минималната часова
работна заплата 2,21 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и
при 5-дневна работна седмица.
(3) Размерът на минималната месечна
работна заплата по ал. 1 и 2 се определя за
пълен работен месец.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Необходимите средства за изпълнението на постановлението се осигуряват в рамките
на предвидените средства по бюджетите на
организациите по § 1, т. 5 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичните финанси.
§ 2. В чл. 1, ал. 4 от 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., бр. 17, 53, 80,
97 и 110 от 2013 г. и бр. 2 от 2014 г.) думите
„е 340 лв.“ се заменят с „от 1 януари 2015 г.
е 360 лв., а от 1 юли 2015 г. е 380 лв.“.
§ 3. До приемането на Националния план за
действие по заетостта за 2015 г. субсидираното
от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна
заплата по програми и мерки за заетост по
Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2015 г. в размер 360 лв. за
пълен работен месец при осемчасов работен
ден и 2,20 лв. часова работна заплата.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8964

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 420
ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 308 на Министерския съвет от 2014 г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г. (ДВ, бр. 81 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. в т. 1 думите „изпълнение на проект
за подобряване на психиатричната помощ в
Република България“ се заменят с „модернизация, реконструкция и оборудване на материално-техническата база и закупуване на
транспортни средства за превоз на персонал
и пациенти“;
2. в т. 2 накрая се добавя „и за подобряване
на материално-техническата осигуреност“;
3. в т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „друго оборудване, линейки и основен
ремонт“.
§ 2. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:
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1. в т. 1 числото „3 628 800“ се заменя с
„3 928 800“;
2. в т. 3 числото „3 628 800“ се заменя с
„3 632 400“;
3. в т. 4 числото „1 094 400“ се заменя със
„777 600“;
4. в т. 5 числото „648 000“ се заменя с
„661 200“.
Заключителни разпоредби
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8965

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

по отношение сътрудничеството в областта
на селското стопанство между Министерството на земеделието и храните на Република
България и Министерството на селското
стопанство на Азербайджанската република
(Утвърден с Решение № 756 от 6 ноември
2014 г. на Министерския съвет. В сила от
27 ноември 2014 г.)
Министерството на земеделието и храните
на Република България и Министерството на
селското стопанство на Азербайджанската
република, наричани тук по-долу „Страните“,
в желанието си да развиват приятелските
отношения и сътрудничеството в областта на
земеделието между двете страни, както и да
разширяват сътрудничеството между институциите, отговорни за научните изследвания
и развитието на селското стопанство в двете
страни,
се споразумяха за следното:
Член 1
Този Меморандум за разбирателство е
насочен към взаимноизгодното развитие на
икономическото, научното и техническото сът
рудничество между двете страни в различни
области на интерес в областта на селското
стопанство.
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Член 2
Страните, в съответствие със законодателството на своите държави и рамките на
компетенциите си, ще установяват и развиват
връзки на взаимно икономическо, научно и техническо сътрудничество в следните области:
1. Производство и преработка на млечни
и месни продукти.
2. Животновъдство.
3. Растениевъдство.
4. Селекция, защита и събиране на културни растения.
5. Бубарство.
6. Безопасност на храните и фуражите.
7. Защита на растенията и карантина.
8. Ветеринарно дело.
9. Други области от взаимен интерес.
Член 3
1. Двете Страни ще подкрепят и развиват
сътрудничеството в областите, цитирани в
член 2.
2. Това сътрудничество ще се осъществява
чрез обмяна на информация, специалисти и
експерти, организиране на съвместни обучения, семинари и конференции, чрез подкрепянето на търговски панаири и изложения в
двете страни, както и по други начини, които
ще са обект на преговори между Страните.
Член 4
Този Меморандум за разбирателство няма
да окаже влияние върху правата и задълженията на Страните, произтичащи от други
международни споразумения, по които те са
страни.
Член 5
Всяко несъгласие, което може да произтече от тълкуването или приложението на
този Меморандум за разбирателство, ще се
решава по пътя на преговори и консултации
между Страните.
Член 6
Допълнения и изменения към този Меморандум могат да се правят по взаимно
съгласие между Страните.
Член 7
Този Меморандум за разбирателство се
сключва за неопределен период от време
и влиза в сила от датата на приемане от
Страните на последното писмено известяване по дипломатически път, потвърждаващо
извършването на съответните им вътрешни
процедури, изисквани за влизане в сила на
този Меморандум за разбирателство.
Всяка Страна може да прекрати този Меморандум за разбирателство с писмено уведомяване на другата Страна чрез дипломатически
канали. Този Меморандум за разбирателство
се прекратява 6 (шест) месеца след получаването на такова известие.
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Изготвен в Баку на 30 юни 2014 г. в два
оригинални екземпляра, всеки на български,
азербайджански и английски език, като всички
текстове са с еднаква сила. В случай на разминаване в тълкуването на този Меморандум
за разбирателство английският текст е водещ.
За Министерството
на земеделието и храните
на Република България:
Димитър Греков,
министър
8838

За Министерството
на селското
стопанство на
Азербайджанската
република:
Гейдар Асадов,
министър

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 8121з-968
от 10 декември 2014 г.

за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят правилата и нормите за пожарната безопасност
при извършване на дейности в земеделските
земи.
(2) Дейностите по ал. 1 включват засяването на житните култури, прибирането,
транспортирането, обработката, съхранението
и складирането на зърно и груби фуражи.
Чл. 2. Изискванията на наредбата са задължителни за всички юридически и физически
лица, собственици и ползватели на земеделски
земи, както и лица, които преминават и/или
осъществяват дейности в близост до тях.
Чл. 3. Всички държавни органи и неправителствени организации, собственици и
ползватели на земеделски земи са длъжни да
оказват съдействие на органите за пожарна
безопасност и защита на населението (ПБЗН)
при осъществяване на контрола по опазване
на житните култури, зърното и фуражите от
пожари.
Чл. 4. (1) Посевите от житни култури се
считат за пожароопасни след настъпване на
етап „Восъчна зрялост“.
(2) Настъпване на етап „Восъчна зрялост“
на посевите от житни култури се определя от
съответната областна дирекция „Земеделие“
към Министерството на земеделието и храните.
(3) Органът по ал. 2 уведомява писмено
кмета на съответната община и районната
служба „Пожарна безопасност и защита на
населението“ (РСПБЗН).
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(4) Кметът на общината обявява със заповед настъпването на „Восъчната зрялост“ и
определя мерки за осигуряване на пожарната
безопасност.
Раздел II
Изисквания за опазване на земеделските
земи от пожари
Чл. 5. (1) Житните култури се засяват на
площи не по-големи от 8000 дка, разделени
чрез пожарозащитни ивици от зелени култури
с широчина най-малко 50 м.
(2) Площите по ал. 1 се разделят на участъци
не по-големи от 1000 дка чрез пожарозащитни
ивици с широчина най-малко 10 м.
Чл. 6. Не се допуска паленето на открит
огън, тютюнопушенето и паркирането на
моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра
до тях, от настъпването на восъчна зрялост
до окончателното прибиране на реколтата и
изораване на стърнищата.
Чл. 7. (1) Ежегодно до края на месец май
електроснабдителните и електроразпределителните дружества извършват проверка на
въздушните електропроводи за високо и средно
напрежение, пресичащи посеви с житни култури, за допустимия провес на проводниците
и осигуряване на необходимите минимални
разстояния за безопасно придвижване на
земеделска техника.
(2) Ежегодно до края на месец май газоснабдителните дружества извършват проверка
за техническото състояние на газопроводи,
преминаващи през житни площи.
(3) Проверките по ал. 1 и 2 се извършват
съгласувано със собствениците и/или ползвателите на земеделски земи, като се изготвят
протоколи, които се изпращат до съответната
РСПБЗН.
Чл. 8. (1) Не се разрешава извършването
на ремонтни дейности по линейните обекти,
преминаващи през житни площи, през периода
от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.
(2) При аварийни ситуации се допуска извършването на дейности по ал. 1 след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване
на изискванията за пожарна безопасност.
Чл. 9. (1) Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, преминаващи през и/или покрай житни
посеви, осигуряват механично отстраняване
на сухите треви и храсти, горими предмети
и материали в сервитута на пътя.
(2) Органите, стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през и/или покрай
житни площи, осигуряват поддържането на
сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидната растителност, паднала дървесна маса,
включително и баластовата призма и банкета.
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Чл. 10. Физическите и юридическите лица,
преминаващи покрай неожънати площи, са
длъжни да спазват правилата и нормите за
пожарна безопасност и с действията си да не
предизвикват възникването на пожари.
Чл. 11. Общините и кметствата организират
и провеждат мероприятия за опазването на
селскостопанското имущество от пожари по
смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за опазване
на селскостопанското имущество.
Чл. 12. В земеделските земи и извън тях
(слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:
1. паленето на стърнища и други растителни остатъци;
2. използването на открити огнеизточници.
Раздел III
Задължения на юридическите и физическите
лица, осъществяващи дейности в земеделските земи
Чл. 13. (1) Юридическите и физическите
лица, осъществяващи дейности в земеделските земи:
1. организират и изпълняват изискванията
на наредбата;
2. уведомяват писмено съответната РСПБЗН
преди започване на жътвата в площи над
100 дка;
3. подават по реда на чл. 29 от Административнопроцесуалния кодекс искане в РСПБЗН
за допускане до участие в жътвената кампания
на земеделската техника; писмената форма на
искането е съгласно приложение № 1;
4. парцелират и осигуряват пожарозащитни
ивици в земеделските земи, засети с житни
култури, съгласно изискванията на чл. 16;
5. организират или определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна
работа на лицата, изпълняващи задълженията
като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания,
за което се изготвя и подписва протокол;
6. осигуряват спазването на условията по
чл. 17, 18 и 19;
7. осигуряват земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими течности
(ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства съгласно приложение № 2;
8. носят отговорност за поддържане в изправно състояние и извършване на техническо
обслужване, презареждане и хидростатично
изпитване на устойчивост на налягане на
пожарогасителите;
9. представят до края на месец април в
РСПБЗН схеми с разположението на засетите
площи с житни култури, пожарозащитните
ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници;
10. поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на
пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за
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минималните изисквания за знаци и сигнали
за безопасност и/или здраве при работа (ДВ,
бр. 3 от 2009 г.).
(2) Към искането по ал. 1, т. 3 се прилагат
следните документи:
1. когато искането се подава от упълномощено лице – пълномощно с нотариална
заверка на подписа;
2. документ за внесена държавна такса;
3. документ (копие), удостоверяващ, че
съответната земеделска техника е преминала годишен технически преглед, когато се
изисква съгласно Закона за регистрация и
контрол на земеделската и горската техника,
или периодичен технически преглед съгласно
Закона за движение по пътищата.
Чл. 14. (1) Водачите на земеделска техника
са длъжни да:
1. спазват установените правила и норми
за пожарна безопасност;
2. могат да работят с наличните пожаротехнически средства;
3. осъществяват дейност в земеделските
земи с техника, която е допусната до участие
в жътвената кампания от органите за ПБЗН
и съответства на изискванията на раздел V;
4. спазват инструкциите на завода производител за безопасната є експлоатация;
5. извършват ежедневни технически прегледи за цялостното є състояние и започват
работа само след като установят нейната
техническа изправност;
6. не допускат боксуване на управляваната
от тях земеделска техника в житни площи,
стърнища и в района на фуражни площадки;
7. подхождат с техниката така, че ауспуховите є тръби да се намират на противоположната
страна на сеновали и складиран груб фураж
или леснозапалими материали;
8. зареждат с гориво на пожарообезопасени
места и при неработещ двигател;
9. съхраняват горивно-смазочните материали в затворени метални съдове извън посевите
на пожарообезопасени места;
10. извършват ремонти и технически обслужвания на техниката на пожарообезопасени
места извън посевите и стърнищата.
(2) Допуска се при авария или техническа
неизправност, непозволяващи преместване на
земеделската техника, ремонтните дейности
да се извършват намясто, след като предварително е извършено изораване на ивица с
минимална широчина 6 метра около авариралата земеделска машина.
Чл. 15. Лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на
земеделските земи, трябва да:
1. познават и спазват установените правила
и норми за пожарна безопасност;
2. знаят местонахождението на пожаротехническите средства и да могат да работят
с тях;
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3. съобщават незабавно на телефон 112 при
установяване на запалване или пожар;
4. познават моментното състояние на пътищата и местонахождението на водоизточниците в охраняваната и/или наблюдаваната
територия.
Раздел IV
Изисквания при прибиране и съхранение на
житните култури и грубите фуражи
Чл. 16. (1) При започване на жътвата
житните култури се парцелират на площи за
еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени
чрез ожънване, отстраняване на сламата и
изораване.
(2) Пожарозащитните ивици по ал. 1 се
изпълняват и за отделяне на площите, засети
с житни култури, от:
1. горски насаждения, сметища, пчелини,
гробищни паркове и др.;
2. автомобилни пътища от републиканската
и общинската пътна мрежа;
3. от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на
магистралните газопроводи, петролопроводи,
газостанции, бензиностанции и други обекти.
(3) Около съоръженията (стълбове, мачтови
трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи, се
обособяват пожарозащитни ивици с широчина
не по-малко от 6 м.
(4) Изискванията по ал. 1, 2 и 3 не се отнасят
за участъци с площи, по-малки от 100 дка, ако
не граничат с други съседни житни блокове
или с горски насаждения.
Чл. 17. (1) При жътва в площ над 100 дка
се осигурява дежурство на трактор с водач
с прикачен плуг с минимална широчина на
захвата 1 м.
(2) При жътва в участъци с обща площ
над 2000 дка се осиг у рява дежу рство на
трактор с водач и техника за пожарогасене
съгласно изиск вани ята на забележ ката в
приложение № 2.
Чл. 18. (1) При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи грубите
фуражи (слама, сено и др.) се обособяват на
фигури.
(2) Фигурите са с единично тегло до 200 т
и в група до 600 т.
(3) Фигурите на открито в земеделските
площи се обособяват на групи върху терен,
почистен от растителни остатъци, като разстоянието между фигурите е не по-малко от
15 м, а между групите е не по-малко от 50 м.
(4) Фигурите по ал. 3 се обособяват на
разстояние не по-малко от 10 м от пътища и
50 м от горски насаждения, като около тях се
осигуряват пожарозащитни ивици с широчина
най-малко 5 м.
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Чл. 19. Машините и съоръженията за обработка на зърно и фуражи се разполагат на
разстояние не по-малко от 10 м от обособените
фигури с груби фуражи.
Раздел V
Изисквания към земеделската техника
Чл. 20. (1) В жътвената кампания се използва земеделската техника, която отговаря на
изискванията на производителя за безопасна
експлоатация.
(2) Техниката по ал. 1 се осигурява с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене съгласно приложение № 2.
(3) Допуска се използване на техника по
ал. 1 с турбокомпресори и двигатели с повече
от един шумозаглушител, без да е осигурена
с искрогасители.
Чл. 21. (1) Елементите и съоръженията на
електрическите инсталации на техниката по
чл. 20 се поддържат защитени от топлинни и
механични въздействия с цялостна изолация,
надеждно закрепени връзки и стандартни
предпазители.
(2) Акумулаторните батерии се закрепват
неподвижно и се защитават от механично
въздействие и попадане на метални предмети
върху полюсите.
Чл. 22. Не се допускат течове на гориво
и масла от тръбопроводите и елементите на
горивната, мазилната и хидравличната система на техниката.
Чл. 23. Техниката по чл. 20 се осигурява
със защита от статично електричество.
Чл. 24. (1) Не се допускат пукнатини,
откъснати части, разслоения, разкъсвания
на гумения слой и други механични повреди
на ремъците и веригите на предавките на
техника по чл. 20.
(2) Предавките по ал. 1 се осигуряват със
защитни елементи.
Чл. 25. Основните възли на хедера при
зърнокомбайните трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. пластините на режещия апарат да са
плътно закрепени;
2. мотовилото да няма огъване или счупване на пружинните палци, както и изтичане
на смазка през уплътненията;
3. при завъртане на шнека на хедера същият не трябва да осъществява контакт с
неподвижните елементи, а палците свободно
да се плъзгат.
Чл. 26. Техниката по чл. 20 се почиства
ежедневно след приключване на работа от
наслоен прах, горими растителни остатъци
и масло.
Чл. 27. (1) Земеделската техника се допуска
до участие в жътвената кампания, ако е преминала годишен технически преглед, когато такъв
се изисква съгласно Закона за регистрация и
контрол на земеделската и горската техника,
или периодичен технически преглед съгласно
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Закона за движение по пътищата, и е осигурена
с изискващите се пожаротехнически средства
и искрогасители, съгласно чл. 20.
(2) Допускането на земеделската техника
до участие в жътвена кампания се извършва
със становище на началника на РСПБЗН
след подадено искане по чл. 13, ал. 1, т. 3 с
приложени документи по чл. 13, ал. 2.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Земеделски земи“ са земите по чл. 2
от Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи.
2. „Жътвена кампания“ са дейности, включващи организация и подготовка, ожънване,
транспортиране, обработка, съхранение и
складиране на продукцията (реколтата) от
житни култури.
3. „Земеделска техника“ са всички видове зърнокомбайни, трактори, ремаркета,
сламоп реси, сламосъбирачки, семечистачни
машини, както и автомобили, участващи в
жътвената кампания.
4. „Житни култури“ са: пшеница, ечемик,
ръж, тритикале и овес.
5. „Восъчна зрялост“ е степен на узряване
(етап) преди пълната зрялост на зърното, когато
зърната от средата на класа (или метлицата)
получават свойствения за зрялото зърно цвят
и консистенцията им при смачкване има восъкоподобен вид. Всички части на растението
са пожълтели, но жилави.
6. „Пожарозащитна ивица“ е площ с определена широчина, почистена от растителност
или с изоран почвен слой.
7. „Линейни обекти“ са автомагистрали,
пътища, железопътни линии, подземни и
надземни топлопроводи, паропроводи, газо
проводи, продуктопроводи, водопроводи, канализации, кабели, електропроводи, въжени,
телефонни, телеграфни, радиосъобщителни и
телекомуникационни линии.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 125, ал. 4 от Закона за Министерството на
вътрешните работи и § 1, ал. 2 от преходните
и заключителните разпоредби на Правилника
за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.
§ 3. Контролът по изпълнение на наредбата
се възлага на органите за ПБЗН, осъществяващи държавен противопожарен контрол, и
от органите на КТИ при МЗХ.
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № Iз-1053
от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при извършване на дейности в
земеделските земи (ДВ, бр. 39 от 2011 г.).
Министър на вътрешните работи:
Веселин Вучков
Министър на земеделието и храните:
Десислава Танева
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Приложение № 1
към чл. 13, ал. 1, т. 3
ДО
НАЧАЛНИК А НА
РСПБЗН – ......................................
гр. .....................................................
И С К А Н Е
От- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(наименование на физическо/юридическо лице, седалище, адрес на управление)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,
представляван от--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(име, презиме, фамилия)
Адрес за кореспонденция: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ,
телефон за контакт ------------------------------- , е-mail: -------------------------------- @ ---------------------------ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,
На основание чл. 125, ал. 1, т. 3 ЗМВР и Наредба № 8121з-968 от 2014 г. за правилата и нормите
за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи моля да ми бъде издадено
становище за допускане до участие в жътвена кампания 20 ..... г. на следната земеделска техника:
№

Вид на земедел- Регистрациската техника онен (инвентарен) номер

Преминат технически
преглед
вид на
прегледа
(годишен/
перио
дичен)

дата на
извършване на прегледа

Подлежи
Вид и брой на пожарона следващ техническите средства и
технически искрогасителите, с които
преглед до: е оборудвана техниката,
в съответствие с приложение № 2 от Наредбата
за правилата и нормите
за пожарна безопасност
при извършване на дейности в земеделските
земи

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Прилагам към искането следните документи:
 пълномощно с нотариална заверка на подписа – когато искането се подава от упълномощено лице;
 копия на документи, удостоверяващи, че съответната земеделска техника е преминала годишен
технически преглед, когато се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската
и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата;
 документ за внесена държавна такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.
Дата: ___________ 20___ г.

Подал искането: ____________________
(подпис)
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Приложение № 2
към чл. 13, ал. 1, т. 7, чл. 17, ал. 2 и чл. 20, ал. 2
ТАБЛИЦА
за окомплектоване на площадките за зареждане с ЛЗТ и ГТ и на земеделската техника с
искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене

№

Наимено
вание

1

2

ИскрогаПрахов
сител
пожарогаза всяка
сител
ауспухова (6 кг) или
тръба*,
с СО 2
бр.
(5 кг), бр.
4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

2 за
пожари
клас В

1

–

–

1

2

–

2. Трактор

1

1

–

–

–

–

–

2

–

Автомобил –
3.
товарен

1

1

–

–

–

–

–

2

–

4. Сламоп реса

–

–

–

–

–

–

–

1

–

5.

Сламосъбирачки

–

–

–

–

–

–

–

1

–

6.

Семечистачни машини

–

–

–

–

–

–

–

1

–

7. Ремарке

–

–

–

1

–

1

–

2

–

Временна
площадка за
зареждане
8.
на машини
с ЛЗТ и ГТ
(200 м 2)

–

2 с клас на
праха ВС

2 за
пожари
клас В

–

–

–

2 – тежък
тип

–

1

1.

Зърнокомбайн

3

ПожароПротивопоСъд с
гасител
жарно одеяло
ЛопаКанТупал- 200 л
на водна
Вила,
с размери не
та,
джа,
ка,
вода и
основа
бр.
по-малки от
бр.
бр.
бр.
с 2 бр.
(9 л),
1,5 m на
кофи
бр.
1,5 m, бр.

* Изискванията не се отнасят за земеделска техника с турбокомпресори и двигатели с повече от един
шумозаглушител.

Забележка. Техниката за пожарогасене по чл. 17, ал. 2 се състои от прикачно ремарке с цистерна
с вода най-малко 2000 л, с помпа и осигурено теглително средство. Тази техника се оборудва с един
двупътен разклонител с щорцови съединители, два шланга с диаметър 52 мм и минимална дължина
по 10 м, един струйник със спирателен кран 52 мм и два струйника за разпръсната струя. Пожарогасителното съоръжение може да бъде заменено с поливомиячна машина или пожарен автомобил.
8777

Поправка. Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и
благоустройството правят следната поправка в Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите
за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 2014 г.): В чл. 21, ал. 4 думите
„по реда на наредбата по чл. 91е, ал. 6 ЗМВР“ да се четат „по реда на ЗМВР“.
8771
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1419
от 4 декември 2014 г.
На основание чл. 64, ал. 3 и 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвър
ждавам образец на „Служебна бележка“ по чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица съгласно приложението.
Министър:
Вл. Горанов
Приложение
Образец № 4
НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА

ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП

Териториална дирекция на НАП по регистрация

Адрес за кореспонденция >>
(гр./с., община/район, ж.к., ул., №, бл., вх., ап.)

Изходящ номер >>

Дата на издаване >>

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
(по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ)

Настоящата служебна бележка се издава на:
Собствено име, презиме и
фамилно име
>>

ЕГН/ЛНЧ/Сл. №
от регистъра на НАП >>

в уверение на това, че през 201 … година е придобил/а облагаем доход от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ, както следва:

№
1
2
3

Вид на дохода

Код

Размер на
облагаемия доход

601

Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер
Парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от
работодател или възложител
Лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изключение на лихвите по чл. 38, ал. 13 от
ЗДДФЛ

602
603

4

Производствени дивиденти от кооперации

604

5

Упражняване на права на интелектуална собственост по наследство

605

6

Доход от други източници, които не са изрично посочени в ЗДДФЛ и не са обложени с
окончателни данъци по реда на същия закон или с окончателни данъци по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане

606

Забележки: 1. На основание чл. 45, ал. 7 и 9 от ЗДДФЛ, предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на доходи от други
източници по чл. 35 от ЗДДФЛ, издава за изплатените доходи служебна бележка по образец, която предоставя на лицето, придобило
дохода или на упълномощено от него лице.
2. Служебната бележка се издава при поискване от лицето, придобило дохода, а когато лицето не е поискало издаването й – в срок до 15
април на следващата година.
3. Непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.
4. Служебната бележка се издава в два екземпляра – единият се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на
физическото лице, а вторият се съхранява от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходите.
Ръководител

Дата на предоставяне >>

(подпис и печат)

Подпис на лицето, на което е предоставена служебната бележка
Упълномощено лице >>

8800

>>

(Собствено име, презиме и фамилно име)

ЕГН/
ЛНЧ

>>
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46

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 105

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1420
от 4 декември 2014 г.
На основание чл. 64, ал. 3 и 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица ут
върждавам образци на служебни бележки по чл. 45, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица съгласно приложението.
Министър:
Вл. Горанов
Приложение
НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от
регистъра на НАП

Образец № 1

Териториална дирекция на НАП по регистрация

Адрес за кореспонденция >>
(гр./с., община/район, ж.к., ул., №, бл., вх., ап.)

Дата на издаване>>

Изходящ номер >>

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
за доходи от трудови правоотношения
(по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ)

Настоящата служебна бележка се издава от работодателя по основното трудово правоотношение към 31.12.201… г. на:
Собствено име, презиме
и фамилно име
>>

ЕГН/ЛНЧ/Сл. № от
регистъра на НАП >>

в уверение на това, че през 201 … година е придобил/а доходи от трудови правоотношения, както следва:

1

Брутен размер на изплатените през годината
доходи от трудови правоотношения (попълва се само

2

Облагаем доход по чл. 24 от ЗДДФЛ, в т.ч.:

2.1
код

101

103

3
4

Доходи с код 101

при поискване от работника/служителя)

Общ размер на допълнителното месечно възнаграждение за
придобит трудов стаж и професионален опит, изплатено през
годината (попълва се само при поискване от работника/служителя)
Вид на дохода

Доходи от: правоотношения с работници и служители по Кодекса на труда; правоотношения с държавни служители и правоотношения между министъра на отбраната и
министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в съответните министерства - от друга; правоотношения с
членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите,
административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните
служители по Закона за съдебната власт, включително с кандидатите за младши съдии и младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение за периода на
обучението им, както и правоотношения по Закона за Конституционен съд; правоотношения между Българската православна църква или друго регистрирано вероизповедание
по Закона за вероизповеданията - от една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание - от друга страна; правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни
длъжности; правоотношения, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношенията
по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната; правоотношения между
работодател по смисъла на ЗДДФЛ и българско или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по договор за предоставяне на персонал
между работодателя и трето лице; правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия, извън
случаите по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ; правоотношения със специализанти, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от
номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето
Доходи от правоотношения като морско лице

Удържани задължителни осигурителни вноски по
реда на КСО и ЗЗО
Задължителни осигурителни вноски, внесени в
чужбина за сметка на физическото лице

5

Годишна данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3 от ЗДДФЛ

6
7
8

Годишна данъчна основа по чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ (сбора от сумите на ред 5)

9
10
11
11.1
11.2
11.3
12
13
14
15
16
17
18
19

Доходи с код 103

(ред 2 – ред 3– ред 4)

(ред 2 – ред 3 – ред 4) х 10%

Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ
Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване (до 10 % от сумата на ред 6)
Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот”
(до 10 % от сумата на ред 6)

Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
Данъчно облекчение за дарения (до 65% от сумата на ред 6), в т.ч. за:
дарения в полза на лица, изброени в чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ (до 5 % от сумата на ред 6)
дарения за културата (до 15 % от сумата на ред 6)
дарения в полза на Център „Фонд за лечение на деца“ и/или Център „Фонд за асистирана
репродукция“ (до 50 % от сумата на ред 6)

Годишна данъчна основа след намаленията (ред 6 - ред 7 – ред 8 – ред 9 – ред 10 – ред 11)
Дължим годишен данък (ред 12 х 10 %)
Авансово удържан/внесен данък по чл. 42 от ЗДДФЛ
Разлика между ред 13 и ред 14 (Сумата се закръглява към всеки пълен лев)
Сума по ред 15, удържана от лицето до 31 януари на следващата година
Сума по ред 15, възстановена на лицето до 31 януари на следващата година
Годишен данък за доходите от трудови правоотношения (ред 14 + ред 16 – ред 17)
Дължим данък за доходите по ред 2.1 (ред 13 х (ред2.1/ред2)
(попълва се само при поискване от работника/служителя)

Забележки: 1. Редове 1, 2.1 и 19 се попълват само при поискване от работника/служителя във връзка с ползване на данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната
работна заплата. На ред 1 се посочва брутният размер на изплатените през годината доходи от трудови правоотношения, включително освободените от облагане на основание
чл. 24, ал. 2 от ЗДДФЛ.
2. На ред 2 се посочва общата сума на облагаемия доход от съответния код, включително платеният от други работодатели, който участва при изчисляването на годишната данъчна
основа от работодателя по основното трудово правоотношение, на база предоставените от лицето служебни бележки. В този случай на ред 14 се включва и авансово удържаният
и/или внесен данък по чл. 42 от ЗДДФЛ от другите работодатели, съгласно данните по предоставените от лицето служебни бележки.
3. Редове 8, 9 и 11 се попълват само, ако сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.
4. Служебната бележка се издава в два екземпляра – единият се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, а вторият се съхранява от работодателя по
основното трудово правоотношение на лицето към 31 декември на данъчната година.
5. Данните за упълномощено лице/законен представител се попълват само, ако служебната бележка не е предоставена на лицето, придобило дохода.

Работодател/представляващ >>

Дата на предоставяне >>

(подпис и печат)

Подпис на лицето, на което е предоставена служебната бележка >>
Упълномощено лице >>

(Собствено име, презиме и фамилно име)

ЕГН/
ЛНЧ
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Образец № 2

НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на
НАП

Териториална дирекция на НАП по регистрация

Адрес за кореспонденция >>
(гр./с., община/район, ж.к., ул., №, бл., вх., ап.)

Изходящ номер >>

Дата на издаване >>
>> Отбележете, ако служебната бележка се издава при
прекратяване на трудовото правоотношение
>> Отбележете, ако служебната бележка се издава за доход от
правоотношение по § 1, т. 26, буква „и“ от ДР на ЗДДФЛ
>> Отбележете, ако не сте работодател по основно трудово
правоотношение на лицето към 31 декември на данъчната година

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
за доходи от трудови правоотношения
(по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ)

(отбелязва се едно от основанията за издаване на служебната бележка)

Настоящата служебна бележка се издава на:
Собствено име, презиме
и фамилно име
>>

ЕГН/ЛНЧ/сл. № от
регистъра на НАП >>

в уверение на това, че през 201 … година е придобил/а доход от трудови правоотношения, както следва:
1

Брутен размер на изплатените през годината
доходи от трудови правоотношения

2

Облагаем доход по чл. 24 от ЗДДФЛ, в т.ч.:

2.1
код

101

102
103

Доходи с код 101

Доходи с код 102

Доходи с код 103

(попълва се само при поискване от работника/служителя)

Общ
размер
на
допълнителното
месечно
възнаграждение за придобит трудов стаж и
професионален опит, изплатено през годината
(попълва се само при поискване от работника/служителя)

Вид на дохода
Доходи от: правоотношения с работници и служители по Кодекса на труда; правоотношения с държавни служители и правоотношения между министъра на отбраната и
министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в съответните министерства - от друга; правоотношения с
членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите,
административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните
служители по Закона за съдебната власт, включително с кандидатите за младши съдии и младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение за периода на
обучението им, както и правоотношения по Закона за Конституционен съд; правоотношения между Българската православна църква или друго регистрирано
вероизповедание по Закона за вероизповеданията - от една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание - от друга страна; правоотношения с лица, получаващи
доходи от изборни длъжности; правоотношения, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както
и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната;
правоотношения между работодател по смисъла на ЗДДФЛ и българско или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по договор за
предоставяне на персонал между работодателя и трето лице; правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни
органи на предприятия, извън случаите по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ; правоотношения със специализанти, които получават възнаграждение по договор за обучение за
придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето
Доходи от правоотношения, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от
капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери
Доходи от правоотношения като морско лице

3

Удържани задължителни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО

4

Удържани вноски за задължително осигуряване в чужбина

5

Авансово внесени чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е
задължено да прави за своя сметка по реда на КСО и ЗЗО (попълва се само за доходи с код 102, ако вноските са

6

Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ

7

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване по чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ

8

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот” по
чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ

9

Суми за дарения, удържани при изплащане на дохода:

приспаднати при формирането на месечната данъчна основа, на основание чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ)

9.1

дарения в полза на лица, изброени в чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ

9.2

дарения за културата

9.3

дарения в полза на Център „Фонд за лечение на деца“ и/или Център „Фонд за асистирана репродукция“

10

Авансово удържан/внесен данък по чл. 42 от ЗДДФЛ

Забележки: 1. Служебната бележка се предоставя на работника/служителя, когато:
1.1 трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината - в срок до 1 месец от датата на последното плащане, но не по-късно от 31 декември на данъчната година;
1.2 доходът е от правоотношение по § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ – в срок до 10 януари на следващата година;
1.3 лицето, което я издава, не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година – в срок до 10 януари на следващата година.
2. Ред 1 и ред 2.1 се попълват само при поискване от работника/служителя във връзка с ползване на данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна
заплата. На ред 1 се посочва брутният размер на изплатените през годината доходи от трудови правоотношения, включително освободените от облагане на основание чл. 24, ал. 2
от ЗДДФЛ.
3. Редове 7, 8, и 9 се попълват само, ако сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.
4. Служебната бележка се издава в два екземпляра – единият се предоставя на работника/служителя или на упълномощено от него лице, а вторият се съхранява от работодателя.
5. Данните за упълномощено лице/законен представител се попълват само ако служебната бележка не е предоставена на лицето, придобило дохода.

Работодател/представляващ>>

Дата на предоставяне >>

(подпис и печат)

Подпис на лицето, на което е предоставена служебната бележка
Упълномощено лице >>

8881

>>

(Собствено име, презиме и фамилно име)

ЕГН/
ЛНЧ

/собствено и фамилно име, подпис/

3.6. № ( бл.)

4.1. Телефон

3.5. Улица (бул./ж.к.)

4. За контакт >>

3.7. Вх.

3.2. Община

ден

2

1

4

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/
Служебен № от
регистъра на НАП
5

Брой редове:

Собствено име, презиме и
фамилно име
6

Държава

7

Населено място,
пощенски код, ул., №

Адрес***

месец

година

8

Код
на
дохода

Обща сума:
Подпис на ръководителя и печат:

Забележка: ЧФЛ* – Чуждестранно физическо лице, И** - Идентификатор, Адрес*** - виж т. 6 от указанията за попълване на справката

3

И**

5.2. ЕГН/ЛНЧ /Служебен № от
регистъра на НАП

4.2.e-mail

3.8. Етаж

3.3. Населено място (гр./с.)

9

Размер на
дохода

3.9. Ап.

10

Размер на
удържания
данък

3.4. Пощенски код

ВЕСТНИК

Дата

ЧФЛ*

№

Част ІІ Данни за изплатените доходи през годината

5. Данни за представляващия (попълват се само, когато платецът е юридическо лице):
5.1. Собствено име, презиме и фамилно
име на представляващия

3.1. Област

3. Адрес за кореспонденция >>

ДЪРЖАВЕН

2. Наименование на предприятието /име на самоосигуряващото се
лице

1. ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП

Брой лица, за които се подава
справката >>

ВАЖНО! Ако вече сте подали Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за съответната година, но искате да направите корекции в нея е
необходимо да подадете нова Справка, в която се съдържат всички данни за периода, а не само тези които променяте. Корекции в
Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ може да правите в срока за подаването й.

Година, за която се подава
справката >>

Част І Идентификационни данни за платеца на дохода

Орган по приходите,
приел справката >>

Попълва се от задълженото лице

>> Отбележете, ако справката се подава при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност в
срока по чл. 162 от ЗКПО
>> Отбележете, ако справката е изготвена и се подава от правоприемник и съдържа данни за
изплатени/начислени доходи от преобразуваното или прехвърленото предприятие

Изх. № и дата

48

Входящ № и дата

Териториална дирекция на НАП

Попълва се от приходната администрация

ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ ЗДДФЛ ЗА ИЗПЛАТЕНИ ДОХОДИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

СПРАВКА

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Министър:
Вл. Горанов
Приложение

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1421
от 4 декември 2014 г.
На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона
за данъците върху доходите на физическите лица съгласно приложението.
С Т Р.
БРОЙ 105

Консултантски услуги в различни области

Счетоводни и юридически услуги

Услуги по хуманно здравеопазване и ветеринарномедицински дейности

3073

3074

3075

606

605

604

603

602

601

403

402

Доходи от други източници, извън посочените в предходните кодове, по чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ

Упражняване на права на интелектуална собственост по наследство по чл. 35, т. 5 от ЗДДФЛ

Доходи от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други
финансови активи, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ
Доходи от търговия с чуждестранна валута

Доходи от предоставяне на имущество по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото
на собственост върху имуществото

Доходи от продажба или замяна на движимо имущество, когато продажната цена се плаща на части в различни
данъчни години

Доходи от допълнително доброволно осигуряване по чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ
Доходи от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот" по чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ
Доходи от продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват
събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за
управление на отпадъците по чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ
Доходи от лихви, придобити от член на кооперация по заеми към кооперацията по чл. 38, ал. 11 от ЗДДФЛ
Доходи от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на
управление общо събрание на собствениците по чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ

816
817

804

903

Доходи от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на
допълнителна пенсия; доходи от инвестиции на техническите резерви, получени по
застрахователни договори; доходи от инвестиции на активите на фондовете за
допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на
осигурените лица (чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ)
Доходи от лихви по банкови сметки, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 8
от ЗДДФЛ

Доходи от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от ДР на ЗДДФЛ
(чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ)

907

906

905

904

821

820

819

818

Доходи, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя
(чл. 13, ал. 1, т. 24 от ЗДДФЛ)

Парични и предметни печалби, получени от участие в игри, които не са хазартни, но при които печалбата се
определя на случаен принцип (чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ)

Лихви и отстъпки от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации,
емитирани съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, или на държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство (чл.13, ал.1, т. 9 от ЗДДФЛ)
Парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта (чл. 13, ал. 1,
т. 20 от ЗДДФЛ)

ВЕСТНИК

902

901

810

809

808

812

Доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ

Доходи придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества по глава деветнадесета,
раздел ІІ от ЗКПО по чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ

815

Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо
имущество, включително вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено
прехвърляне на правото на собственост, по чл. 37, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ

Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг по чл. 37, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ
Авторски и лицензионни възнаграждения по чл. 37, ал. 1, т. 6 от ЗДДФЛ
Възнаграждения за технически услуги по чл. 37, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ
Награди и възнаграждения за дейност, извършена на територията на страната от
чуждестранни физически лица - общественици, дейци на науката, изкуството, културата и
спорта, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице (импресарска
агенция, продуцентска къща и други посредници) по чл. 37, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ
Доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на
предприятия по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ
Доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество по
чл. 37, ал. 1, т. 10 от ЗДДФЛ

814

Лихви, в т. ч. съдържащи се във вноски по лизинг по чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ

805
806
807

Доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на физически лица по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ

813

Стипендии за обучение в страната и чужбина по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ

803

Вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху
недвижимо имущество по чл. 37, ал. 1, т. 11 от ЗДДФЛ
Доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти,
инвестиционни бонове и други финансови активи по чл. 37, ал. 1, т. 12 от ЗДДФЛ
Доходи по чл. 8, ал. 11 от ЗДДФЛ начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица

802

811

Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер по чл. 37, ал. 1, т. 1 от
ЗДДФЛ

801

Част ІІІ - Доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, подлежащи на облагане с окончателен данък, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от ДОПК

509

508

505

504

ДЪРЖАВЕН

503

502

Услуги по образование и обучение в областта на спорта, активния отдих и изкуствата
Услуги за превоз на пътници
Услуги за превоз на товари
Строителни услуги и услуги по ремонт, поддържане и реконструкции на сгради
Услуги по ремонт и поддържане на превозни средства
Услуги по изработка на облекло и изделия от кожа
Други извънтрудови правоотношения
Доходи от наем на недвижимо имущество, включително придобити вноски по договор за лизинг, в който не е
предвидено прехвърляне правото на собственост на недвижимо имущество по чл. 31 от ЗДДФЛ
Доходи от наем на движимо имущество, включително придобити вноски по договор за лизинг, в който не е
предвидено прехвърляне правото на собственост на движимо имущество по чл. 31 от ЗДДФЛ
Възнаграждения по договори за: франчайз, факторинг и други договори за предоставяне за ползване на права по
чл. 31 от ЗДДФЛ
Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер по чл. 35, т. 1 от ЗДДФЛ
Парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или
възложител по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ
Лихви, в т. ч. съдържащи се във вноски по лизинг, по чл. 35, т. 3 от ЗДДФЛ

3078
3079
30710
30711
30712
30713
30714

Производствени дивиденти от кооперации по чл. 35, т. 4 от ЗДДФЛ

Архитектурни и инженерни услуги

3077

401

Услуги в областта на информационните технологии

3076

Част ІІ - Доходи от прехвърляне на права или имущество

Доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни
права върху такова имущество
Доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни
права върху такова имущество, когато продажната цена се плаща на части в различни
данъчни години
Доходи от продажба или замяна на движимо имущество (пътни, въздухоплавателни и водни
превозни средства; произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни
предмети)

Посреднически услуги и дистрибуция на стоки

3072

Доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения по чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ:

Доходи от упражняване на свободна професия по чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ

Авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на
изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както
и възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители по чл. 29, ал. 1, т. 2, б. „б” от
ЗДДФЛ
Доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона
за местните данъци и такси, по чл. 29, ал. 1, т. 2, б. „в” от ЗДДФЛ

Доходи от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и
плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство по чл. 29, ал. 1, т. 2, б. „а“ от ЗДДФЛ

Доходи от дейност като регистриран земеделски производител за производство на
непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство
на декоративна растителност, по чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ
Доходи за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство,
извън тези с код 301, по чл. 29, ал. 1, т. 2, б. „а” от ЗДДФЛ

Финансови и застрахователни посреднически услуги

501

Номенклатура на кодовете за вида на дохода

Част І - Доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа

3071

306

305

304

303

302

301

Код

БРОЙ 105
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ВЕСТНИК

8882

1. В Част І се попълват данните на предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на доходите, а когато справката се подава от
правоприемник – данните на правоприемника.
2. В Част ІІ, колона 2 се отбелязва с "да" или "не" обстоятелството дали съответното физическо лице е чуждестранно за Република България.
3. В Част ІІ, колона 3 се вписва "1" за лице с ЛНЧ; "2" за чуждестранно физическо лице, което не притежава ЕГН или ЛНЧ; "3" - за самоосигуряващо
се лице, което в документа за придобития доход е посочило ЕИК, а не ЕГН или ЛНЧ; "4" – за доходи с кодове 820, 821 и 903. Колона 3 не се попълва, ако в
колона 4 се вписва ЕГН.
4. В Част ІІ, колона 4, когато доходът е изплатен на чуждестранно физическо лице без ЕГН или ЛНЧ, се вписва служебният номер от регистъра на
НАП, ако лицето има такъв.
5. Част ІІ, колони 4 и 5 не се попълват за изплатени доходи с кодове 820, 821 и 903.
6. Информация за адрес (Част ІІ, колони 6 и 7) се попълва само в следните случаи:
- когато доходът е изплатен на чуждестранно физическо лице, като в тези случаи се посочва адресът на лицето в чужбина;
- когато е изплатен доход с код 820 (наем на имущество в режим на етажна собственост). В тези случаи се посочва адресът на наетото недвижимо
имущество в режим на етажна собственост.
7. В Част ІІ, колона 8 се вписва кода, посочен в номенклатурата след справката, според вида на изплатения доход. Ако на едно физическо лице са
изплатени доходи с различен код, данните се записват на отделни редове.
8. В Част ІІ, колона 9 се посочва брутния размер на дохода, т.е. без приспадане на признатите разходи и/или направените удръжки от платеца на
дохода. За доходи с кодове 820, 821 и 903 брутният размер на доходите за всички физически лица се посочва на един ред.
9. В Част ІІ, колона 10 се посочва размерът на удържания данък, ако има такъв.

ДЪРЖАВЕН

Указания за попълване на справката:

50

1. Справката се изисква на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Представя се от
предприятия и от самоосигуряващи се лица - платци на доходи на физически лица през данъчната година.
2. Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ се включват в справката за годината, през която е взето решението за
разпределяне на дивидента, съответно за данъчната година на начисляването на разхода в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за
данъчната година на начисляване на ликвидационния дял.
3. Доходите от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ се включват в справката за
данъчната година на прехвърлянето.
4. Справката се изготвя в два екземпляра, от които един за приходната администрация и един за платеца на доходите. При преобразуване или
прехвърляне на предприятие справката се изготвя от правоприемника.
5. Справката се представя в Териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца в срок до 30 април на следващата година. При
прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност на предприятието справката се представя в сроковете и по реда за подаване на данъчната
декларация по чл. 162 от ЗКПО. За непредставяне или несвоевременно представяне на справката, както и за посочване на неверни или непълни данни,
виновните лица се наказват с глоба или имуществена санкция по реда на чл. 82 от ЗДДФЛ.
6. Предприятията, изплатили доходи на повече от 5 физически лица, представят справката само на електронен носител във формат и по ред,
одобрен от изпълнителния директор на НАП.
7. Справка, която не съдържа всички изискуеми данни, не се счита за достоверна и не се приема!

УКАЗАНИЯ:

С Т Р.
БРОЙ 105

>>

Орган по приходите, приел декларацията

Попълва се от задълженото лице

ІІ

ІІІ

ІV

V

3.3 Месец
VІ VІІ VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ІV-то

ХІІ

2. Код
по т. 1

3. Наименование/Име

4.1.Област

4.6. № (бл.)

4.2. Община

4.7. Вх.

4.8. Етаж

4.9. Ап.

4.4. Пощенски код

2. Код
по т. 1

3. Име

6.2. ЕГН/ЛНЧ /Служебен № от регистъра
на НАП

5.1. Телефон

5.2. Е-mail

4.5. Улица, (бул./ж.к.)

4. Адрес за
кореспонденция >>

4.1.Област

4.7. Вх.

4.8. Етаж

5. За контакт >>

4.3. Населено място (гр./с.)

4.9. Ап.

5.1. Телефон

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

4.6. № (бл.)

4.2. Община

5.2. Е-mail

4.4. Пощенски код

ВЕСТНИК

Ако в т. 1 е вписан ЕГН – в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 3.

1. ЕГН/ЛНЧ /Служебен № от
регистъра на НАП

Част ІІІ Данни за упълномощеното лице или за законния представител

6.1. Собствено име, презиме и
фамилно име на представляващия

5. За контакт >>

4.3. Населено място (гр./с.)

6. Данни за представляващия (попълват се само когато декларацията се подава от юридическо лице):

4.5. Улица, (бул./ж.к.)

4. Адрес за
кореспонденция >>

Ако в т. 1 е вписан ЕИК - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЕГН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 3; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на НАП – в
т. 2 се попълва цифрата 4.

1. ЕИК/ЕГН/ЛНЧ /Служебен № от
регистъра на НАП

Част ІІ – Данни за данъчно задълженото лице

ДЪРЖАВЕН

ВАЖНО! Ако вече сте подали декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001) за посочения в т. 3 период, но искате да направите корекции в
нея, е необходимо да подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни за периода, а не само тези, които променяте. Корекции в декларацията може да правите в срока
за подаването й.
>> Отбележете, ако декларацията е на чуждестранно физическо лице и се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната. Попълнете данните за упълномощеното лице в Част ІІІ
>> Отбележете, ако декларацията е на малолетно, непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице и декларацията се подава от негов законен представител. Попълнете
данните за законния представител в Част ІІІ
Част ІІ
4. Към декларацията се прилага 4.1. Брой попълнени части Част І Част ІІ 5. Към декларацията се прилага 5.1. Брой попълнени части Част І
в Приложение № 1 >>
в Приложение № 2 >>
Приложение № 1 (образец 4011) >>
Приложение № 2 (образец 4021) >>

І

3. Декларацията се подава за:
3.1 Данъчна година
3.2 Тримесечие
І-во
ІІ-ро
ІІІ-то

Отбележете, ако формулярът се подава за целите на автоматичния обмен на информация
на основание чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ и/или чл. 201, ал. 5 и/или 6 от ЗКПО
Отбележете, ако информацията по чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ се подава при прекратяване с
ликвидация или с обявяване в несъстоятелност в срока по чл. 162 от ЗКПО
Отбележете, ако информацията по чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ е изготвена и се подава от
правоприемник и съдържа данни за начислени/изплатени доходи от преобразуваното или
прехвърленото предприятие

1. Декларацията се подава от платец на доход (предприятие или самоосигуряващо се лице),
задължен да удържа и внася авансов данък по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ, окончателен
данък по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ и данък при източника по чл. 194 и чл. 195 от ЗКПО >>
2. Декларацията се подава от получател на доход:
2.1 физическо лице, задължено да внася авансов данък по чл. 43, ал. 3 и 44, ал. 3 от ЗДДФЛ, както
и окончателен данък по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ >>
2.2 лице, задължено да внася данък при източника по чл. 195 от ЗКПО >>

Част І - Данни за декларацията

>>

Входящ № и дата

/собствено и фамилно име, подпис/

>>

Териториална дирекция на НАП

Попълва се от приходната администрация

по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО
за дължими данъци

Образец 4001

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1422
от 4 декември 2014 г.
На основание чл. 55, ал. 1 и чл. 64, ал. 1 и 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), чл. 7 и чл. 201, ал. 1 от Зако
на за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) утвърждавам образец на декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими
данъци съгласно приложението.
Министър:
Вл. Горанов
Приложение
БРОЙ 105
С Т Р. 5 1   

УКАЗАНИЯ:

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

Подпис на упълномощеното
лице/законния представител

х

х

Декларацията се подава в териториалната дирекция на НАП, в която подлежат на внасяне дължимите данъци.

Място на подаване на декларацията

Декларацията се подава в срока за внасяне на дължимите данъци.
Информацията по чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 5 и/или 6 от ЗКПО се подава годишно - с декларацията, подавана за четвъртото тримесечие на годината, т.е. в срок до 31 януари на следващата
година. Ако платецът не е задължен да подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на годината, но е задължен да представя информацията по чл. 73а,
ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 5 и/или 6 от ЗКПО, попълва образец 4001 без Част ІV. Това се отнася и за предприятията по чл. 55, ал. 4 от ЗДДФЛ.

ВЕСТНИК

Срок за подаване на декларацията

1. В Част І, т. 1 или 2 се отбелязва кой подава декларацията, а в т. 3 - периодът, за който се подава декларацията - (година и съответното тримесечие) или (година и съответният месец). Това е периодът,
през който е възникнало задължението за определяне, удържане и внасяне на дължимите данъци.
2. В Част І, т. 4 и 5 се попълват, когато декларацията се подава на основание чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ и/или чл. 201, ал. 5 и/или 6 от ЗКПО, за целите на автоматичния обмен на информация. В този случай
се отбелязва, че към декларацията се прилага Приложение № 1 и/или Приложение № 2 и в т. 4.1 и/или 5.1 се посочва общият брой на попълнените в съответното приложение части (Част І и/или Част ІІ).
3. Част ІІІ се попълва само когато декларацията се подава от чуждестранно физическо лице чрез пълномощник с постоянен адрес в страната или от законен представител на малолетно, непълнолетно или
поставено под запрещение физическо лице.
4. Част ІV, ред 1 в колона 3 се попълва от предприятия и самоосигуряващи се лица, задължени да удържат и внасят авансов данък по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от стопанска дейност и
от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. Ред 1 не се попълва, когато декларацията се подава за четвъртото тримесечие на годината.
5. Част ІV, редове 2, 3 и 4 в колона 3 се попълват от предприятия и самоосигуряващи се лица, задължени да удържат и внасят окончателен данък за доходите по чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ, като ред 3 се
попълва само от търговски банки, задължени да удържат и внасят окончателен данък за доходите от лихви по депозитни сметки на местни физически лица.
6. Част ІV, редове 5 и 6 в колона 3 се попълват от местни юридически лица, места на стопанска дейност в страната, еднолични търговци и други физически лица, задължени да удържат и внасят данък при
източника по чл. 194 и 195 от ЗКПО.
7. Част ІV, редове 1, 2, 3 и 4 в колона 4 се попълват от: физически лица, задължени да определят и внасят авансов данък по чл. 43, ал. 3 и чл. 44, ал. 3 от ЗДДФЛ за придобити доходи от стопанска дейност
и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, както и окончателен данък за доходи по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ.
8. Част ІV, ред 6 в колона 4 се попълва от чуждестранни юридически лица, задължени да определят и внасят данък при източника по чл. 195 от ЗКПО.

Дата

Подпис на
представляващия/декларатора

6

година

Данък при източника по чл. 195 от ЗКПО

5.5

месец

за дивиденти и ликвидационни дялове в полза на друг вид юридически лица

5.4

х

х

х

х

4

ПОЛУЧАТЕЛ НА ДОХОДА

ДЪРЖАВЕН

ден

за дивиденти и ликвидационни дялове в полза на юридически лица с нестопанска цел

5.2.

5.3

за дивиденти и ликвидационни дялове в полза на чуждестранни юридически лица
за дивиденти и ликвидационни дялове в полза на бюджетни предприятия (без
общини)
за дивиденти и ликвидационни дялове в полза на общини

3

ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА

РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД ОТ:

52

5.1

5

4

3

2

1

2

1

Авансов данък по чл. 43 от ЗДДФЛ за доходи от друга стопанска дейност и по чл. 44 от
ЗДДФЛ за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права
или имущество
Окончателен данък за доходи от дивиденти и ликвидационни дялове по чл. 38, ал. 1 от
ЗДДФЛ
Окончателен данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи от лихви по депозитни сметки
Окончателен данък по чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ с изключение на данъка, посочен в т. 2
и3
Данък при източника върху дивиденти и ликвидационни дялове по чл. 194 от ЗКПО

ВИД ДАНЪК

№

Част ІV Деклариране на дължимия данък

С Т Р.
БРОЙ 105

Приложение № 1

месец

3. Адрес в държавата, на която лицето е
местно

9.1. Еднократно плащане

4.2. НЕ

3.6. №

3.7. Етаж

3.2. Населено място (гр./с.)

3.4. Пощенски код

9. Размер на данъка

5.3. Код на държавата, издала идентификационния
номер

2.1. Код за вида на
юридическото лице

8. Размер на дохода

Подпис на упълномощеното лице/законния
представител

7.2. Многократни плащания

11. Размер на данъка

7.3 Код на държавата, издала
идентификационния номер

2. Вид на юридическото лице

5.2. Код за вида на идентификационния номер

3.9. Квартал

3.3.Област/район

10. Размер на дохода

7.2. Код за вида на
идентификационния номер

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

7.1. Еднократно плащане

7. Периодичност на плащане на дохода
(отбележете верния отговор с „Х”)

5. Идентификационен номер в държавата,
на която лицето е местно

5.1

3.1. Код на държавата

3.8. Ап.

9.2. Многократни плащания

(отбележете верния отговор с „Х”)

9. Периодичност на плащане на дохода

7.1.

7. Идентификационен номер в
държавата, на която лицето е местно

4.9. Квартал

4.4. Пощенски код

ВЕСТНИК

Подпис на представляващия/декларатора

6.1. Код за
вида на
дохода

6. Вид на дохода

4.1. ДА

(отбележете верния отговор с „Х”)

4. Място на стопанска дейност в България

3.5. Улица

4.8. Ап.

6.2. Населено място (гр./с)

4.7. Етаж

Част ІІ - Данни за юридическото лице – получател на дохода

6.1.Държава

6. Място на раждане

1. Наименование на юридическото лице

8.1. Код за
вида на
дохода

година

4.6. №

4.3.Област/район

3. Фамилно име

Данъчна година

ЕИК/ЕГН/ЛНЧ /Служебен
№ от регистъра на НАП

ДЪРЖАВЕН

8. Вид на дохода

ден

5. Дата на раждане

4.5. Улица

4.2. Населено място (гр./с.)

4. Адрес в държавата, на която
лицето е местно

4.1. Код на държавата

2. Презиме

1. Собствено име

Част І - Данни за физическото лице - получател на дохода

(Приложението е неразделна част от данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими
данъци и се подава заедно с образец 4001 за четвъртото тримесечие)

за доходи от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество,
начислени и/или изплатени в полза на чуждестранни лица, местни на държава - членка на
Европейския съюз

Образец 4011

БРОЙ 105
С Т Р. 5 3   

EL

DK

Германия

Гърция

Дания

Кипър

Италия

Испания

Ирландия

Естония

CY

IT

ES

IE

EE

Холандия

Малта

Люксембург

Литва

Латвия
Португалия

Полша

Обединеното кралство

NL

Словакия

MT Румъния

LU

LT

LV
Финландия

Унгария

01

Наем
Вноски по договор за лизинг, в който не е
предвидено изрично прехвърляне на правото
на собственост
Рента
Аренда

(8.1 от Част І и 6.1 от Част ІІ)

01

(2.1 от Част ІІ)

Швеция

Чешка република

SE

CZ

Дружество
01
Едноличен търговец
02
Социално-осигурителен номер
02
02
Правителство
03
Международна организация
04
ДДС номер
03
03
Пенсионен фонд
05
04
Благотворително образувание
06
Колективна инвестиционна схема
07
Неперсонифицирано образувание
08
Друго възмездно предоставяне за ползване на
Друго
04
недвижимо имущество или права върху такова
05
Тръст
09
имущество
Друго
10
Няма информация
11
5. В поле „Размер на дохода” от Част І се посочва общият размер на начисления годишен доход, когато платецът е предприятие или общият размер
на изплатения през годината доход, когато платецът е самоосигуряващо се лице, както и когато декларацията се подава от чуждестранно физическо лице –
получател на дохода. В поле „Размер на дохода” от Част ІІ се посочва общият размер на начисления годишен доход, а в случаите, когато платецът не е
данъчно задължено по ЗКПО лице – общият размер на получения през годината доход.
6. В поле „Размер на данъка” от съответната Част се посочва общият размер на дължимия данък за посочения доход.
7. Данните за „Размер на дохода“ и Размер на данъка“ от съответната Част се попълват в левове и стотинки до втория десетичен знак.
8. Информацията се предоставя поотделно за всяко физическо и/или юридическо лице, получател на доход от наем или друго възмездно
предоставяне за ползване на права или имущество. Ако на едно лице са начислени/изплатени доходи от различен вид, информацията се попълва за всеки
вид доход поотделно.
9. Когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, информацията се предоставя от чуждестранното физическо лице,
местно на държава - членка на Европейския съюз. В случаите, когато платецът на дохода е лице, което не е задължено да удържа и внася данък при
източника по реда на ЗКПО, информацията се предоставя от чуждестранното юридическо лице, местно на държава - членка на Европейския съюз. Този ред
се прилага и от чуждестранни юридически лица, местни на държава - членка на Европейския съюз, които реализират доходите чрез място на стопанска
дейност в Република България.
10. Данните за лицето - получател на дохода могат да бъдат посочвани на латиница.

Данъчен идентификационен номер

(7.2 от Част І и 5.2 от Част ІІ)

HR

FR

FI

HU

SI

Код за вида на юридическото лице

SK Хърватия

RO Франция

PT

PL

GB Словения

54

4. Номенклатури, които следва да се ползват при попълването на Част І и/или Част ІІ:
Код за вида на идентификационния номер
Код за вида на дохода от недвижимо имущество

BE

DE

Белгия

AT

Австрия

1. Част І се попълва, когато доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество са начислени/изплатени в
полза на чуждестранно физическо лице, местно на държава – членка на Европейския съюз, а когато тези доходи са начислени/изплатени в полза на
едноличен търговец, се попълва Част ІІ.
2. Част ІІ се попълва, когато доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество са начислени в полза на
чуждестранно юридическо лице, местно на държава – членка на Европейския съюз. На основание чл. 202, ал. 4 от ЗКПО, когато платецът на дохода не е
данъчно задължено по този закон лице, доходът се смята за начислен от датата на получаването му от чуждестранното юридическо лице.
3. В полетата на Част І и Част ІІ, предвидени за „Код на държавата” и „Код на държавата, издала идентификационния номер”, се вписва
съответстващият й двубуквен код:

УКАЗАНИЯ:

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 105

Приложение № 2

месец

година

3. Адрес в държавата, на която
лицето е местно

4.1. ДА

9.1. Еднократно плащане

5.1

3.8. Ап.

6.2. Крайна дата (ддммгггг)

Подпис на упълномощеното лице/законния
представител

7.2. Многократни плащания

8. Размер на дохода

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

7.1. Еднократно плащане

(отбележете верния отговор с „Х”)

7. Периодичност на плащане на
възнаграждението

5.2. Код за вида на идентификационния номер

3.9. Квартал

9. Размер на данъка

5.3 Код на държавата, издала идентификационния
номер

2.1. Код за вида на юридическото
лице

3.4. Пощенски код

11. Размер на данъка

7.3 Код на държавата, издала
идентификационния номер

2. Вид на юридическото лице

10. Размер на дохода

7.2. Код за вида на
идентификационния
номер

4.4. Пощенски код

ВЕСТНИК

Подпис на представляващия/декларатора

6.1. Начална дата (ддммгггг)

3.7. Етаж

3.3.Област/район

9.2. Многократни плащания

(отбележете верния отговор с „Х”)

3.2. Населено място (гр./с.)

3.6. №

7.1.

7. Идентификационен номер в
държавата, на която лицето е местно

4.9. Квартал

9. Периодичност на плащане на
възнаграждението

5. Идентификационен номер в държавата, на
която лицето е местно

6. Данни за правоотношението

4.2. НЕ

4. Място на стопанска дейност в
България (отбележете верния отговор с „Х”)

3.1. Код на държавата

1. Наименование на юридическото лице

3.5. Улица

4.8. Ап.

6.2. Населено място (гр./с)

4.7. Етаж

Част ІІ - Данни за юридическото лице – получател на дохода

8.2. Крайна дата (ддммгггг)

6.1.Държава

6. Място на раждане

4.6. №

4.3.Област/район

3. Фамилно име

Данъчна година

ЕИК/ЕГН/ЛНЧ /Служебен
№ от регистъра на НАП

ДЪРЖАВЕН

8.1. Начална дата (ддммгггг)

8. Данни за правоотношението

ден

5. Дата на раждане

4.5. Улица

4.2. Населено място (гр./с.)

4. Адрес в държавата, на която
лицето е местно

4.1. Код на държавата

2. Презиме

1. Собствено име

Част І - Данни за физическото лице - получател на дохода

(Приложението е неразделна част от данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими
данъци и се подава заедно с образец 4001 за четвъртото тримесечие)

за възнаграждения по договори за управление и контрол, начислени и/или изплатени в полза
на чуждестранни лица, местни на държава - членка на Европейския съюз

Образец 4021

БРОЙ 105
С Т Р. 5 5   

BE

DE

EL

DK

Белгия

Германия

Гърция

Дания

Кипър

Италия

Испания

Ирландия

Естония

CY

IT

ES

IE

EE

Холандия

Малта

Люксембург

Литва

Латвия
Португалия

Полша

Обединеното кралство

NL

Словакия

MT Румъния

LU

LT

LV

(7.2 от Част І и 5.2 от Част ІІ)

03

04

ДДС номер

Друго

(2.1 от Част ІІ)

Дружество
Едноличен търговец
Правителство
Международна организация
Пенсионен фонд
Благотворително образувание
Колективна инвестиционна схема
Неперсонифицирано образувание
Тръст
Друго
Няма информация

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

HR

Швеция

Чешка република

SE

CZ

8883

ВЕСТНИК

5. В поле „Размер на дохода” от съответната Част се посочва общият размер на начисления/изплатения доход през годината, а в поле „Размер на
данъка” – общият размер на дължимия данък. Данните в тези полета се попълват в левове и стотинки до втория десетичен знак.
6. Поле „Крайна дата“ от съответната Част се попълва само ако правоотношението е прекратено през течение на годината, за която се подава
информацията.
7. Информацията се предоставя поотделно за всяко физическо и/или юридическо лице, получател на доход по договор за управление и контрол.
Информацията се предоставя от юридически лица, платци на доходи по договори за управление и контрол, на чуждестранни физически и юридически лица,
местни на държава - членка на Европейския съюз. Информация се предоставя и от чуждестранни юридически лица, местни на държава - членка на
Европейския съюз, които реализират доходите по договори за управление и контрол чрез място на стопанска дейност в Република България.
8. Данните за лицето - получател на дохода могат да бъдат посочвани на латиница.

02

01

SK Хърватия

FR

FI

HU

SI

ДЪРЖАВЕН

Социално-осигурителен номер

Данъчен идентификационен номер

Финландия

Унгария

RO Франция

PT

PL

GB Словения

56

4. Номенклатури, които следва да се ползват при попълването на Част І и/или Част ІІ:
Код за вида на идентификационния номер
Код за вида на юридическото лице

AT

Австрия

1. Част І се попълва, когато възнаграждението по договор за управление и контрол е начислено/изплатено в полза на чуждестранно физическо лице,
местно на държава – членка на Европейския съюз, а когато такъв доход е начислен/изплатен в полза на едноличен търговец се попълва Част ІІ.
2. Част ІІ се попълва, когато възнаграждението по договор за управление и контрол е начислено/изплатено в полза на чуждестранно юридическо
лице, местно на държава – членка на Европейския съюз.
3. В полетата на Част І и Част ІІ, предвидени за „Код на държавата” и „Код на държавата, издала идентификационния номер”, се вписва
съответстващият й двубуквен код:

УКАЗАНИЯ:

С Т Р.
БРОЙ 105

БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7   

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1423
от 4 декември 2014 г.
На основание чл. 64, ал. 3 и 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвър
ждавам образци на „Сметка за изплатени суми“ и „Служебна бележка“ по чл. 45, ал. 4 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица съгласно приложението.

Образец № 3а

Министър:
Вл. Горанов
Приложение

НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ
ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП

Териториална дирекция на НАП по регистрация

Адрес за кореспонденция >>
(гр./с., община/район, ж.к., ул., №, бл., вх., ап.)

Изходящ номер >>

Дата на издаване >>

СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ
по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
Този образец не се попълва, когато получателят на дохода от друга стопанска дейност е самоосигуряващо се лице и е
декларирало това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода
Настоящата сметка се издава на:
Собствено име, презиме
и фамилно име
>>

ЕГН/ЛНЧ/Сл. № от
регистъра на НАП >>

Съгласно договор № >>
Дата на договора >>
е изплатена:
1
Сума по тази сметка
2
Нормативно признати разходи за дейността (10%, 25%, 40% или 60% от ред 1)
3
Облагаем доход по тази сметка (ред 1 – ред 2)
4
Облагаема част от сумата на ред 3 (попълва се от физическото лице, като се има предвид посоченото в т. 1 от
допълнителните данни)

5

Осигурителен доход от сумата по тази сметка, върху който се дължат осигурителни вноски
(попълва се от физическото лице, като се има предвид посоченото в т. 2 и 3 от допълнителните данни)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ ОТ ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ
1. Лице с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто: да
не
Ако сте отбелязали “да”, при попълването на ред 4 имайте предвид следното: Вие дължите авансово данък след като
облагаемият доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък
върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни
вноски, превиши сумата 7920 лв.
2. През месец.........................20......г. съм осигурен върху максималния осигурителен доход: да
не
Отбележете „да“, ако месечният Ви осигурителен доход (без сумата по тази сметка, посочена на ред 1) е равен или превишава
максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за съответната година. В този случай редове 5 и 6 не се попълват. Информация, относно максималния месечен
размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната
година, може да намерите на интернет страницата на НАП – www.nap.bg
3. Пенсионер съм: да
и желая да бъда осигуряван за фонд „Пенсии” на ДОО и ДЗПО: да
Подпис >>
Задължителни осигурителни вноски върху осигурителния доход от ред 5 за сметка на
6
осигуреното лице за съответната година, в т.ч. за:
6.1 Фонд "Пенсии" на ДОО:
6.2 ДЗПО в универсален пенсионен фонд
- за родените след 31 декември 1959 г.
6.3 Здравно осигуряване
Забележки:

1. Не се дължат осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване, когато лицата, които полагат труд без трудови
правоотношения, са получили възнаграждения под минималната работна заплата след намаляване на разходите за дейността и не са
осигурени на друго основание през съответния месец.
2. Платецът не дължи и не удържа задължителни осигурителни вноски върху доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за
ползване на права или имущество. В тези случаи редове 5 и 6 не се попълват.
Сума, подлежаща на авансово облагане (ред 4 - ред 6)
7
Удържан авансов данък (ред 7 х 10%)
8
Сума за получаване (ред 1 – ред 6 – ред 8)
9

Забележки:

Словом >>

1. Сметката за изплатени суми се издава в два екземпляра – единият се предоставя на лицето, придобило дохода, или на упълномощено
от него лице, а другият се съхранява от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходите.
2. Когато сумата се изплаща през четвъртото тримесечие на годината, на основание чл. 65, ал. 12 от ЗДДФЛ, авансов данък не се
удържа и внася, поради което в тези случаи ред 8 не се попълва!
Ръководител
>>
Дата на предоставяне >>
(подпис и печат)

Подпис на лицето, на което е предоставена сметката >>
Упълномощено лице >>

(Собствено име, презиме и фамилно име)

ЕГН/
ЛНЧ

С Т Р.
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Образец № 3
НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ
ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП

Териториална дирекция на НАП по регистрация

Адрес за кореспонденция >>
(гр./с., община/район, ж.к., ул., №, бл., вх., ап.)

Изходящ номер >>

Дата на издаване >>

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

за доходи от друга стопанска дейност и/или от наем или от друго възмездно предоставяне
за ползване на права или имущество
(по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ)

Настоящата служебна бележка се издава на:

ЕГН/ЛНЧ/сл. № от
Собствено име, презиме
регистъра на НАП >>
и фамилно име
>>
в уверение на това, че през 201 … година е придобил/а облагаем доход, както следва:

№
1
код
301
302
303
304
305
306
307
401
402
403

Доходи с код 301
Размер на изплатения доход

Доходи с код от 302 до
305

Доходи с код 306 и
307

Доходи с код от 401
до 403

Вид на дохода:
Доходи от дейност като регистриран земеделски производител за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите
от производство на декоративна растителност
Доходи от дейност за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, извън тези с код 301, включително доходи от
продажба на произведена декоративна растителност
Доходи от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове); от ловно стопанство и от рибно стопанство
Авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните
автори, както и възнаграждения на артисти-изпълнители
Доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси
Доходи от упражняване на свободна професия
Доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения
Доходи от наем на недвижимо имущество, включително придобити вноски по договор за лизинг, в който не е предвидено прехвърляне правото на собственост
на недвижимо имущество
Доходи от наем на движимо имущество, включително придобити вноски по договор за лизинг, в който не е предвидено прехвърляне правото на собственост на
движимо имущество
Възнаграждения по договори за: франчайз, факторинг и други договори за предоставяне за ползване на права

2

Удържани задължителни осигурителни вноски за сметка на лицето по КСО и ЗЗО

3

Авансово удържан данък по чл. 43 от ЗДДФЛ

4

Авансово удържан данък по чл. 44 от ЗДДФЛ

Забележки: 1. На основание чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от друга стопанска дейност или на
доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на
чл. 43 и чл. 44 от същия закон служебна бележка, която предоставя на лицето, придобило дохода или на упълномощено от него лице. Образецът не се
попълва, когато получател на дохода от друга стопанска дейност е самоосигуряващо се лице и писмено е декларирало това обстоятелство пред платеца
на дохода.
2. Служебната бележка се издава при поискване от лицето, придобило дохода, а когато лицето не е поискало издаването й – задължително в срок до 15
април на следващата година.
3. На ред 1 се посочва брутният размер на изплатения доход от съответния код без да се приспадат нормативно признатите разходи и/или направените
удръжки от платеца на съответния доход.
4. На ред 2 се посочват задължителните осигурителни вноски, които платецът на дохода е удържал за сметка на лицето, по реда на КСО и ЗЗО от
изплатените доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.
5. Служебната бележка се издава в три екземпляра - единият се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, вторият се съхранява от
лицето за установяване на осигурителния доход при ползване на осигурителни права, а третият екземпляр се съхранява от предприятието или
самоосигуряващото се лице, платец на доходите.

Ръководител

Дата на предоставяне >>

(подпис и печат)

Подпис на лицето, на което е предоставена служебната бележка
Упълномощено лице >>

8884

>>

>>

(Собствено име, презиме и фамилно име)

ЕГН/
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 154
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 16, т. 13 и чл. 48, ал. 1 от
Закона за БНБ Управителният съвет приема Бю
джета на Българската народна банка за 2015 г.,
както следва:
Бюджет 2015 г.
Хил. лв.

Показатели
Раздел І. Разходи за издръжка на БНБ
1. Разходи, свързани с издръжката на
паричното обращение
2. Разходи за материали, услу ги и
амортизации
3. Разходи за персонал
4. Разходи за социална дейност
5. Други административни разходи
6. Разходи, свързани с участието на
БНБ в ЕСЦБ
Раздел ІІ. Инвестиционна програма
1. Финансиране на ново строителство,
реконструкция и модернизация
2. Придобиване на машини, съоръ
жения, транспортни средства и друго
оборудване
3. Информационни системи на БНБ
4. Инвестиции, свързани с участието
на БНБ в ЕСЦБ

93137
21358
41472
23276
2254
2204
2573
21027
4741
2716
13374
196

На основание на чл. 50 от Закона за БНБ
в 30-дневен срок управителят на Българската
народна банка да представи на Народното съб
рание приетия от Управителния съвет бюджет
на банката за 2015 г.

8698

Управител:
Ив. Искров

ВЕСТНИК
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Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Кюстендил, пред
Административния съд – Кюстендил.

8664

Председател:
Ив. Андонов

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 687
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 2 от протокол
№ 6 от 23.09.2014 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на Община Мъглиж
и Решение № 6 от 15.08.2014 г. на комисията
по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ към Министерството на
земеделието и храните във връзка с процеду
ра по промяна на типа настилка на част от
ПИ № 000410 – полски път за достъп до ПИ с
№ 110005 съгласно ЗУТ и ЗОЗЗ, Общинският
съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за промяна предназначението на
земята в проектен имот с № 000410 „А“ с площ
616 кв. м, част от ПИ № 000410 за транспортен
достъп до обект „Розоварна с производствен цех“
в ПИ № 110005, местност Кьоклюка по КВС на
с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.

8767

Председател:
Мл. Чернаков

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РЕШЕНИЕ № 891
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 45, ал. 9 във връзка с ал. 5,
чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и 5
ЗМСМА при наличие на основанията на чл. 62,
ал. 2 АПК и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Кюстендил, реши:
Изменя Решение № 863 от 9.10.2014 г. (ДВ,
бр. 103 от 2014 г.) като в текста „кв. 297а по
плана за регулация на ЦГЧ на гр. Кюстендил в
обхвата на ПИ 503.751 от одобрената кадастрална
карта на гр. Кюстендил с ЕКАТТЕ 41112, при
което се изменя уличната регулация на улица с
О.Т. 80 – О.Т. 94 и се образува нов УПИ V в кв.
297а с конкретно предназначение „За паркинг и
озеленяване“ е допусната фактическа грешка,
поради което вместо думите „с конкретно пред
назначение „3а паркинг и озеленяване“ да се
чете „с конкретно предназначение „За паркинг,
озеленяване и трафопост“. Останалата част от
решението остава непроменена.

РЕШЕНИЕ № 360
от 16 декември 2014 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) в обхват:
част от структурна единица 145 по ОУП на
Община „Марица“, намиращ се в землището
на с. Радиново, община „Марица“, в обхвата
на поземлени имоти с идентификатори: част
от ПИ № 61412.72.43 – собственост на „Сиенит
Инвест“ – ООД, ПИ 61412.15.152 – собственост
на Община „Марица“, ПИ 61412.15.10 – соб
ственост на наследници на Стоян Къртев, ПИ
61412.15.153 – собственост на Община „Марица“,
ПИ 61412.15.12 – собственост на „Сиенит Ин
вест“ – ООД,   ПИ 61412.15.14 – собственост на
„Сиенит Инвест“ – ООД, ПИ 61412.22.6 – стар
(22.56 и 22.57) – собственост на Община „Ма
рица“, ПИ 61412.15.23 – собственост на Община
„Марица“,  ПИ 61412.15.61 – собственост на Петър
Къртев, ПИ 61412.15.148 – собственост на Община
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„Марица“, ПИ 61412.72.36 – собственост на Об
щина „Марица“, ПИ 61412.72.39 – собственост на
Община „Марица“, по кадастралната карта на
с. Радиново, Община „Марица“, област Пловдив.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
8942
РЕШЕНИЕ № 361
от 16 декември 2014 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 на обект: местен
път, намиращ се в местност Кривата нива, земли
ще на с. Радиново, община „Марица“, попадащ в
поземлени имоти с идентификатори: част от ПИ
№ 61412.18.200 – публична общинска собственост
на Община „Марица“, ПИ 61412.21.1 – частна
общинска собственост на Община „Марица“,
част от ПИ 61412.21.44 – частна собственост на
„Сифер“ – ООД, ПИ 61412.21.67 – частна об
щинска собственост на Община „Марица“, ПИ
61412.22.48 – частна общинска собственост на
Община „Марица“, по кадастралната карта на
с. Радиново, община „Марица, област Пловдив,
с площ съгласно регистър на имотите, през
които преминава.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
8943

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 530
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Попово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план на водопровод за строеж „Напорен
водопровод с. Захари Стояново“.
На основание чл. 215 ЗУТ решението може
да бъде обжалвано пред А дминистративния
съд – Търговище, в 30-дневен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Георгиев
8712
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ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1281
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 291 на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията при Община Силистра, взето на
заседание с протокол № 23 от 6.11.2014 г., Об
щинският съвет – гр. Силистра, реши:
Одобрява подробен устройствен план на тери
торията на община Силистра: ПУП – парцеларен
план на подземна оптична мрежа за електронни
съобщения за нуждите на „Нетуоркс – Бълга
рия“ – ООД, на територията на община Силистра,
с трасета: с. Айдемир – с. Полковник Ламбри
ново – с. Смилец – с. Йорданово – с. Брадвари.

8757

Председател:
М. Димитрова

РЕШЕНИЕ № 1283
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 290 на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията при Община Силистра, взето на
заседание с протокол № 23 от 6.11.2014 г., Об
щинският съвет – гр. Силистра, реши:
Одобрява подробен устройствен план на тери
торията на община Силистра: ПУП – парцеларен
план за ел. и В и К мрежи и комуникационнотранспортен план за създаване на устройствена
основа за захранване на предвидената с ПЗ жи
лищна сграда, автомивка и паркинг за автомобили
в ПИ № 66425.32.614, местност Карол Втори, по
КККР на гр. Силистра, община Силистра.

8758

Председател:
М. Димитрова

19. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
съобщава, че e издадено Разрешение за строеж
№ РС-79 от 9.12.2014 г. на Община Поморие за
обект „Дълбоководно заустване от пречиствател
на станция за отпадъчни води – гр. Поморие“ в
землището на гр. Поморие, община Поморие,
област Бургас, и дъното на Черно море. На ос
нование чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 156а ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване
от заинтересованите лица пред Върховния адми
нистративен съд в 7-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
8772
26. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
§ 52, ал. 5 и 6 от преходните и заключителни
разпоредби на Закона за изменение и допъл
нение на Закона за устройство на територията
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 98 от 2014 г.), чл. 148, ал. 3,
т. 2, буква „б“ и ал. 4 и чл. 145, ал. 2, т. 2, бук
ва „б“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1 ЗУТ
и чл. 3, ал. 7 от Закона за пътищата и заявление
на Агенция „Пътна инфраструктура“ е издадено
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Разрешение за строеж № РС-77 от 2.12.2014 г. за
обект „Основен ремонт (рехабилитация) на АМ
„Черно море“, виадукт „Звездица“ от км 2+511 до
км 2+911“ в рамките на териториалния обхват
на транспортната територия, държавна собстве
ност. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК издаденото разрешение
за строеж подлежи на обжалване от заинтересу
ваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок след обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8805
27. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 49, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-80 от
9.12.2014 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РзС-5 от 13.12.2013 г. за строеж: „Подобряване
екологичното състояние на община Бяла чрез
изграждане и реконструкция на инженерната
ВиК инфраструктура на гр. Бяла, ЗВКО „Чайка“ и
местност Глико, подобект 1: „Водоснабдителна и
канализационна мрежа в ЗВКО „Чайка“, гр. Бяла“,
подобект 2: „Водоснабдителна и канализацион
на мрежа, новопроектирана КПС в УПИ ХІІ,
кв. 144 и канализационен тласкател, м. Глико,
гр. Бяла“, подобект 3: „Новопроектирана КПС в
УПИ ХVІІ-1745, кв. 135, канализационен тласка
тел, битова канализация и реконструкция на
улични водопроводи в кв. 130 и кв. 135, гр. Бяла“,
подобект 4: „Реконструкция и доизграждане на
канализационна мрежа и реконструкция на водо
проводна мрежа по отделни улици на територията
на гр. Бяла“. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8842
26. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-81
от 11.12.2014 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-39 от 8.07.2014 г. за обект „Приста
нищен терминал „Бургас Изток-2 – Разширение
на буферен склад за течни горива – склад за
втечнени въглеводородни газове (LPG)“ в имот
с идентификатор № 07079.618.203, гр. Бургас. Раз
решението за строеж може да бъде обжалвано
о т за и н т ересова н и т е л и ца п ред Върховн и я
административен съд в 14-дневен срок от обна
родване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
8885
46. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-73 от 1.12.2014 г. за монтаж на „Две систе
ми автомобилни везни на трасе „Изходящ тежък
трафик“ на територията на граничния контролнопропускателен пункт „Кулата“, поземлен имот с
идентификатор 40539.230.372 по кадастралната
карта на с. Кулата, община Пет рич, област
Благоевград. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред
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Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8860
50. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-78 от 3.12.2014 г. за обект „Закриване и
рекултивация на общинско сметище за битови
отпадъци на община Кричим“ с площ 43,034 дка,
намиращо се в землището на гр. Кричим, ЕКАТТЕ
39921 (имоти с номера 39921.4.410, 39921.4.411,
39921.4.833, 39921.4.846), община Кричим, област
Пловдив, и землището на с. Козарско, ЕКАТТЕ
37705 (имоти с номера 087015, 087016, 087017,
086005, 087021, 087019, 087022, 000363, 000251,
000160, 000402, 000158, 000502, 086006), община
Брацигово, област Пазарджик. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано от заинтересова
ните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
8902
96. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис – Перник,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановле
ние № 0278/2012/000092 от 5.12.2014 г. възлага
на „Румасия – 2005“ – ЕООД, ЕИК 113580700,
със седалище и адрес на управление гр. Трън,
община Трън, област Перник, ул. Тенеси 1, пред
ставлявано от Асен Руменов Асенов, недвижим
имот, намиращ се в гр. Трън, община Трън, об
ласт Перник, ул. Мосаловска, с площ 750 кв. м,
съставляващ парцел ІІ, пл. № 209-1969, кв. 16,
УПИ парцел 2, одобрен през 1969 г., по рег. пл.
на гр. Трън. Целият парцел е с площ 3740 кв. м,
при граници: изток – УПИ ІV, запад – УПИ І,
север – УПИ ІІІ, и от юг – път, за сумата 2300 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението, което подлежи на вписване от
съдията по вписванията по местонахождението
на имота.
8791
287. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, дирекция
„Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижими имоти
изх. № 2348/2010/000282 от 4.12.2014 г. възлага
на „Тим 2006“ – ЕООД, БУЛСТАТ 112655979, по
стоянен адрес: Велинград, ул. Захари Стоянов 1,
недвижим имот – Група 1: 1. урегулиран поземлен
имот – II-130 в кв. 15 по ПУП на с. Аканджиево,
община Белово, област Пазарджик, състоящ се от
2069 кв. м, ведно с построената в него едноетажна
масивна сграда със застроена площ 363 кв. м, при
граници на имота: на север – УПИ VI-130 и УПИ
III-130, на изток – улица с о.т. 34-33, на юг – УПИ
IV – „за детска площадка“, и УПИ V-130, и на за
пад – улица с о.т. 35-25; АЧОС № 443 от 23.03.2009 г.
по документ за собственост – договор за покупкопродажба на общински имот по чл. 35, ал. 1 ЗОС
от 22.07.2009 г., вх. рег. № 31 от 21.10.2009 г., вписан
в дв. вх. № 5626 от 21.10.2009 г., том 20, акт № 187
от 2009 г., партиден № 6353; 2. урегулиран поземлен
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имот – V-130 в кв. 15 по ПУП на с. Аканджиево,
община Белово, област Пазарджик, състоящ се
от 544 кв. м, незастроен, при граници на имота:
на север – УПИ II-130 – „търговия и услуги“, на
изток – УПИ IV – „за детска площадка“, и на
юг и запад – улица с о.т. 33-36; АЧОС № 435 от
16.03.2009 г. по документ за собственост – дого
вор за покупко-продажба на общински имот по
чл. 35, ал. 1 ЗОС от 22.07.2009 г., вх. рег. № 9 от
20.10.2009 г., вписан с дв. вх. № 5581 от 20.10.2009 г.,
том 20, акт № 147 от 2009 г., партиден № 3559, за
сумата 17 020 лв. Имотите се продават такива,
каквито са в момента на продажбата, и купувачът
не може да претендира за недостатъци на заку
пените имоти. Собствеността преминава върху
купувача от датата на постановлението.
8789
62. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Пуб
лични вземания“, на основание чл. 253 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ 4715/2013/000058 от 13.11.2014 г. възлага на:
„АБС Металгруп“ – ООД, ЕИК по БУЛСТАТ/
ЕИК по ЗТР 160137346, адрес за кореспонденция:
Пловдив 4003, район „Северен“, ул. Барикадите
20, представлявано от Бойко Василев Мицкулев,
Атанас Петров Котев и Стефан Владов Коста
динов, следния недвижим имот: производствен
терен 1453 кв. м, намиращ се в местност Нешо
вица, представляващ имот № 030204, ЕКАТТЕ
06077, и включения в него производствен обект
с РЗП 216 кв. м по нотариален акт № 107 от
31.05.2011 г., том III, рег. № 2302, дело № 416,
и нотариален акт за поправка на нотариален
акт констативен за собственост на недвижим
имот № 141 от 8.06.2011 г., том III, рег. № 2427,
дело № 448, а 233 кв. м по скица № Ф04657 от
7.06.2013 г. на общинската служба по земеделие,
намиращ се в землището на с. Брани поле, об
щина „Родопи“, област Пловдив, при граници:
имот № 030291 – производствен терен на Георги
Кръстев Желков; имот № 0300178 – производ
ствен терен на Димитър Богданов Станчев;
имот № 030177 – производствен терен на „Въз
ход“ – АД, по НА № 107 от 31.05.2011 г., а според
скица № Ф04657 от 7.06.2013 г. на общинската
служба по земеделие на „ЛЕМ – Инвест“ – ЕООД;
имот № 030144 – полски път на община „Родопи“.
8790
60. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 65/2014 г. на
Висшия дисциплинарен съд Десислава Христова
Богатинова – адвокат от А двокатската коле
гия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от три месеца.
8733
14. – Университетът за национално и световно стопанство – София, обявява конкурси за:
професори по: професионално направление 2.3
Философия, научна специалност Етика (бизнес
етика) – един, професионално направление 2.1
Филология, научна специалност Литература и
цивилизация на Испания и Испано-Америка и
съвременен испански език (в областта на иконо
мическите науки и политиката) – един; доценти
по: професионално направление 3.8 Икономика,
научна специалност Икономика и управление
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(маркетинг в туризма) – един, професионално
направление 3.8 Икономика, научна специалност
Икономика и управление (природоползване в
туризма) – един, професионално направление
3.8 Икономика, научна специалност Икономика
и управление (бизнес стратегии и бизнес пла
ниране) – един, професионално направление
3.8 Икономика, научна специалност Финанси,
парично обръщение, кредит и застраховка (парич
на теория и парична политика и международни
финанси) – един, професионално направление 3.8
Икономика, научна специалност Финанси, парич
но обръщение, кредит и застраховка (основи на
финансите) – един, професионално направление  
3.8 Икономика, научна специалност Икономи
ка и управление (проектиране развитието на
транспорта) – един; главни асистенти по: про
фесионално направление 3.8 Икономика, научна
специалност Планиране (система на национални
те сметки) – един, професионално направление
3.8 Икономика, научна специалност Планиране
(планиране в търговските организации) – един,
професионално направление 3.8 Икономика,
научна специалност Икономика и организация
на труда – един, професионално направление
3.3 Политически науки, научна специалност
Политология (международни отношения – меж
дународни конфликти и анализ на външната
политика) – един, професионално направление
3.8 Икономика, научна специалност Икономи
ка и управление (финансиране и инвестиции
в недвижими имоти) – един, професионално
направление 3.8 Икономика, научна специал
ност Счетоводна отчетност, контрол и анализ
на стопанската дейност (счетоводна отчетност
в нефинансовия сектор) – един, професионално
направление 3.8 Икономика, научна специал
ност Счетоводна отчетност, контрол и анализ
на стопанската дейност (счетоводна отчетност
във финансовия сектор) – един, професионално
направление 3.8 Икономика, научна специалност
Икономика и управление (икономика на пред
приятието) – трима, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку
менти – в дирекция „Наука“, сектор „Научни
съвети и конкурси“ при УНСС – София, кабинет
2038, тел. 02/81-95-390.
8823
33. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, анулира обнародваната
обява за конкурси за заемане на академични
длъжности в „Държавен вестник“, бр. 102 от
12.12.2014 г., обявление № 8638.
8928
126. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната
длъжност доцент в научна област 9. Сигурност
и отбрана, професионално направление 9.1. На
ционална сигурност (Специални разузнавателни
средства) със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в колежа на
адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел.
032/622 522.
8824
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конку рс по професионално направ
ление 4.3. Биологични науки за академичната
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длъжност доцент по научна специалност „Енто
мология“ – един, и двама главни асистенти по
научна специалност „Ентомология“ за нуждите
на изследователска група „Фауна, таксономия и
екология на безгръбначни животни“ в секция
„Биоразнообразие и екология на безгръбначните
животни“ на отдел „Животинско разнообразие и
ресурси“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Изискванията към кандита
тите и документите по конкурса са публикувани
на сайта на института: www.iber.bas.bg. Справки:
при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884 606 814,
e-mail: Snejana.Grozeva@iber.bas.bg). Документи се
подават в деловодството на ИБЕИ – база 2, бул.
Цар Освободител 1.
8754
63. – Институтът за ядрени изследвания и
ядрена енергетика при БАН – София, обявява
3 конкурса за академични длъжности: доцент
по професионално направление 4.1. Физически
науки (Алгебрични методи в квантовата теория
на полето) – един; доцент по професионално
направление 4.1. Физически науки (Експери
ментална ядрена физика) – един, и доцент по
професионално направление 4.2. Химически
науки (Радиохимия) – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – София, бул. Цариградско шосе 72,
тел.: (02) 979 51 56 и (02) 979 59 82.
8822
43. – Институтът по тютюна и тютюневите
изделия, с. Марково, обявява конкурс за акаде
мичната длъжност доцент по научна специалност
„Технология на тютюна и тютюневите изделия“,
професионално направление 5.12. Хранителни
технологии, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
отдел „Човешки ресурси“, тел. (+359) 884 332 444.
8768
26. – Община Раднево на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през ноември 2014 г. е прода
ден общински нежилищен имот – магазин (бивш
обор), с площ 110,90 кв. м, изграден с право на
строеж в общински УПИ ІV, пл. № 180 в кв. 21
по регулационния план на с. Тихомирово, на
Стефка Тенева Костова от с. Тихомирово, за
сумата 3990 лв., платена изцяло към момента на
подписване на приватизационния договор.
8795
28. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е одобрeн работен инвестиционен проект и е изда
дено Разрешение за строеж № 10 от 26.11.2014 г. на
основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4 и чл. 152, ал. 2 ЗУТ
за строеж „Газоотвеждаща система и съоръжение
за изгаряне на биогаз“, представляващ етап V от
„Регионално депо „Братово-запад“ и площадкова
инфраструктура в УПИ ІІ-13, 14, 43, 46, и УПИ
І-47, масив 42, землище с. Полски извор, община
Камено, област Бургас. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
8716
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64. – Областният управител на област Велико
Търново на основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка
с чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересува
ните лица, че е издал Заповед № ОА04-13553 от
26.11.2014 г. за поправка на очевидна фактическа
грешка в Разрешение за строеж № 35 от 17.11.2011 г.
(ДВ, бр. 98 от   2011 г.), издадено от областния
управител на област Велико Търново на Агенция
„Пътна инфраструктура“ за обект „Рехабилита
ция на път ІІІ-4082 „Чешма – Кесарево“, участък
от км 23+300 до км 40+650“ и влязло в сила от
28.12.2011 г. Заповедта подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8793
65. – Областният управител на област Велико Търново на основание чл. 62, ал. 2 АПК
във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересу ваните лица, че е изда л Заповед
№ ОА04-13554 от 26.11.2014 г. за поправка на
очеви дна фак тическа г решка в Разрешение
за строеж № 36 от 17.11.2011 г. (ДВ, бр. 98 от
2011 г.), издадено от областния управител на
област Велико Търново на А генция „Пътна
инфраструктура“ за обект „Рехабилитация на
път ІІІ-514 „Камен – Драганово“, участъци от
км 5+000 до км 16+000 и от км 16+000 до км
25+157“ и влязло в сила от 28.12.2011 г. Запо
ведта подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от об
народването в „Държавен вестник“.
8794
5. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейни обекти на техническата инфраструктура
извън границите на населените места и селищни
образувания за имоти № 72624.369.15, 72624.372.18
и 72624.633.23 – общинска собственост, по ка
дастралната карта на гр. Добрич във връзка с
газификация на имот № 72624.633.50 в землище
на гр. Добрич. Проектът е изложен в Център за
услуги и информация на Община гр. Добрич,
работно място № 8. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план до общинската адми
нистрация.
8706
12. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПРЗ за УПИ І-38.16 в гр. Каварна, предста
вляващ имот с идентификатор 35064.38.16 по КККР
на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич,
с отреждане  за ,,озеленена територия – гробищен
парк“. Проектът се намира в отдел „ТУС“ при
Община Каварна. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
,,Държавен вестник“ заинтересованите могат да
се запознаят със същия и да направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта
до общинската администрация.
8755
4. – Областният управител на област с административен център Пазарджик на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ
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обявява, че е одобрил технически инвестиционен
проект и е издал Разрешение за строеж № РС-36
от 5.12.2014 г. на ИА „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи“ – София,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Генерал Й. В. Гурко 6, ЕИК 131516795, предста
влявана от изпълнителния директор Красимир
Йорданов Симонов, в качеството му на възло
жител за обект: „Развитие на високоскоростен
широколентов достъп в България посредством
изграждането на критична, защитена, сигурна
и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“.
1. Подобект: „Оптична кабелна линия Пазар
джик – Стрелча и селищна мрежа на територията
на община Пазарджик“. 2. Подобект: „Оптична
кабелна линия Пазарджик – Стрелча и селищ
на мрежа на територията на община Стрелча“.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
по реда на чл. 149, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
8792
54. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план за
трасе на „Електрозахранващ кабел НН“ – съ
оръжение на техническата инфраструктура за
захранване на ПИ 262105, местност Перивол, зем
лище на с. Бачево, община Разлог, с възложител
Димитър Анзов и Симеон Анзов. Трасето минава
през имоти с № 262015 и № 262110, землище на
с. Бачево, община Разлог. Проектът е изложен
в стая № 306 на община Разлог. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
8707
25. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – из
менение на план за улична регулация – рекон
струкция на ул. Шипка (от бул. Цар Освободител
до бул. България), изменение на план за регулация
за части от квартали 430, 432, 680.1, 764, 765, 766,
770, 771, 801, 805, 808 и конкретни УПИ в тях
като част от ИПГВР на гр. Русе по оперативна
програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8765
26. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфра
структ у ра – водоснабдяване на ДЗЗД „Тони
та“ – водопроводно отклонение от съществуващ
водопровод до поземлени имоти 623 и 624 в
местност Плужна, землище на с. Николово. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8766
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1. – Областният управител на област Хасково на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 148,
ал. 3 във връзка с чл. 145, ал. 2 ЗУТ в полза на
„ЕВН България Електроразпределение“ – АД, с
адрес: Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, е издадено
Разрешение за строеж № ДС-16-5-[2] от 5.12.2014 г.
за строеж III категория: „Ремонт на съществуващ
въздушен електропровод 20 kV „Българин“ от ел.
подстанция Харманли до възлова станция Мла
диново, в участъка от стълб 240 до стълб 399“,
с местонахождение землищата на с. Черепово и
с. Дрипчево, община Харманли, и с. Младиново,
община Свиленград, област Хасково, с одобрен
технически проект, оценен с комплексен доклад
за оценка на съответствието, изготвен от „Ра
дев – 06“ – ЕООД, Хасково. Съгласно чл. 148,
ал. 8 ЗУТ неразделна част към разрешението за
строеж е писмо изх. № ПД-463 от 24.11.2014 г.
на РИОСВ – Хасково. Строежът е определен
като трета категория съгласно чл. 6, ал. 2, т. 6
от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете
строежи. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
8715
25. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за улична регулация между о.т. 245 и о.т. 282,
ж. р. Каменец, гр. Хасково. Изменя се уличната
регулация по ул. Божур в участъка от о.т. 245
до о.т. 282, вследствие на което се променят кв.
1217 и кв. 1221 от плана за регулация на ж.р.
Каменец, както следва: В кв. 1217: Западната
регулационна линия на улицата се проектира
максимално близо до границите на имоти с
и ден т ифи кат ори 77195.743.273, 77195.743.274,
7 71 9 5.743. 2 75, 7 71 9 5.743. 2 76 , 7 71 9 5.743. 2 7 7,
77195.743.278, 77195.743.279, 77195.743.280. Поставят
се нови осови точки 302, 303, 304 и 305. В имот
77195.743.444, източно от имоти 77195.743.280,
77195.743.279 и 77195.743.278 се проектира паркинг
с 12 паркоместа. В кв. 1221: Измества се улицата
от о.т. 275 до о.т. 282 на изток, без да се променят
размерите, като се проектира западната регула
ционна линия да следва границите на имоти с
идентификатори 77195.10.1, 77195.10.2, 77195.10.3
с цел да се запазят законно изградени сгради.
Поставят се нови осови точки 300 и 301. В имот
77195.743.444, северно от имот 77195.10.1 се про
ектира паркинг с 11 паркоместа. Изменението
на плана за регулация е показано със зелени
и кафяви линии, щрихи и надписи в проекта.
Проектът се намира в дирекция „Устройство на
територията“ на ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая
18, и може да бъде разгледан от всички заинте
ресовани лица в приемни дни – всеки вторник
и четвъртък от 9 до 12 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародва
нето в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
8756
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СЪДИЛИЩА
15. – Върховният касационен съд, граждан
ска и търговска колегия, на основание чл. 289
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през февруари
2015 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 2.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3526/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2236/2013 по описа на Окръжен съд Варна, пода
дена от Георги Николаев Янакиев, София, ж.к.
Дружба 2, бл. 511, вх. Г, ап. 19; Нина Стойчева
Янакиева, София, ж.к. Дружба 2, бл. 511, вх. Г,
ап. 19; Мария Николаева Янакиева, София, ж.к.
Дружба 2, бл. 511, вх. Г, ап. 19, срещу Бонка
Димова Янакиева, Варна, ж.к. Чайка, бл. 42,
ет. 9, ап. 33; Александра Димитрова Урумова,
Варна, ул. Тодор Влайков 29А; Юри Николаев
Николов, София, ул. Фредерик Жолио-Кюри,
бл. 87, ет. 5, ап. 19; Ради Борисов Темелков чрез
адвокат Николай Николов, Варна, бул. Владислав
Варненчик 138.
Второ гражданско отделение, 4642/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
322/2013 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Община Созопол, пл. Хан Крум 2,
Созопол; държавата чрез министъра на регионал
ното развитие, представляван от областния упра
вител на област Бургас, ул. Цар Петър 1, Бургас,
срещу „Марина Созопол“ – ЕООД, Созопол, ул.
Черно море 10; „Е енд К“ – ООД, Созопол, ул.
Индустриална 9.
Второ гражданско отделение, 6057/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10224/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Веселка Василева Стоянова чрез
особен представител Албена Седефчева, София,
ул. Цар Асен 2, вх. Б, ет. 2, срещу Асие Юсейнова
Хаджиосманова чрез адвокат Павел Занев, София,
ул. Любен Каравелов 25, ет. 2, ап. 5; Илияз Алиев
Хаджиосманов чрез адвокат Павел Занев, София,
ул. Любен Каравелов 25, ет. 2, ап. 5.
НА 2.02.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2585/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7243/2013 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Зоя Моисеева Любомирова чрез адвокат
Камен Костакиев, София, бул. Мария-Луиза 35,
вх. А, ет. 6, срещу Момчил Пепиев Лехчевски,
София, ж.к. Стрелбище, бл. 128, вх. Г, ет. 9, ап. 104.
Четвърто гражданско отделение, 4123/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
87/2014 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Радослав Георгиев Георгиев чрез
адвокат Слави Микински, София, ул. Нишка 172,
срещу Басейнова дирекция „Западнобеломорски
район – Благоевград“, Благоевград, ул. Свети
Димитър Солунски 66.
Четвърто гражданско отделение, 4792/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
150/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, пода
дена от Трифон Михайлов Иринов, Поморие, ул.
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Цар Симеон 40, срещу Живко Петров Колев чрез
адвокат Мариана Трифонова, Бургас, ул. Сливни
ца 2А, и трета страна Петър Сотиров Сотиров,
София, ул. Софроний Врачански 96, ет. 1, ап. 3.
НА 3.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 5189/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
471/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от ЕТ „Йордан Димитров – АНТА“ чрез адвокат
Емил Николов Милушев, Русе, ул. Борисова 8,
ет. 3, срещу Алек Димитров Алексиев, Русе, ул.
Чипровци 22, вх. 3; Радка Христова Стефанова,
Русе, ул. Плиска 54, вх. 1; Стефан Василев Васи
лев, Русе, ул. Киев 11, вх. 3, ап. 11; Марин Райков
Райков, Русе, ул. Брезник 4; Надежда Иванова
Василева, Русе, ул. Киев 11, вх. 3, ап. 11; Мария
Богомилова Иванова, Русе, ул. Цветница 4, вх. 6,
ет. 5, ап. 13, блок БДЖ; Димитрина Иванова
Ефремова, Русе, бул. Ген. Скобелев 48, вх. 2;
Стефан Жейнов Стефанов, Русе, ул. Плиска 54,
вх. 1; Григор Григоров Ефремов, Русе, бул. Ген.
Скобелев 48, вх. 2.
Второ гражданско отделение, 5232/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1858/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Величка Петрова Бекирска, Плов
див, ул. Николай Гогол 26, ет. 2; Пана Петкова
Бекирска, Пловдив, ул. Николай Гогол 26, ет. 2;
Йорданка Георгиева Георгиева чрез адвокат
Васил Василев, Пловдив, бул. Шести септември
158, ет. 2, ап. 5, срещу Кръстьо Георгиев Лаза
ров, с. Радиново, област Пловдив, ул. Трета 20;
Иван Спасов Куршумов, с. Радиново, област
Пловдив, ул. Четвърта 28; Василка Атанасова
Вътовска, гр. Панагюрище, област Пазарджик,
ул. Павел Койчев 12; Цонка Иванова Кадиева,
гр. Сандански, ул. Сердика 2; Стойка Запрянова
Дашева, гр. Стамболийски, ул. Р. Даскалов 36;
Мария Стоянова Генова, с. Граф Игнатиево,
област Пловдив, ул. Генерал Гурко 20; Никола
Петров Завриков, с. Войсил, област Пловдив, ул.
Тридесета 10; Лиляна Михайлова Дашева, Плов
див, ул. Лайка 18; Валентин Стоянов Атанасов,
Пловдив, ул. Борба 7, ет. 3; Веселина Костадинова
Деянова, с. Радиново, област Пловдив, ул. Десета
2; Тодор Николов Келчев, с. Соколица, област
Пловдив, ул. Тринадесета 5; Иванка Димитрова
Димова, гр. Стамболийски, ул. Райчо Даскалов
1; Петър Стоянов Балдиков, с. Радиново, област
Пловдив, ул. Шеста 9; Стоилка Василева Данко
ва, Пловдив, ул. Асен Христофоров 20; Марийка
Петрова Врадинова, с. Радиново, област Пловдив,
ул. Тринадесета 5; Мануела Георгиева Грозева,
Пловдив, ул. Герлово 20; Василка Генова Ташева,
с. Радиново, област Пловдив, ул. Четиринадесета
23; Трендафила Спасова Попиванова, гр. Куклен,
област Пловдив, ул. Стръмна 29; Мария Дими
трова Ушарова, с. Костиево, област Пловдив, ул.
Шеста 2; Даниела Стойчева Татарова,����������
 ���������
с. Кости
ево, област Пловдив, ул. Двадесет и четвърта
15; Катя Стойчева Татарова, с. Костиево, област
Пловдив, ул. Двадесет и четвърта 15; Петър
Иванов Трингов, Пловдив, ул. Димитър Талев
138, вх. В, ет. 7, ап. 21, бл. 101; Стоян Василев
Атанасов, с. Рогош, област Пловдив, ул. Никола
Д. Петков 25; Цветанка Николова Машкунска,
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с. Костиево, област Пловдив, ул. Осемнадесета
2; Рангел Георгиев Бек ирск и, с. Бенковск и,
област Пловдив; Северина Николова Бубарова,
с. Брестовица, област Пловдив, ул. Родопи 107;
Михаил Георгиев Дашев, Пловдив, ул. Лайка 18,
ет. 2; Велика Христосова Къртева, с. Радиново,
област Пловдив, ул. Седма 11; Манол Димитров
Дашев, Пловдив, ул. Лайка 18; Йорданка Василева
Нихтянова,��������������������������������������
 �������������������������������������
с. Радиново, област Пловдив, ул. Чет
върта; Йорданка Георгиева Гарова, с. Дъбравино,
област Варна, ул. Божур 4; Хубавинка Георгиева
Лазарова, Пловдив, ул. Китка 10; Руска Ивано
ва Джоглова, с. Радиново, област Пловдив, ул.
Трета 28; Атанас Петров Камбуров, с. Радиново,
област Пловдив, ул. Шеста, 18; Георги Николов
Лазаров, Пловдив, ж.к. Тракия 182, вх. А, ет. 3,
ап. 10; Мария Стоева Велчева, Кърджали, бул.
Беломорски 66, вх. А, ет. 7, ап. 27; Видка Ни
колова Иванова, с. Войсил, област Пловдив, ул.
Двадесет и втора 4; Стояна Христова Малинова,
с. Радиново, област Пловдив, ул. Пета 14; Гергина
Стоева Ганева, Пловдив, ул. Гео Милев 28, вх. А,
ет. 1, ап. 3; Елена Атанасова Дашева, гр. Стам
болийски, ул. Р. Даскалов 26; Марийка Георгиева
Дашева, с. Радиново, област Пловдив, ул. Трета
30; Димитър Найденов Куршумов, с. Радиново,
област Пловдив, ул. Четиринадесета 6; Милица
Василева Ганина, с. Радиново, област Пловдив,
ул. Шеста 18; Йорданка Найденова Арнаудова,
с. Костиево, област Пловдив, ул. Девета 12; Ва
силка Димитрова Ганчева, с. Царацово, област
Пловдив, ул. Иван Арабаджията 10; Магдалена
Стоянова Атанасова,�����������������������
 ����������������������
с. Рогош, област Плов
див, ул. Никола Д. Петков 25; Тодор Димитров
Дашев, Пловдив, ул. Лайка 18; Йорданка Трай
кова Рашкова, с. Строево, област Пловдив, ул.
Кирил и Методий 27; Костадин Тодоров Видо
лов, с. Войсил, област Пловдив, ул. Седма, 24;
Георги Димитров Дашев, с. Радиново, област
Пловдив, ул. Седма 4; Таня Йорданова Халачева,
гр. Стамболийски, ул. Ж. Макгахан 1; Атанаска
Петрова Русафина, с. Орехово, област Смолян;
Милена Тодорова Костова, Пловдив, ул. Петър
Чанков 29, ет. 6; Спаска Йорданова Ламбертц,
гр. Стамболийски, ул. Р. Даскалов 36; Стефан
Тодоров Дашев, гр. Стамболийски, ул. Р. Даска
лов 36; Ташо Пенчев Пенчев, с. Царацово, област
Пловдив, ул. Хан Аспарух 66; Атанас Тодоров
Трингов,��������������������������������������
 �������������������������������������
с. Радиново, област Пловдив, ул. Чет
върта 14; Стойка Трайкова Стойчева, с. Радиново,
област Пловдив, ул. Шеста 4; Величка Николова
Стратева, с. Брестовица, област Пловдив, ул.
Родопи 65; Тредафил Стоев Косов,�����������
 ����������
с. Радино
во, област Пловдив, ул. Осма 4; Тотка Генова
Стоянова, Казанлък, кв. Васил Левски, бл. 31,
вх. А, ет. 2, ап. 6; Костадин Иванов Трингов,
с. Радиново, област Пловдив, ул. Петнадесета
15; Никола Стоянов Балдиков, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 134, вх. А, ет. 3, ап. 8; Атанас Тодоров
Видолов, с. Войсил, област Пловдив, ул. Седма
20; Николинка Тодорова Дишева, с. Каравелово,
област Пловдив, ул. Девети септември 4; Василка
Найденова Тръненска, Пловдив, ул. Гаганица
51; Николина Петрова Трингова, с. Радиново,
област Пловдив, ул. Шеста 17.
Второ гражданско отделение, 5318/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
121/2014 по описа на Окръжен съд Кюстен
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дил, подадена от Татяна Георгиева Десподова
чрез адвокат Иван А лексов, Кюстендил, ул.
Крали Марко 5А; Йордан Георгиев Десподов
чрез адвокат Иван А лексов, Кюстендил, ул.
Крали Марко 5А, срещу Пенка Стоянова Мил
чева, София, ж.к. Люлин, бл. 614, вх. В, ап. 33;
Райна Илиева Станоева чрез адвокат Илиян
Георгиев Хаджийски, К юстендил, ул. Тодор
Ангелов – Божаната 8, ет. 3; Нели Димитрова
Радева чрез адвокат Илиян Георгиев Хаджийски,
Кюстендил, ул. Тодор Ангелов – Божаната 8,
ет. 3; Георги Димитров Николов чрез адвокат
Илиян Георгиев Хаджийски, Кюстендил, ул.
Тодор Ангелов-Божаната 8, ет. 3; Георги Стойнев
Илиев, Кюстендил, ул. Иларион Макариополски
5, Стаева махала; Никола Стоянов Николов,
София, район „Надежда“, ул. Рожен 11, вх. Б,
ет. 3, ап. 41; Валентин Стойнев Георгиев чрез
адвокат Илиян Георгиев Хаджийски, Кюстендил,
ул. Тодор Ангелов – Божаната 8, ет. 3.
Второ гражданско отделение, 5379/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
236/2014 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Венко Николов Туйков, Пазарджик,
ул. Цар Освободител 95, срещу Янка Боянова
Владова,��������������������������������������
 �������������������������������������
с. Драгор, област Пазарджик, ул. Три
надесета 4; Гергана Николова Туйкова, Пазар
джик, ул. Свобода 15, ет. 8, ап. 30; Боян Николов
Туйков, Пазарджик, ул. Пловдивска 80, ет. 4,
ап. 11; Стефан Лесов Владов, с. Драгор, област
Пазарджик, ул. Тринадесета 4.
Второ гражданско отделение, 5427/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
473/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Татяна Михайлова Аврамова чрез адвокат Ни
колай Асенов Почев, Русе, бул. Цар Освободител
46, ет. 2; Боян Михайлов Костов чрез адвокат
Николай Асенов Почев, Русе, бул. Цар Освобо
дител 46, ет. 2, срещу Росен Андреев Винев, Русе,
ул. Войводова 44.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3666/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
36/2014 по описа на Окръжен съд Видин, пода
дена от Красимир Гошов Тодоров чрез адвокат
Стефан Ангелов, Видин, ул. Бдин 1/1; Лилия
Гошова Цветкова чрез адвокат Стефан Ангелов,
Видин, ул.Бдин 1/1, срещу Олга Митова Стефа
нова чрез адвокат Лидия Филипова, Видин, ул.
Цар Александър Втори 3, ет. 1, офис 3.
Четвърто гражданско отделение, 4904/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3778/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Румен Иванов Спиров чрез адвокат
Милчо Занев, София, ул.������������������������
 �����������������������
Преспа 2, ет.����������
 ���������
2; Парас
кева Янкова Точилова чрез адвокат Милчо Занев,
София, ул. Преспа 2, ет. 2; Бойка Ив. СпироваМесалска чрез адвокат Милчо Занев, София, ул.
Преспа 2, ет.�������������������������������
 ������������������������������
2, срещу Филип Любомиров Алек
сандров чрез процесуален представител Елена
Силвестърова, София, ул. Николай Павлович
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1, ет. 1, ап. 1; Емилия Николова Гьошева чрез
адвокат Юлия Георгиева Роджери, София, ул.
Любен Каравелов 86, офис 3.
НА 4.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 4994/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
501/2014 по описа на Окръжен съд Варна, пода
дена от Донка Панайотова Лечева чрез адвокат
Юлияна Боева, Варна, бул. Мария-Луиза 20, ет. 2;
Параскева Панайотова Костадинова чрез адвокат
Юлияна Атанасова, Варна, бул. Мария-Луиза 20,
ет. 2; срещу Мария Димитрова Георгиева чрез
адвокат Дора Митева, Варна, ул. Ав. Велешки 16.
Първо гражданско отделение, 5208/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3123/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Димитър Василев Димокенчев чрез
адвокат Вера Аспарухова Сърбова, Асеновград,
ул. Вапцаров 1; Васил Георгиев Кумчев чрез
адвокат Вера Аспарухова Сърбова, Асеновград,
ул. Вапцаров 1; Павел Георгиев Кумчев чрез ад
вокат Вера Аспарухова Сърбова, Асеновград, ул.
Вапцаров 1, срещу Симеон Крумов Ташев чрез
адвокат Димитър Георгиев Аврамов, Асеновград,
ул. Трети март 32, ет. 1, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3359/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1463/2013 по описа на Окръжен съд Бургас, пода
дена от Георги Николов Стамболиев чрез адвокат
Марио Златарев, Бургас, ул. Александровска 91,
ет. 1, срещу Димитър Стоянов Чапразлиев чрез
адвокат Соня Скъпиева, Бургас, ул. Шейново 61.
Четвърто гражданско отделение, 3627/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
621/2013 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Министерство на земеделието и храните, Со
фия, бул. Христо Ботев 55, срещу Силвия Иванова
Йорданова, Русе, ул. Солун 24, вх. 2, ет. 7, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 5406/2014,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 392/2014 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Александър Начев Димитров чрез
адвокат Катина Христова, Русе, ул. Драма 15,
срещу „Ромташ България транспорт“ – ЕООД,
чрез адвокат Виолета Спасова Минчева, Русе,
ул. Княжеска 27.
Четвърто гражданско отделение, 5475/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
477/2014 по описа на Окръжен съд Велико Тър
ново, подадена от Теменужка Гинкова Костова
чрез адвокат Росен Илиев, Горна Оряховица, ул.
Георги Бенковски 5, ет. 2, срещу Атанас Севда
линов Атанасов, с. Камен, община Стражица, ул.
Г. С. Раковски 20.
НА 5.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2584/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
999/2013 по описа на Окръжен съд Плевен, подаде
на от Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ – с. Въл
читрън, чрез адвокат Мая Миронова, Плевен,
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ул. Димитър Константинов 23, срещу Серьожа
Димитров Лазаров чрез адвокат Мария Кънова,
Плевен, ул. Д. Константинов 37, ет. 2, офис 5.
Четвърто гражданско отделение, 2600/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3383/2013 по описа на Окръжен съд Варна, пода
дена от „Виктория Маритайм Трейдинг“ – ЕООД,
представлявано от управителя Петър Йорданов
Димов чрез адвокат Мирослав Петров Петков,
Варна, район „Приморски“, ул. Цар Борис Трети
(9-ти септември) 8; Димитър Георгиев Георгиев
чрез адвокат Златозар Йорданов, Варна, ул. Тре
петлика, бл. 1, ап. 13.
Четвърто гражданско отделение, 2798/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
775/2013 по описа на Окръжен съд Перник, пода
дена от „Бонд 2005“ чрез адвокат Петър Неделчев,
София, ул. Неофит Рилски 19; Найда Йорданова
Митова чрез адвокат Милка Христова, Перник,
ул. Търговска 42, ет. 1; Богомил Борисов Митов
чрез адвокат Милка Христова, Перник, ул. Тър
говска 42, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 3086/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
521/2013 по описа на Окръжен съд Смолян, по
дадена от Община Рудозем чрез адвокат Слави
Чаушев, Смолян, бул. България 3, ет. 3, офис 312,
срещу Сашка Здравкова Босилова чрез адвокат
Венета Илчева Русева, Смолян, ул. Бузлуджа 7,
ет. 8.
Четвърто гражданско отделение, 4190/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3610/2013 по описа на Окръжен съд Варна, по
дадена от „Жонел 2010“ – ООД, чрез адвокат
Милен Ралчев, Варна, ул. Александър Дякович
45, ет. 4, срещу Деспа Пенова Ангелова чрез ад
вокат Мариета Цветкова, Варна, бул. Съборни
17, ет. 2, ап. 8.
Четвърто гражданско отделение, 4280/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
147/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подаде
на от „Енерго – Про Мрежи“ – АД, Варна, бул.
Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, Кула Е,
срещу Юлия Николова Коцева, с. Кошарна, област
Русе, ул. Панайот Волов 1.
Четвърто гражданско отделение, 4325/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
361/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Тодор Жеков Пеев чрез адвокат Константин
Тончев, Бургас, ул. Генерал Гурко 9, ет. 1, срещу
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ към МВР – София, София, ул.
Пиротска 171А.
Четвърто гражданско отделение, 5184/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
353/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Професионална гимназия по електротехника
и електроника „Апостол Арнаудов“ чрез адво
кат Павлина Иванова, Русе, ул. Хан Аспарух
31, срещу Диана Цветкова Начева чрез адвокат
Ивка Йорданова Иванова, Русе, ул. Църковна
независимост 18, ет. 4, стая 3.
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НА 5.02.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2905/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2073/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Дияна Костова Калинова чрез ад
вокат Никола Георгиев Мандраджиев, Пловдив,
ул. Христо Дюкмеджиев 5, срещу Коста Благоев
Калинов чрез адвокат Мирослава Димитрова
Андонова, Пловдив, ул. Цар Иван Асен Втори
1; Марийка Кузмова Калинова чрез адвокат Ми
рослава Димитрова Андонова, Пловдив, ул. Цар
Иван Асен Втори 1.
Четвърто гражданско отделение, 4054/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
64/2014 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от „ЧЕЗ Електро България“ – АД, Со
фия, ул. Г. С. Раковски 140, срещу Емил Методиев
Димитров, Дупница, ул. Скакавица 29.
Четвърто гражданско отделение, 5796/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
830/2013 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от „Райфайзенбанк ( България)“ – ЕАД,
представлявана от Ани Ангелова – изпълнителен
директор, и Михаил Петков – прокурист, чрез
адвокат Станислава Николова Георгиева, Бла
гоевград, пл . Георги Измирлиев 15, ет. 1, офис
5, срещу Петър Рангелов Иванов чрез адвокат
Стефан Николов, София, бул. Патриарх Евтимий
51, ет. 2, ап. 10.
Четвърто гражданско отделение, 5839/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1109/2014 по описа на Окръжен съд Стара Заго
ра, подадена от Павлина Петкова Митева чрез
адвокат Антоанета Йовчева, Стара Загора, ул.
Хаджи Димитър Асенов 87, ет. 3, офис 5А; Жельо
Димитров Колев чрез адвокат Антоанета Йовче
ва, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов
87, ет. 3, офис 5А; Петко Димитров Колев чрез
адвокат Антоанета Йовчева, Стара Загора, ул.
Хаджи Димитър Асенов 87, ет. 3, офис 5А, срещу
„Сплавкомерс“ – АД, чрез адвокат Теменужка
Костова, София, бул. Владимир Вазов 40, ет. 2,
и трета страна „Булстрад живот Виена иншурънс
груп“ – АД, София, ул. Света София 6.
НА 10.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 6048/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
421/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подаде
на от „МТМ“ – ООД, Русе, ул. Свети Димитър
Басарбовски 12, срещу Цонка Славова Стойчева
чрез адвокат Биляна Крумова Симеонова, Русе,
ул. Църковна независимост 3, ет. 1, офис 13; Петър
Тодоров Топалов чрез адвокат Биляна Крумова
Симеонова, Русе, ул. Църковна независимост 3,
ет. 1, офис 13; Росица Георгиева Димитрова, Русе,
ул. Плевен 2, вх. 3, ет. 5; Стоян Тодоров Стоянов
чрез адвокат Пламен Тодоров Георгиев, Русе, ул.
Бистрица 4, вх. Б; Стефан Данчев Стойчев чрез
адвокат Биляна Крумова Симеонова, Русе, ул.
Църковна независимост 3, ет. 1, офис 13; Борис
Георгиев Димитров, Русе, ул. Плевен 2, вх. 3,
ет. 5; Любка Атанасова Топалова чрез адвокат
Биляна Крумова Симеонова, Русе, ул. Църковна
независимост 3, ет. 1, офис 13.
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Второ гражданско отделение, 6221/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1078/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Сийка Лазарова Лазарова, Пловдив,
ул. Божидар Здравков 5, ет. 1, срещу Боян Димов
Грозев, Пловдив, ул. Божидар Здравков 5, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 6256/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
479/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Нели Любомирова Джамбазова, Русе, ул. Арда
9, срещу Емил Николаев Джамбазов чрез адво
кат Светлин Кънев, Русе, ул. Александровска 87,
ет. 2; Соня Николаева Джамбазова чрез адвокат
Светлин Кънев, Русе, ул. Александровска 87, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 6594/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1081/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Юрий Георгиев Бибин, София, ул.
Св. Теодосий Търновски 3, срещу Стефанка Ди
митрова Гергова чрез адвокат Мария Карадиа
мандиева, София, ул. Стефан Караджа 12, вх. Г,
ет. 1; Стефан Христов Тенев чрез адвокат Мария
Карадиамандиева, София, ул. Стефан Караджа
12, вх. Г, ет. 1; Димитър Георгиев Павлов чрез
адвокат Мария Карадиамандиева, София, ул. Сте
фан Караджа 12, вх. Г, ет. 1; Румен Цанов Тончев
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София, ул.
Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1; Пламен Даков
Даков чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
София, ул. Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1; Та
мара Боянова Владимирова чрез адвокат Мария
Карадиамандиева, София, ул. Стефан Караджа
12, вх. Г, ет. 1; Константин Василев Кьосеилиев
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1; Иво Живков
Маджаров чрез адвокат Мария Карадиаманди
ева, София, ул. Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1;
Христина Цанова Тончева чрез адвокат Мария
Карадиамандиева, София, ул. Стефан Караджа
12, вх. Г, ет. 1; Николина Иванова Косева чрез
адвокат Мария Карадиамандиева, София, ул.
Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1; Боян Петров
Сапунов чрез адвокат Мария Карадиамандиева,
София, ул. Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1; Те
менужка Атанасова Вълкова чрез адвокат Мария
Карадиамандиева, София, ул. Стефан Караджа
12, вх. Г, ет. 1; Петър Ангелов Тухов чрез адво
кат Мария Карадиамандиева, София, ул. Стефан
Караджа 12, вх. Г, ет. 1.
НА 11.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3585/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
540/2013 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Анна Гочева Колева, София, ж .к.
Люлин, бл. 105, вх. В, ет. 7, ап. 74, срещу Цве
талин Василев Пенков чрез адвокат Мариана
Джупанова-Михайлова, София, ул. У. Гладстон
3, ет. 1, ап. 1, и страна дирекция „Социално под
помагане“ – Девин.
НА 12.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3829/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
129/2014 по описа на Окръжен съд Хасково, по
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дадена от Община Димитровград, Димитровград,
бул. Г. С. Раковски (В. Ленин) 15, срещу Галина
Стефанова Тодорова, Димитровград, ул. Девети
май 4, вх. Б, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 4648/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
942/2013 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Жана Стоянова Войкова чрез ад
вокат Надя Александрова, Монтана, ул. Васил
Левски 19, срещу Мариан Станимиров Войков
чрез а двокат Здравка Николова, Своге, ул.
Ал. Вутимски 7, и страна дирекция „Социално
подпомагане“ – Своге.
НА 16.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 5650/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
782/2012 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Светлана Иванова Господинова чрез
адвокат Александър Машев, София, ул. Отец
Паисий 78, ет. 2; Веселин Иванов Господинов,
Благоевград, ул. Кръстьо Асенов 6, срещу Иван
Стефанов Лачев, гр. Сандански, ул. Шар пла
нина 2.
Трето гражданско отделение, 4218/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1278/2013 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Таня Иванова Сярова чрез
адвокат Рада-Мария Харамильо, Габрово, ул.
Евтим Дабев 8, срещу Артур Мол чрез адвокат
Иванка Баева, Габрово, ул. Скобелевска 28, вх. А,
и страна Окръжна прокуратура – Велико Тър
ново, ул. Васил Левски 16; Регионална дирекция
„Социално подпомагане“, Велико Търново, пл.
Център 2.
Трето гражданско отделение, 4794/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1103/2013 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Анелия Димитрова Петрова, Русе, ул. Алек
сандровска 97, вх. 1, ет. 1, ап. 10, срещу Ивайло
Йорданов Кирчев чрез адвокат Елвира Минчева,
Русе, ул. Църковна независимост 3.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 3385/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
512/2013 по описа на Апелативен съд София, по
дадена от „Маркан“ – ООД, чрез адвокат Кина
Стоянова Чутуркова, София, бул. Патриарх Ев
тимий 82; Николай Павлов Йовев чрез адвокат
Георгица Петкова Петкова, София, бул. Патриарх
Евтимий 82, срещу „Пери България“ – ЕООД,
чрез адвокат Борис Георгиев Мархолев, София,
ул. Цар Иван Асен ІІ № 37, ет. 3, ап. 8.
Първо търговско отделение, 535/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
283/2013 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от Христо Неделчев Неделчев чрез
адвокат А лександър Одварков, Пловдив, ул.
Петър Парчевич 5, партер, офис 1, срещу Теме
нужка Иванова Попова чрез адвокат Борислав
Гьопсалиев, Габрово, ул. Успех 1, ет. 2; Божидар
Любенов Попов чрез адвокат Борислав Гьопса
лиев, Габрово, ул. Успех 1, ет. 2.
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НА 16.02.2015 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1107/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3479/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Тивиен“ – АД, София, бул. Васил
Левски 100Б, ет. 3, ап. 15, срещу „Контракт ли
зинг“ – ЕООД, с управител Евелина Ангелова,
София, ул. Кърниградска 19, ет. 3; Татяна Трай
кова Венкова, София, ж.к. Дружба, бл. 420, вх. Б,
ет. 4, ап. 38.
Първо търговско отделение, 1717/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10090/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
с изпълнителен директор Ценка Калчева Петко
ва, София, ул. Н.В.Гогол 18 – 20, срещу Савина
Стоянова Стамова чрез адвокат Лилия Борисова,
София, ул. Ангиста, бл. 24, вх.1, ет. 1, ап. 2.
Първо търговско отделение, 2328/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
544/2012 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Димитър Дончев Райчев чрез адво
кат Пламен Вълканов, София, ул. Тинтява 13Б,
ет. 6, срещу Георги Дяков Георгиев чрез адвокат
Данаила Колева, Гълъбово, ул. Тунджа 2.
НА 17.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4704/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1158/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Тошко Ангелов Буров чрез адвокат
Димитър Васков Радев, Пловдив, ул. Петър Пар
чевич 5, партер, офис 1, срещу Величка Василева
Кръстева чрез адвокат Станислав Васков Станев,
Пловдив, бул. Цар Борис Трети Обединител 54,
лява секция, ет. 4, ап. 25.
Четвърто гражданско отделение, 5172/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
535/2013 по описа на Апелативен съд Варна, по
дадена от Димитър Пешев Георгиев чрез адвокат
Николай Ганев, София, ул. Гургулят 19, ет. 1,
ап. 2, срещу „Алианц Банк България“ – АД, чрез
пълномощник Владимир Тодоров Карагьозов,
Варна, ул. Преслав (Вапцаров) 10; Димка Димова
Георгиева, Варна, местност Траката 424.
Четвърто гражданско отделение, 5735/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
453/2014 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Христинка Николова Дудова, Пазар
джик, ул. Пирдоп 2, вх. А, ап. 24, срещу Помощно
училище интернат „Иван Вазов“ чрез предста
вляващ Илия Николов Минчев, Пазарджик, ул.
Веслец 2А.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 412/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
65/2013 по описа на Апелативен съд Велико Тър
ново, подадена от Държавен фонд „Земеделие“,
София, бул. Цар Борис ІІІ № 136, срещу „Стара
планина пропъртис“ – ЕООД, чрез адвокат Мария
Николова, Русе, пл. Средец 2.
Второ търговско отделение, 463/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
296/2013 по описа на Окръжен съд Добрич, пода
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дена от ЗАД „ОЗК – Застраховане“ – АД, София,
ул. Света София 7, ет. 5, срещу Добромир Кра
симиров Люцканов чрез адвокат Милен Янков,
Добрич, бул. Двадесет и пети септември 52, ет. 2,
офис 9, и страна Застрахователна компания „Лев
Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д.
НА 18.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2040/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1394/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Прошек имобилиен“ – ООД, чрез
адвокат Димитър Пелов, София, ул. Съборна 4,
вх. В, ет. 1, ап. 3, срещу Адвокатско дружество
„Калоянов, Гергьовски, Петкова енд Ко.“ чрез
адвокат Стойчо Гергьовски, София, бул. Патриарх
Евтимий 66, вх. А, ет.1, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 3768/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3910/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив, по
дадена от „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД,
представлявано от управителя Георги Николов
Георгиев чрез ст. юрисконсулт Теодора Илиева,
Пловдив, бул. Васил Априлов 3, срещу Владимир
Янков Костадинов чрез адвокат Стефан Щерев
Ножаров, Асеновград, ул. Трети март 10.
НА 19.02.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3875/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9532/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Лайтхаус голф енд спа хотел“ – АД,
чрез адвокат Диан Иванов, Варна, бул. МарияЛуиза 21, офис 2, срещу Валентин Пенков Бонев
чрез адвокат Георги Антонов Виденов, София,
ул. Александър Батенберг 16, вх. А, ет. 2, ап. 5.
Трето гражданско отделение, 4492/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
175/2014 по описа на Окръжен съд Шумен, по
дадена от Румянка Стефанова Иванова чрез
адвокат Цветомир Йорданов Ковчазов, Шумен,
пл. Оборище 4, вх. А, ап. 8, срещу Стела Колева
Рашкова, с. Велино, ул. Иван Вазов 10.
НА 23.02.2015 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 776/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
283/2013 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Застрахователно дружество „Ев
роинс“ – АД, с изпълнителен директор Антон
Пиронски чрез адвокат Маргарит Иванов, Бургас,
ул. Отец Паисий 11, ет. 3, срещу Лиляна Симова
Костова като майка и законен представител на
Стефан Лилянов Костов чрез адвокат Константин
Костов, Бургас, ул. Трайко Китанчев 22, ет. 1,
ап. А1; Лиляна Симова Костова чрез адвокат
Константин Костов, Бургас, ул. Трайко Китанчев
22, ет. 1, ап. А1.
НА 24.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3828/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11073/2013 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от Емилия Иванова Първанова чрез
адвокат Спас Симеонов Димитров, София, ул.
Георги Раковски 151А, ет. 3, ап. 7, срещу Вангел
Григоров Първанов чрез адвокат Бойко Дойчинов,
София, ул. Любен Каравелов 21, партер.
Трето гражданско отделение, 4638/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
330/2013 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Маргарита Василева Козарева чрез
адвокат Бердж Хаджолян, Варна, ул. Цар Асен 11А,
срещу Алекси Димитров Алексиев чрез особен
представител Звезделина Михайлова Стоянова,
Варна, ул. Доктор Пискюлиев 22, ет. 1, ап. 1.
Трето гражданско отделение, 5124/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
64/2012 по описа на Окръжен съд Добрич, пода
дена от Производствено-потребителна кооперация
„Йордан Йовков“, с. Изворово, община Генерал
Тошево, област Добрич, срещу Никола Драгнев
Хаджиев чрез адвокат Атанас Стефанов Долап
чиев, София, ж.к. Младост 1, бл. 14А, офис 8.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2205/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
453/2012 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от Костадин Цанев Денчев, Трявна,
ул. Ангел Кънчев 148, срещу Михаил Стоянов
Ангелов, адвокат Диана Атанасова Даначева,
Габрово, ул. Скобелевска 8, ет. 2, ап. 5.
Второ търговско отделение, 4619/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3752/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Бизнес център и инкубатор „Ис
кър“ – ООД, София, бул. Искърско шосе 12,
срещу Магдалена Георгиева Петрунова, София,
ул. Охрид 41.
Второ търговско отделение, 457/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2252/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Застрахователна компания „Лев
Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д; Владимир
Любенов Иванов, Костенец, ж.к. Олимпиада 7,
вх. Б, ет. 1, ап. 18, и трета страна Митко Стойков
Механджийски, Самоков, ул. Отец Паисий 2.
НА 25.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 485/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2896/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Васил Пламенов Раденков,������
 �����
Ихти
ман, ул. Пчелин 16; Росица Альошова Дунавска,
Ихтиман, ул. Пчелин 16, срещу „ДЗИ – Общо
застраховане“ – ЕАД,��������������������������
 �������������������������
София, ул. Георги Бенков
ски 3; Альоша Здравков Дунавски, Ихтиман, ул.
Пчелин 16.
Второ търговско отделение, 543/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1743/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Георги Петров Георгиев, Плевен,
ж.к. Сторгозия, бл. 89, вх. А, ет. 2, ап. 4, срещу
„Булстрад Виена иншурънс груп“ – АД, София,
ул. Позитано 5; Таня Георгиева Ангелова чрез
адвокат Десислава Йовчева, София, ул. Бистрица
9, офис 4; Иван Викторов Ангелов чрез адвокат
Десислава Йовчева, София, ул. Бистрица 9, офис 4.
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Второ търговско отделение, 1118/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2790/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Ангел Иванов Савов, действащ като
ЕТ с фирма „Сарай – Ангел Савов“, с. Дълго
поле, община Калояново, срещу „ЕВН България
Електроснабдяване“ – ЕАД, София, ул. Христо
Г. Данов 37.
НА 26.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2775/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2131/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Николай Иванов Аспарухов, Враца,
ул. Бузлуджа 26, ет. 2, срещу Лизингова компания
„Лидер“ – АД, чрез адвокат Антоанета Николова
Николова, Пловдив, ул. Петко Каравелов 24, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 3667/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3502/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Виолета Миткова Савова чрез ад
вокат Мария Пенева, София, ул. Цар Асен 18,
ет. 1, ап. 2; Донка Ненова Маджар чрез адвокат
Ангелина Тодорова, София, ж.к. Борово, бл. 8,
вх. Б, ап. 22; Божидар Савов Савов чрез адвокат
Мария Пенева, София, ул. Цар Асен 18, ет. 1,
ап. 2; Мориц Леон Маджар чрез адвокат Ангелина
Тодорова, София, ж.к. Борово, бл. 8, вх. Б, ап. 22.
Трето гражданско отделение, 3930/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
698/2013 по описа на Окръжен съд Шумен, пода
дена от Община Хитрино чрез адвокат Борислав
Геронтиев, Шумен, ул. Съединение 119 А, офис 5,
срещу Исмаил Исмаил Мехмед, с. Звегор, община
Гара Хитрино, област Шумен, ул. Дружба 4; „Бри
сервиз“ – ООД, с. Ветрино, област Варна.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 4583/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1067/2011 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Силвана Янкова Тодорова чрез
адвокат Лъчезар Кръстев, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 18, ет. 1; Биляна Пламенова Комсийска
чрез адвокат Лъчезар Кръстев, Пазарджик, ул.
Иван Вазов 18, ет. 1, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД,
чрез адвокат Мариан Гочев, София, бул. Джеймс
Баучер 87, ет. 2.
Първо търговско отделение, 484/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4514/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Тера груп“ – ООД, с управител Яньо
Иванов Христозов чрез адвокат Иванка Митева,
Пловдив, ул. Жолио-Кюри 5, ет. 3, срещу „Тех
прогрес“ – ООД, София, ул. Стефан Караджа 7,
вх. В, ап. 25.
Първо търговско отделение, 685/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
308/2013 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Жана Тенева Иванова чрез адвокат
Марияна Йовчева, Ямбол, ул. Ж. Папазов 14,
ет. 5, кантора 508, срещу „Ямбол фиш“ – ООД, с
управител Стоян Димитров Христов чрез адвокат
Марина Ангелова, Ямбол, ул. Жорж Папазов 14,
ет. 2, кантора 208.
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Първо търговско отделение, 1008/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2198/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Христо Тодоров Балъков, Карлово,
ул. Йордан Йовков 15, срещу Димитър Дончев
Парапанов чрез адвокат Кирил Додов, Карлово,
ул. Васил Левски 9.
8850
Върховният административен съд на основа
ние чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188  АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от „Уинд
Парк Каварна Уест“ – ЕООД, на Решение № ОУ-9
от 20.05.2013 г. на Държавната комисия за енер
гийно и водно регулиране, по което е образувано
адм. д. № 9735/2013 г. по описа на Върховния
административен съд.
8732
Административният съд – Бургас, ХІІ състав,
призовава Стерко Христов Гризолаки – гръцки
гражданин, с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 25.02.2015 г. в 13,30 ч. като заинтересова
на страна по адм. д. 1525/2014 г., заведено от
„Сити Билд“ – ЕООД, против Заповед № 1530
от 20.06.2014 г. на зам.-кмета на община Бургас.
8701
Административният съд – Монтана, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувал адм. дело № 608/2014 г.
по протест на районен прокурор при Районната
прокуратура – Лом, срещу чл. 4, ал. 2 от На
редбата за реда и условията при отглеждане на
животни на територията на община Лом, приета
с Решение № 100 по протокол № 7 от 15.02.2012 г.
и допълнена с Решение № 420 по протокол № 49
от 17.10.2013 г. на Общинския съвет – гр. Лом.
Конституирани страни по делото са: протести
раща страна – районен прокурор при Районната
прок у рат у ра – Лом, ответник – Общинск и ят
съвет – г р. Лом, и сл у жебно констит у ирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 608/2014 г. е насрочено
за 16.01.2015 г. от 10,30 ч.
8702
Административният съд – Монтана, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 584/2014 г.
по протест на районен прокурор при Район
ната прокуратура – Лом, срещу Наредбата за
овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Лом, приета с
Решение № 497 от протокол № 59 от 20.03.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Лом. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – ра
йонен прокурор при Районната прокуратура
Лом, ответник – Общинският съвет – Лом, чрез
председателя, и служебно конституирана стра
на – Окръжната прокуратура – Монтана. Адми
нистративно дело № 584/2014 г. е насрочено за
30.01.2015 г. от 10 ч.
8750
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от кмета на община
Павел баня против Решение № 789 по протокол
№ 49 от проведено на 31.10.2014 г. заседание на
Общинския съвет – гр. Павел баня, с което на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 ЗМСМА е изменена
разходната част на бюджета в частта на мест
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ните дейности, като е намалена разходната част
за дейност 2849 „Други дейности по транспорта,
пътищата, пощите и далекосъобщенията“, § 4301
„Субсидия за текуща дейност“ в размер 140 000 лв.
и е увеличена разходната част за дейност 2998
„Резерв“, § 00-98 „Резерв за непредвидени и не
отложни разходи“ в размер 140 000 лв., по което
оспорване е образувано адм.д. № 509/2014 г. по
описа на съда, насрочено за 4.02.2015 г.
8749
Варненският районен съд, Х V III състав,
призовава Фолкер Дитер Ернст Волфрам, роден
на 6.09.1950 г. в гр. Брайтенбах, гражданин на
Германия, с неизвестен адрес, като ответник по
гр.д. № 13106/2014 г. по описа на Варненския
районен съд, ХVIII състав, да се яви в съда в
канцеларията на деловодството на ХVIII състав
в срок до 5.02.2015 г., за да получи книжата по
делото, заведено от Анка Янулова Дойчева, за
иск с правно основание чл. 108 ЗК. Указва на
лицето, че при неявяване книжата ще се смятат
за редовно връчени и ще му бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
8752
Варненският районен съд, ХVІІІ състав, при
зовава Райнер Мар, роден на 7.10.1955 г. в гр. Зул,
гражданин на Германия, с неизвестен адрес, като
ответник по гр.д. № 13106/2014 г. по описа на
Варненския районен съд, ХVІІІ състав, да се яви
в съда в канцеларията на деловодството на ХVІІІ
състав в срок до 5.02.2015 г., за да получи книжата
по делото, заведено от Анка Янулова Дойчева,
за иск с правно основание чл. 108 ЗК. Указва на
лицето, че при неявяване книжата ще се смятат
за редовно връчени и ще му бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
8753
Варненският районен съд, ХХХIII състав,
призовава Вероника Мари Перес-Буенто Дими
тров, гражданка на САЩ, родена на 18.01.1979 г.
в гр. Сан Антонио, щат Тексас, Съединени аме
рикански щати, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 6.03.2015 г. в 13,30 ч. като ответница
по гр.д. № 16312/2014 г., заведено от Светослав
Георгиев Димитров, с правно основание на иска
чл. 49, ал. 1 СК. Ответницата следва да се яви
в РС – Варна, в канцеларията на деловодството
на 33-ти състав в двуседмичен срок от обна
родването в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея по чл. 131 ГПК. При неявяване книжата ще
се смятат редовно връчени и на ответницата ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8751
Видинският районен съд, V състав, уведомява
Арлинд Меро, без постоянен и настоящ адрес
в Република България, че е ответник по гр. д.
№ 2016/2014 г., образувано по предявен от Биляна
Георгиева Меро иск по чл. 127а СК, и му указва,
че в двуседмичен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“ следва да се яви в гражданското
деловодство на Видинския районен съд, пл. Бдинци
1, Съдебна палата, ет. 2, за да посочи съдебен
адрес и да получи исковата молба и приложенията
към нея, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8637
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Дуловският районен съд уведомява Зейнеп
Атакан, гражданин на Република Турция, без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Репу
блика България, че срещу нея е заведено гр. д.
№ 396/2014 г. по описа на Дуловския районен
съд от Ахмед Юсуф Ибрям по чл. 79 ЗС и че в
деловодството на съда на адрес гр. Дулово, ул.
Васил Левски 12, се намират исковата молба и
приложенията, които може да получи в двусед
мичен срок от обнародването на уведомлението
в „Държавен вестник“. При неявяване на Зейнеп
Атакан или упълномощено от нея лице в указа
ния двуседмичен срок съдът ще є назначи особен
представител.
8703
Дуловският районен съд уведомява Исмаил
Хаджъоглу, гражданин на Република Турция, без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Репу
блика България, че срещу него е заведено гр. д.
№ 396/2014 г. по описа на Дуловския районен
съд от Ахмед Юсуф Ибрям по чл. 79 ЗС и че в
деловодството на съда на адрес гр. Дулово, ул.
Васил Левски 12, се намират исковата молба и
приложенията, които може да получи в двусед
мичен срок от обнародването на уведомлението
в „Държавен вестник“. При неявяване на Исмаил
Хаджъоглу или упълномощено от него лице в
указания двуседмичен срок съдът ще му назначи
особен представител.
8704
Каварненският райнонен съд, гражданска ко
легия, призовава Нусрет Мехмедович Мехмедович,
роден на 2.04.1982 г., с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 20.01.2015 г. в 10 ч.  като ответник по
гр.д. № 472/2014 г., заведено от Теодора Атанасова
Костадинова, по чл. 49, ал. 1 СК за получаване
на съдебните книжа по делото или да посочи
съдебен адрес в страната, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
8731
Пловдивският районен съд, гражданска коле
гия, ІV състав, призовава Георги Георгиев Генов
с последен адрес Пловдив, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 25.02.2015 г. в 13,30 ч.
като ответник по гр.д. № 13322/2014 г., заведено
от Цонка А. Атанасова, за делба. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК
(отм.).
8859
Русенският районен съд, 14 гр. състав, призо
вава Рахиме Яхйова Кехайова, от гр. Глоджево,
област Русе, да се яви в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в дело
водството на съда за получаване в качеството
на ответница на искова молба и приложени към
нея книжа по гр.д. № 6075/2014 по описа на РРС,
заведено от Хюсеин Фейзулов Кехайов, за развод .
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен
случай ще є бъде назначен особен представител.
8923
Районият съд – гр. Сандански, призовава в
двуседмичен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ ответника Дарко Радат, роден на
16.03.1976 г. в гр. Сплит, гражданин на Репу
блика Хърватия, без регистриран постоянен и
настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес
в чужбина, да се яви в канцеларията на съда, за
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да получи препис от исковата молба и приложе
нията към нея по гр. д. № 1086/2014 г. по описа
на съда, заведено от Елена Бориславова Радат
от гр. Сандански. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8705
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отде
ление, 84 състав, уведомява Халед Мохамед Тити,
роден на 30.07.1969 г. в гр. Нахария, гражданин
на Държавата Израел, без постоянен и настоящ
адрес в Република България, че е ответник по
гр. д. № 1058/2014, образувано по предявен от
Марийка Паунова Глушкова-Тини иск за развод,
и му указва в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на СРС, ІІІ ГО, ул. Съборна 9, за връчване на
книжата по делото, в противен случай ще му
бъде назначен особен представител.
8922
Районният съд – гр. Тервел, гражданска коле
гия, призовава Бейтула Девришев Алиев, Ремзи
Девришев Османов, Ерол Аккъ Али, Назиф Аккъ
Али и Шюкрю Аккъ Али с последен адрес Тур
ция, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда
на 9.03.2015 г. в 10 ч. като ответници по гр.д.
№ 192/2014 г. за връчване на съдебни книжа по
чл. 131 ГПК, заведено от Севгюл С. Алид, Сев
гин С. Алид, Асибе А. Юсеин, Садие А. Юсеин,
Несибе А. Юсеин, Севдалин А. Димов, Мехмед
А. Юсеин за делба, и да посочат съдебни адреси,
в противен случай делото ще се гледа при усло
вията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8806
Районният съд – Харманли, гражданска коле
гия, призовава Николай Димчев Димов с последен
известен адрес, Пловдив, ул. Хан Тервел 15, да се
яви в съда на 26.01.2015 г. в 10 ч. като ответник
по гр.д. № 442/2007 г., заведено от Паска В. То
нева, Диана Г. Бакърджиева с правно основание
чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ – спор за материално право,
в противен случай делото ще се гледа при усло
вията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8855
Шуменският районен съд на основание чл. 48,
ал. 1, чл. 131, ал. 1, 2 и 3 и чл. 132 и 133 ГПК
призовава Хунда Хардил, без постоянен и настоящ
адрес в Република България, с неизвестен адрес
в чужбина, като ответник по гр.д. № 2725/2014 г.,
заведено по чл. 49 СК, с указание да се яви в съда
и да получи исковата молба и доказателствата
по делото в 14-дневен срок от   обнародването
в „Държавен вестник“. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8675
Софийският градски съд, І гражданско от
деление, 9 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИПП (отм.) уведомява, че има образувано
гр. д. № 1000/2014 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество срещу Кра
симир Петров Борисов с постоянен адрес София,
район „Сердика“, ул. Враня 54, вх. Д, ет. 2, ап. 42,
Мирослава Дианова Борисова с постоянен адрес:
София, район „Сердика“, ул. Враня 54, вх. Д,
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ет. 2, ап. 42, и „Ватра – хоум 2“ – ЕООД, ЕИК
200127195, със седалище и адрес на управление
в София, район „Сердика“, ул. Враня 54, вх. Д,
ет. 2, ап. 42, представлявано от Красимир Петров
Борисов, и същото е насрочено за първо откри
то съдебно заседание на 14.05.2015 г. от 14,30 ч.
Определя двумесечен срок на заинтересованите
лица да предявят претенции върху имуществото,
описано, както следва:
От Красимир Петров Борисов
– Левовата равностойност на притежава
ния от Красимир Борисов дялов капитал във
„Ватра – хоум 2“ – ЕООД, ЕИК 200127195, впи
сано в търговския регистър на 23.05.2008 г., със
седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, ул. Враня 54, вх. Д, ет. 2, ап. 42,
собственост на Красимир Петров Борисов, с
номинална стойност към настоящия момент в
размер 5000 лв.
– Възстановените допълнителни парични
вноски на Красимир Борисов за дейността на
„Ватра – хоум 2“ – ЕООД, в размер 6000 лв.
– Лек автомобил марка „Порше 924“, рег.
№ С17 70 КС , р а м а № 9 2 4710 3 81 2 , д в и г а т е л
№ WAPOS20365, с дата на първоначална регис
трация/производство 28.01.1977 г., собственост
на Красимир и Мирослава Борисови, с пазарна
стойност към настоящия момент в размер 1200 лв.
– Постъпили парични средства по разплаща
телна сметка в лева № BG02PRCB92301008112919
при „ПроКредитБанк – България“ – АД, с титу
ляр Красимир Борисов, общо в размер 5040 лв.
– Постъпили парични средства по спестовна
сметка в лева № BG47CECB97904053530300 при
„Централна корпоративна банка“ – АД, с титуляр
Красимир Борисов, общо в размер 28 595 лв.
– Постъпили парични средства по разпла
щателна сметка в лева № 10552554 при „Банка
ДСК“ – АД, с титуляр Красимир Борисов, общо
в размер 1348 лв.
– Постъпили парични средства по спестовен
влог в лева № 1424055 при „Банка ДСК“ – АД, с
титуляр Красимир Борисов, общо в размер 2,04 лв.
– Постъпили парични средства по спесто
вен влог в лева № 16140384237000 при „Банка
ДСК“ – АД, с титуляр Красимир Борисов, общо
в размер 1000 лв.
– Постъпили парични средства по спесто
вен влог в лева № 17321384237013 при „Банка
ДСК“ – АД, с титуляр Красимир Борисов, общо
в размер 7730 лв.
От Красимир Петров Борисов и Мирослава
Дианова Борисова
– 1/4 идеална част от нива (идентификатор
68134.8670.44) в землището на Малашевци, Со
фия-град, район „Сердика“, местност Герена,
с площ 1200 кв. м, начин на трайно ползване:
нива, категория на земята при неполивни усло
вия: четвърта, съставляваща имот № 006044 по
картата на землището на Малашевци, ЕК АТТЕ
99117, Столична община, район „Сердика“, при
граници и съседи: нива № 006045, нива № 006046,
нива № 006105, нива № 000040, полски път на
Столична община, собственост на Красимир и
Мирослава Борисови, с пазарна стойност към
настоящия момент в размер 6000 лв.
– Лек автомобил марка „Нисан Примера“,
рег. № СА4655КХ, рама № SJNBCAP12U2270694,
двигател № QR20608941A, с дата на първона

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

чална регистрация/производство 9.12.2005 г.,
собственост на Красимир и Мирослава Борисо
ви, с пазарна стойност към настоящия момент
в размер 11 690 лв.
– Лек автомобил марка „Алфа Ромео 159“,
рег. № СА5177МХ, рама № XAR93900007048334,
двигател № 939A60001569301, с дата на първо
начална регистрация/производство 7.07.2008 г.,
собственост на Красимир и Мирослава Борисо
ви, с пазарна стойност към настоящия момент
в размер 14 400 лв.
От Мирослава Дианова Борисова
– Лек автомобил марка „Форд Мондео“,
рег. № С4256НР, рама № WF0FXXGBBFSL23721,
двигател № SL23721, с дата на първоначална ре
гистрация/производство 4.09.1995 г., собственост
на Красимир и Мирослава Борисови, с пазарна
стойност към настоящия момент в размер 1200 лв.
– Лек автомобил марка „Мерцедес Ц 250 ТД“,
рег. № СА1985НС, рама № WDB2021281A800656,
двигател № 60596010047261, собственост на Кра
симир и Мирослава Борисови, с пазарна стойност
към настоящия момент в размер 6600 лв.
– Постъпили парични средства по картова
сметка в лева № BG18UNCR76301078252110 при
„УниКредитБулБанк“ – АД, с титуляр Мирослава
Борисова, общо в размер 5 лв.
– Постъпили парични средства по разпла
щателна сметка в лева № 4010322716 при „Уни
КредитБулБанк“ – А Д, с титуляр Мирослава
Борисова, общо в размер 450 лв.
– Постъпили парични средства по разплаща
телна сметка в лева (с издадена дебитна карта)
№ BG72R ZBB91554038773808 при „Райфайзен
банк – България“ – ЕАД, с титуляр Мирослава
Борисова, общо в размер 16 лв.
– Постъпили парични средства по разплаща
телна сметка в лева № BG34PRCB92301002982110
при „ПроКредитБанк – България“ – АД, с ти
т ул яр Мирослава Борисова, общо в размер
9493,21 лв.
– Постъпили парични средства по разпла
щателна сметка в лева № 4642730 при „Банка
ДСК“ – А Д, с титуляр Мирослава Борисова,
общо в размер 52 700 лв.
– Постъпили парични средства по разпла
щателна сметка в лева № 13173546 при „Банка
ДСК“ – А Д, с титуляр Мирослава Борисова,
общо в размер 15 200 лв.
– Постъпили парични средства по разплаща
телна сметка в лева № BG40BPBI79401060004503
при „ЮроБанк И Еф Джи – България“ – АД, с
титуляр Мирослава Борисова, общо в размер
210 лв.
– Постъпили парични средства по разплаща
телна сметка в лева № BG94BPBI79401060004501
при „ЮроБанк И Еф Джи – България“ – АД, с
титуляр Мирослава Борисова, общо в размер
1105,56 лв.
От Красимир Петров Борисов и Мирослава
Дианова Борисова
– Лек автомобил марка „Фолксваген голф“,
рег. № СА7705СА, рама № WVWZZZ19ZGW638649,
двигател № JP366417, с дата на първоначална
регист раци я/производство 10.04.1986 г., соб
ственост на Красимир Борисов до 21.11.2006 г.,
с пазарна стойност към дата на отчисляване в
размер 1600 лв.
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– Лек автомобил марка „Опел Астра“, рег.
№ СА3631Н А, рама № WOLOAHL0865161624,
двигател № 17DTH9248709, с дата на първона
чална регистрация/производство 20.04.2006 г.,
собственост на Красимир Борисов до 27.04.2009 г.,
с пазарна стойност към датата на отчисляване
в размер 22 300 лв.
От „Ватра – хоум 2“ – ЕООД
– Невъзстановената част от допълнителните
парични вноски на Красимир Борисов за дейността
на „Ватра – хоум 2“ – ЕООД, в размер 5000 лв.
8636
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 10398/2007 г. за политическа партия „Обе
динени земеделци“, както следва: вписва като
член на постоянното присъствие на мястото на
подалия оставка Пейко Гечев Пейков Свилен
Иванов Радев.
8924
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 438/2008 г. за политическа партия „Море“,
както следва: заличава в досегашния състав на
Изпълнителното бюро на политическа партия
„Море“ Йордан Димитров Динев, Марин Делчев
Маринов, Станка Николова Христова и вписва
новите членове на Изпълнителното бюро на поли
тическа партия „Море“ Веселин Стоянов Атана
сов, Траян Колев Иванов и Мария Александрова
Алексиева; заличава досегашния председател на
политическа партия „Море“ Йордан Димитров
Динев и вписва новия председател на политиче
ска партия „Море“ Благой Вангелов Филипов.
Партията се представлява от председателя Благой
Вангелов Филипов.
8925

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб ЦСК А – Хокей“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 37 от устава на клуба и по своя
инициатива съобразно решенията, взети от упра
вителния съвет на проведено негово заседание на
18.11.2014 г., свиква общо събрание на членовете
на клуба на 30.01.2015 г. в 13 ч. на адрес: София,
ул. Манастирска 33, ап. А1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УС и клуба през
отчетния период; 2. освобождаване на членовете
на УС от отговорност; 3. освобождаване на Иве
лин Александров Тодоров и на Ангел Димитров
Касабов като членове на управителния съвет; 4.
приемане на нов устав на клуба; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред.
8828
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Асоциация за възстановяване и развитие на
породите Плевенски кон и Гидран“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава свиква общо
събрание на сдружението на 10.02.2015 г. в 10 ч.
в София, район „Люлин“, бл. 122, вх. Б, ет. 7,
ап. 80, при следния дневен ред: 1. приемане и

БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

освобождаване на членове на сдружението; проект
за решение – ОС приема и освобождава члено
ве на сдружението; 2. промени в управителния
съвет на сдружението; проект за решение – ОС
приема промени в управителния съвет на сдру
жението; 3. разни; 4. промяна на устава на сдру
жението; 5. вземане на решение за приемане на
ГСО на сдружението за 2009 – 2013 г.; проект за
решение – ОС приема ГСО на сдружението за
2009 – 2013 г. Писмените материали са на раз
положение на членовете в седалището и адреса
на управление на сдружението в София, район
„Люлин“, бл. 122, вх. Б, ет. 7, ап. 80. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8736
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българско дружество по ендо
кринология“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно заседание на общото събрание
на 12.02.2015 г. в 10 ч. в София, Учебната зала
на УСБАЛЕ, ет. 13 (Майчин дом), при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния доклад на
председателя на управителния съвет за дейността
на сдружението; 2. приемане на годишния финан
сов отчет на сдружението за 2013 г.; 3. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2014 г.; 4. вземане на решение за създаване на
Комисия по етика на сдружението и избор на
председател на комисията и членове; 5. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез изрично упълномощен
представител. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
8814
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска лига за профилактика на остеопорозата“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 12.02.2015 г. в 12 ч. в София, Учебната зала
на УСБАЛЕ, ет. 13 (Майчин дом), при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния доклад на
председателя на управителния съвет за дейността
на сдружението; 2. приемане на годишния финан
сов отчет на сдружението за 2013 г.; 3. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението
за 2014 г.; 4. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват лично или чрез
изрично упълномощен представител. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8827
17. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за лизинг“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 17.02.2015 г. в 16 ч.
в София, зала „Рила“, „София Хотел Балкан“,
пл. Света Неделя 5, при следния дневен ред: 1.
одобрение на отчета за дейността и разходването
на бюджета на БАЛ за 2014 г.; 2. одобрение на
бюджета на БАЛ за 2015 г.; 3. приемане на нови
членове в сдружението; 4. изключване на члено
ве от сдружението; 5. разни. Общото събрание
се счита за законно, ако присъстват най-малко
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половината от всички членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага за един час по-късно същия ден, при
същия дневен ред и се счита за законно колкото
и членове да се явят.
8735
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фехтовален клуб Ангард“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 17.02.2015 г. в 15 ч. в
София, ул. 20 април 13, при следния дневен ред:
1. приемане отчета на дейността на УС (на осно
вание чл. 25, ал. 1, т. 11 ЗЮЛНЦ) до момента; 2.
освобождаване на членовете на управителния съ
вет, освобождаване от отговорност (на основание
чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 3. избор на членове
на нов управителен съвет (на основание чл. 25,
ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 4. промяна и/или допълване
в устава на клуба; 5. 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 и ще се счита за законно
независимо от броя на присъстващите членове.
8807
14. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Фехтовален клуб Свечников“ – София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 18.02.2015 г.
в 10 ч. в София, ул. 20 април 13, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на дейността на
УС (на основание чл. 25, ал. 1, т. 11 ЗЮЛНЦ)
до момента; 2. освобождаване на членовете на
управителния съвет, освобождаване от отговор
ност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 3.
избор на членове на нов управителен съвет (на
основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 4. промяна
и/или допълване в устава на „Фехтовален клуб
Свечников“ (на основание чл. 25, ал. 1, т. 1), а
именно промяна в начина на свикване на общото
събрание на сдружението и др.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за законно независимо от броя на присъст
ващите членове.
8826
53. – Управителният съвет на Българска федерация „Конен спорт“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо събрание
на федерацията на 27.03.2015 г. в 11 ч. в София,
стадион „Васил Левски“, Пресцентър България,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на
д-р Дамян Илиев като член на управителния
съвет по негова молба и избор на негово място
на нов член на управителния съвет за остатъка
от мандата; 2. обявяване класирането за приз
„Купа на председателя“ на БФ „Конен спорт“ за
2014 г.; 3. приемане на отчети за подготовката и
представянето на националните отбори по прес
качане на препятствия, всестранна езда, обездка
и издръжливост през 2014 г.; 4. приемане на фи
нансов отчет за дейността на БФ „Конен спорт“
през 2014 г.; 5. приемане на бюджет за дейността
на БФ „Конен спорт“ през 2015 г. Поканват се
всички клубове по конен спорт – членове на фе
дерацията, да вземат участие чрез своите законни
представители или упълномощени лица. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8815
44. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български Атомен Форум – Бул
атом“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно събрание на членовете на
сдружението на 5.02.2015 г. в 17,30 ч. на адрес:
София 1618, ул. Вихрен 10 – сграда на „Риск
Инженеринг“ – АД, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на „Булатом“ за
2014 г.; 2. приемане на годишните счетоводни
отчети на „Български Атомен Форум“; 3. вземане
на решение от общото събрание за прекратява
не на членство; 4. приемане на плана за работа
на „Булатом“ за 2015 г.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
8938
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на действащите
автомобилни състезатели“ (АДАС), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра
ние на сдружението на 14.02.2015 г. в 10,30 ч. в
Пловдив, заседателната зала на хотел „Марица“,
бул. Цар Борис ІІІ Обединител 42, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността за
изминалия отчетен период; 2. приемане на Етичен
кодекс на „АДАС“; 3. освобождаване на членове;
4. прием на нови членове на сдружението; 5. избор
на ръководни органи на сдружението; 6. обсъж
дане на ситуацията в българския автомобилен
спорт и приемане на тригодишна стратегия; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един
час по-късно на същото място независимо от
броя на присъстващите.
8940
44. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ЕВЕТ“, София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
17.02.2015 г. в 14 ч. в София, ул. Стоян Михайлов
ски 6, заседателната зала, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния отчет на управителния
съвет; 2. приемане на решение за промяна на
адреса на управление; 3. приемане на решение
за изменение и допълнения на устава; 4. други.
Поканват се всички членове или техни писмено
упълномощени представители да присъстват на
общото събрание. Материалите по дневния ред
са на разположение на адрес: София, ул. Стоян
Михайловски 6, след 10.02.2015 г. 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.
8941
15. – Управителният съвет на Българската
федерация по модерен петобой, София, на осно
вани чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава свиква
редовно годишно отчетно общо събрание на
БФМП на 23.02.2015 г. в 11 ч. в сградата на Ми
нистерството на физическото възпитание и спорта,
София, бул. Васил Левски 75, в заседателната
зала на ет. 5, при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя на УС за дейността на БФМП през
2014 г.; 2. финансов отчет за дейността на БФМП
за 2014 г.; 3. приемане на проектобюджет и план
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за дейността на БФМП през 2015 г.; 4. приемане
на Наредба за провеждане на държавни първен
ства през 2015 г.; 5. разни. При липса на кворум
за провеждане на събранието в оповестения час
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава
на БФМП събранието ще се поведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно проведено независимо
от броя на явилите се членове. Управителният
съвет на БФМП указва на членовете си, че същите
следва да се легитимират за участие в общото
събрание с надлежно издадени удостоверения за
актуално състояние от съответния регистърен съд
по местоседалище на съответния клуб – член на
БФМП. За участие в общото събрание членовете
на БФМП следва да се представляват от закон
ните си органи на представителна власт или от
нарочно упълномощени за целта на събранието
лица, притежаващи нарочни нотариално заверени
пълномощни.
8931
47. – Управителният съвет на сдружение
„Форум „Природа“, София, по своя инициатива
и на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1,
изречение първо от устава на сдружението свиква
общо събрание на сдружението на 19.03.2015 г. в
18 ч. в офиса на сдружението – София, ул. Иван
Вазов 9, ет. 4, ап. 12, при следния дневен ред: 1.
промени в устава; 2. промени в състава на упра
вителния съвет на сдружението; 3. годишен отчет
за дейността на сдружението през 2014 г. (в т.ч.
и финансов отчет); 4. годишен доклад на КС за
2014 г.; 5. промени в състава на КС; 6. приемане
на бюджет на сдружението за 2015 г. Поканени
за участие са всички членове на сдружението.
Писмените материали, свързани с дневния ред
на общото събрание, се предоставят безплатно на
адреса на управление на сдружението – София,
ул. Иван Вазов 9, ет. 4, ап. 12. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
същия ден 1 час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението.
8939
1. – Управителният съвет на сдружение „Дружество на преподавателите по немски език в
България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдруже
нието на 18.04.2015 г. в 17,30 ч. в залата на хотел
„Терра Комплекс“, гр. Разлог, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
през 2014 г.; 2. финансов отчет за 2014 г.; 3. из
казвания; 4. избор на нов управителен съвет; 5.
определяне на членския внос за 2016 г.; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред и може
да се проведе независимо от явилите се членове.
8915
5. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Фехтовален клуб Корсар“ – Бургас, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 19.02.2015 г.
в 10 ч. в София, ул. 20 април 13, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на дейността на
УС (на основание чл. 25, ал. 1, т. 11 ЗЮЛНЦ)
до момента; 2. освобождаване на членовете на
управителния съвет, освобождаване от отговор
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ност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 3.
избор на членове на нов управителен съвет (на
основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 4. промяна
и/или допълване в устава на „Фехтовален клуб
Корсар“ (на основание чл. 25, ал. 1, т. 1), а именно
промяна в начина на свикване на общото събра
ние на сдружението и др.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита за законно
независимо от броя на присъстващите членове.
8825
1. – Управителният съвет на СНЦ „Регионален младежки съюз“, Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на сдружението на 14.03.2015 г. в 10 ч. в Бургас,
ул. Конт Андрованти 5, ет. 3, кабинет 3, при след
ния дневен ред: 1. внасяне на отчет за дейността
на сдружението; 2. избор на нов председател и
управителен съвет на сдружението; 3. промени
в устава на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8819
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб „АЙКИДО – Калоян“,
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с
решение на управителния съвет от 10.12.2014 г.
свиква общо събрание на 25.02.2015 г. в 14 ч. на
административен адрес: ул. Симеон Велики 7,
Велико Търново, при следния дневен ред: 1. при
емане на промени в устава на клуба; 2. избор на
членове на управителния орган; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8820
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
Основно училище „Васил Левски“, Златоград,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на 24.02.2015 г. в 17,30 ч. в Зла
тоград, ул. Ахрида 1, при следния дневен ред: 1.
промени в управителния съвет на сдружението;
2. избор на нов контролен съвет на сдружение
то; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час,
след което се провежда на същото място, при
същия дневен ред и се счита за законно, колкото
и членове да се явят.
8947
74. – Управителният съвет на Сдружението на
хотелиерите и ресторантьорите, Казанлък, свиква
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ редовно годишно
общо събрание на сдружението на 11.02.2015 г.
в 14 ч. в Казанлък, хотел „Палас“, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет на УС за дей
ността на сдружението за 2014 г.; 2. приемане на
финансов отчет за 2014 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на УС; 4. други. По
канват се членовете на сдружението лично или
чрез упълномощени представители да присъстват
на общото събрание. Регистрацията на членовете
или техните упълномощени представители ще
започне от 13,30 ч. и ще приключи в 13,50 ч.
Съгласно чл. 17, ал. 3 от устава на сдружение
то всеки пълномощник се легитимира с лична
карта и писмено пълномощно, издадено изрично
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за участие в общото събрание на сдружението.
Материалите по дневния ред, включително пред
ложенията за решения, са на разположение на
членовете в седалището на СХРК. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 15 ч.
8839
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фехтовален клуб Маркели“,
Карнобат, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 16.02.2015 г. в
15 ч. в София, ул. 20 април 13, залата по фехтов
ка, при следния дневен ред: 1. приемане отчета
на дейността на УС (на основание чл. 25, ал. 1,
т. 11 ЗЮЛНЦ) до момента; 2. освобождаване на
членовете на управителния съвет, освобождаване
от отговорност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3
ЗЮЛНЦ); 3. избор на членове на нов управителен
съвет (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ);
4. промяна и/или допълване в устава на клуба; 5.
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
и ще се счита за законно независимо от броя на
присъстващите членове.
8812
67. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Кюстендил, на основание чл. 81, ал. 1
и 2 ЗА свиква редовно общо събрание на колеги
ята на 24 и 25.01.2015 г. в 11 ч. в ресторанта на
„Стримон Спа Клуб“ в Кюстендил при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския
съвет през отчетната 2014 г. и вземане решение
по него; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет
на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджета
на съвета на колегията за финансовата 2015 г.;
5. избор на делегати за общото събрание на
адвокатите в страната; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА общото
събрание ще се проведе в 12 ч. на същите дати
и на същото място.
8864
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фехтовален клуб Несебър“,
Несебър, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 15.02.2015 г.
в 12 ч. в София, ул. 20 април 13, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на дейността на
УС (на основание чл. 25, ал. 1, т. 11 ЗЮЛНЦ)
до момента; 2. освобождаване на членовете на
управителния съвет, освобождаване от отговор
ност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ);
3. избор на членове на нов управителен съвет
(на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 4.
промяна и/или допълване в устава на клуба (на
основание чл. 25, ал. 1, т. 1), а именно промяна
в начина на свикване на ОС на сдружението и
др.; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за законно независимо от броя
на присъстващите членове.
8811
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фехтовален клуб Хан Аспарух“,
Нова Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 18.02.2015 г. в
10 ч. в София, ул. 20 април 13 – залата по фехтов
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ка, при следния дневен ред: 1. приемане отчета
на дейността на УС (на основание чл. 25, ал. 1,
т. 11 ЗЮЛНЦ) до момента; 2. освобождаване на
членовете на управителния съвет, освобождаване
от отговорност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3
ЗЮЛНЦ); 3. избор на членове на нов управителен
съвет (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ);
4. промяна и/или допълване в устава на клуба; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за законно независимо от броя на
присъстващите членове.
8808
26. – Управителният съвет на Спортен клуб по
бадминтон „Оряхово 80“, Оряхово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетноизборно събрание на членовете на спортния клуб
на 16.02.2015 г. в 18 ч. в Оряхово, ул. 9 ноември 11,
залата за бадминтон „Арена Оряхово“, при след
ния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
клуба за 2014 г.; 2. приемане на отчетния доклад;
3. приемане и актуализация на бюджета за 2015 г.;
4. промяна на устава относно броя на УС от 3 на
5; 5. избор на допълнителни членове на УС; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
8657
1. – Управителният съвет на сдружение „Областен пчеларски съюз“, Плевен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание
на 21.02.2015 г. в 10 ч. в зала „Лира“ във Военния
клуб, ул. Дойран 77, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет; 2. отчет на кон
тролния съвет; 3. приемане бюджета на съюза за
2015 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8916
1. – Управителният съвет на Спортен клуб по
шахмат „Плевен ХХІ“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
с решение от 5.12.2014 г. свиква общо събрание на
26.02.2015 г. в 18 ч. в клуба на бул. Скобелев 20
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
клуба за 2014 г.; 2. промени в устава и състава на
управителния съвет и контролния съвет на клуба;
3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8876
46. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Наука и развитие“, Плевен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 27.02.2015 г. в 16 ч. в Плевен,
ул. Свети Сава 4, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на член на управителния съвет
по постъпила молба; 2. приемане на нов член на
управителния съвет; 3. избор на управителен съвет
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8817
10. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Научно технологичен съюз – Плевен“, Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 27.02.2015 г.  в
16 ч. в Плевен, ул. Св. св. Кирил и Методий 18,
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ет. 3, офис 18, при следния дневен ред: 1. осво
бождаване на член на управителния съвет по
постъпила молба; 2. приемане на нов член на
управителния съвет; 3. избор на управителен съвет
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8818
1. – Управителният съвет на Сдружението с
нестопанска цел за отглеждане и развъждане на
Маришката овца – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
14.02.2015 г. в 10 ч. в Пловдив в сградата на хотел
ски комплекс SPS (ЕСПИЕС), конферентна зала,
ІV етаж (срещу магазина на МЕТРО), при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
сдружението през 2014 г.; 2. обсъждане на новата
програма за подпомагане на овце, включени в
развъдни програми; 3. приемане на нови членове,
обсъждане размера на членския внос и целевите
вноски за 2015 г., тяхната дължимост и събира
емост; 4. програма за дейността през 2015 г.; 5.
приемане на бюджет за 2015 г.; 6. разни. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
на общото събрание.
8685
18. – Управителният съвет на Общинското
пчеларско сдружение, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 14.03.2015 г. в 10 ч. го
дишно отчетно-изборно събрание на сдружението
в клуба на ул. Весела 31 при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на сдружението
през отчетния период 2013 – 2014 г.; 2. отчетен
доклад на контролния съвет; 3. предложения
и избор на ново ръководство на управителния
съвет и контролния съвет; 4. разни предложения
за дейността на новото ръководство.
8878
6. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Фехтовален клуб Виа Понтика“,
Поморие, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 15.02.2015 г. в
15 ч. в София, ул. 20 април 13, залата по фехтов
ка, при следния дневен ред: 1. приемане отчета
на дейността на УС (на основание чл. 25, ал. 1,
т. 11 ЗЮЛНЦ) до момента; 2. освобождаване на
членовете на управителния съвет, освобождаване
от отговорност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3
ЗЮЛНЦ); 3. избор на членове на нов управителен
съвет (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ);
4. промяна и/или допълване в устава на клуба; 5.
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
и ще се счита за законно независимо от броя на
присъстващите членове.
8810
12. – Управителният съвет на сдружение
с нес топанска цел „Фехтовален клуб Диневи
фехтовка“, гр. Свети Влас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 15.02.2015 г. в 10 ч. в София, ул. 20 април
№ 13, при следния дневен ред: 1. приемане отчета
на дейността на УС (на основание чл. 25, ал. 1,
т. 11 ЗЮЛНЦ) до момента; 2. освобождаване на
членовете на управителния съвет, освобождаване
от отговорност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3
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ЗЮЛНЦ); 3. избор на членове на нов управителен
съвет (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 4.
промяна и/или допълване в устава на Фехтовален
клуб Диневи фехтовка; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита за законно
независимо от броя на присъстващите членове.
8773
1. – Управителният съвет на фондация „Димитър Хадживасилев“, Свищов, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 15 от устава на фондацията свиква
общо отчетно-изборно събрание на 12.02.2015 г. в
17,30 ч. в аулата на ДТГ „Димитър Хадживасилев“
в Свищов при следния дневен ред: 1. отчет за
работата на УС на фондация „Димитър Хаджива
силев“ за периода 2011 – 2015 г.; 2. избор на нов
управителен съвет.
8718
1. – Управителният съвет на УСК „Силистра – 2004“, Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на клуба на
16.02.2015 г. в 16 ч. на ул. Добрич 68А при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за 2014 г.;
2. финансов отчет за 2014 г.; 3. разглеждане на
предложения за промени в устава; 4. избор на нов
управителен съвет на клуба. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8717
1. – Управителният съвет на ЛСК „Олимп – 97“,
Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик
ва общо събрание на членовете на клуба на
20.02.2015 г. в 16 ч. в Силистра, ул. Генерал Попов
1, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за 2014 г.; 2. финансов отчет за 2014 г.; 3.
разглеждане на предложение за промени в устава;
4. избор на нов управителен съвет на клуба. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8816
382. – Управителят на сдружение „Спортен
клуб „Пампорово“ – Смолян, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл.17, ал. 1 от устава на сдружението
свиква извънредно годишно отчетно-изборно
общо събрание на сдружението на 30.01.2015 г.
в 14 ч. в Смолян, ул. Димитър Благоев 12, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада на
управителя за дейността на сдружението през
отчетния период 2010 – 2014 г.; 2. прекратяване
членството в сдружението на лице, подало за
явление за доброволно напускане; 3. изменения
на устава на сдружението; 4. освобождаване на
досегашния управител и избор на нов управител
на сдружението; 5. разни. Писмените материали
във връзка с дневния ред се намират при упра
вителя и са на разположение на членовете на
сдружението. На основание чл. 17, ал. 6 от устава
на сдружението при наличие на по-малко от 1/2
от членовете на сдружението събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на присъстващите членове.
8946
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Училищно настоятелство при ГПЧЕ „Иван
Вазов“, Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9   

свиква отчетно-изборно събрание на 26.02.2015 г.
в 18 ч. в сградата на ГПЧЕ „Иван Вазов“ при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния и
контролния съвет; 2. избор на председател и нов
УС и КС; 3. разни.
8829
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фехтовален клуб Железник“,
Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 16.02.2015 г. в
12 ч. в София, ул. 20 април 13, залата по фехтов
ка, при следния дневен ред: 1. приемане отчета
на дейността на УС (на основание чл. 25, ал. 1,
т. 11 ЗЮЛНЦ) до момента; 2. освобождаване на
членовете на управителния съвет, освобождаване
от отговорност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3
ЗЮЛНЦ); 3. избор на членове на нов управителен
съвет (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ);
4. промяна и/или допълване в устава на клуба; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за законно независимо от броя на
присъстващите членове.
8809
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб Борба – Пещострой“, Стара Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение на УС на клуба, проведено на
25.11.2014 г., свиква общо събрание на 28.02.2015 г.
в 8 ч. на адреса на управление на сдружението
в Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 54, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за прекратяване на сдружение с нестопанска
цел „Спортен клуб Борба – Пещострой“, Стара
Загора; 2. вземане на решение за обявяване в
ликвидация и определяне срок на ликвидацията
на сдружението; 3. вземане на решение за избира
не на ликвидатор на сдружението; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 9 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8719
1. – Управителният съвет на сдружение „Тракийско херпетологично дружество“, Хасково, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на сдружението на 20.02.2015 г. в 13 ч. в Хасково,
бул. България 164, при следния дневен ред: 1.
доклад на управителния съвет относно дейността
на сдружението и бъдещото му развитие; 2. из
бор на нов управителен съвет, приемане на нови
членове и освобождаване на стари; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага за 14 ч. същия ден и ще се
проведе на същото място при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
8877
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Волов“ Фехтовален клуб, Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 17.02.2015 г. в 10 ч. в
София, ул. 20 април 13, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на сдружението за 2014 г.;
2. освобождаване на председателя и на управи
телния съвет на сдружението; 3. избор на нов
управителен съвет и председател на сдружението;
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4. промени в устава на сдружението съобразно
промените в ЗЮЛНЦ; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита за законно
независимо от броя на присъстващите членове.
8813
Гиргина Манолова Стоянова – ликвидатор на
Фондация „Деца и родители – Отново заедно“,
в ликвидация по ф.д. № 11599/2006 г. по описа
на Софийския градски съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
8830
Зоя Колева Кръстева, лик ви датор на
СНЦ – Фондация „Социален център – Берко
вица“, в ликвидация по ф.д. № 543/2001 г. на
ОС – Монтана, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си.
8927
Мариана Димитрова Чалъкова-Миланова –
л и к ви д ат о р н а Ф он д а ц и я „О б р а з ов а н ие и
Развитие“, в ликвидация по ф. д. № 25/2000,
със седалище и адрес на управление София,
бул. Фритьоф Нансен 9, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на фон
дацията да предявят вземанията си в срок 6
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месеца от датата на обнародване на поканата в
„Държавен вестник“.
8832
Петър Николов Стефанов – ликвидатор на
Фондация „Шанс за живот“ – в ликвидация по
ф.д. № 34/2010 г. на Варненския окръжен съд, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Ми
хаил Колони 16, ет. 1, ап. 2, кани кредиторите на
фондацията да предявят вземанията си.
8879
Светослав Енев Бакалов – синдик на сдруже
ние „Туристическо дружество Веслец – Враца“,
по т.д. № 94/2013 г. на Врачанския окръжен съд,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 689 ТЗ обявява, че на 12.12.2014 г. е със
тавен първи допълнителен списък на приети
вземания на сдружение „Туристическо дружество
Веслец – Враца“. Списъкът е предоставен на
разположение на кредиторите на сдружението
и на длъжника в канцеларията на Врачанския
окръжен съд по т.д. № 94/2013 г.
8886
Ст оя н Пен чев К а мара шев – л и к ви дат ор
на сдружение „Съзидание“, в ликвидация по
ф.д. № 329/2002 г. по описа на Русенския ОС, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредито
рите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародване на поканата в
„Държавен вестник“.
8831

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 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 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2015 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2015 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
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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