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ЗАКОН

за закриване на Националната служба
по зърното
Член единствен. Закрива се Националната
служба по зърното – специализирана адми
нистративна структура към министъра на
земеделието и храните.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Законът за съхранение и търговия със
зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 101
от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69 и 105 от
2005 г., бр. 30, 34, 55, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53
от 2007 г., бр. 16, 54, 69 и 100 от 2008 г., бр. 88
от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.,
бр. 15 и 109 от 2013 г. и бр. 12 от 2015 г.) се
отменя.
§ 2. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на закона министърът на земеделието
и храните назначава ликвидационна комисия
и определя нейните функции. Председателят
на ликвидационната комисия представлява
и ръководи закритата Национална служба
по зърното.
(2) Ликвидационната комисия извършва
ликвидацията на закритата служба по ал. 1 в
срок 6 месеца от назначаването є. Разходите
по ликвидацията са за сметка на средствата
за издръжка по утвърдения бюджет на Нацио
налната служба по зърното за 2015 г. и по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните.
(3) Централната лаборатория за окачест
вяване на зърно, зърнени продукти и фуражи
към Националната служба по зърното заедно с
имуществото и архива си преминава към Бъл
гарската агенция по безопасност на храните.

(4) Имуществото и архивът на регионал
ните лаборатории към Националната служба
по зърното в Плевен, Добрич, Варна и Бургас
преминават към Българската агенция по без
опасност на храните.
(5) Активите, пасивите, архивът, както и
другите права и задължения на закритата
Национална служба по зърното, извън тези
по ал. 3 и 4, преминават към Министерството
на земеделието и храните.
(6) Данните от регистрите, водени от за
критата Национална служба по зърното, се
предоставят на Министерството на земеде
лието и храните.
§ 3. (1) Пълномощията на изпълнителния
директор на Националната служба по зърното
се прекратяват от датата на влизането в сила
на закона.
(2) Трудовите и служебните правоотноше
ния със служителите от Централната лабо
ратория за окачествяване на зърно, зърнени
продукти и фуражи се уреждат при условията
и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и
чл. 87а от Закона за държавния служител в
съответствие с определените функции и чис
леност на персонала в Устройствения правил
ник на Българската агенция по безопасност
на храните (обн., ДВ, бр. 15 от 2011 г.; изм.,
бр. 59 от 2011 г., бр. 1 и 48 от 2012 г., бр. 91
от 2013 г. и бр. 29 от 2015 г.).
(3) Трудовите и служебните правоотноше
ния със служителите от закритата Национална
служба по зърното, извън тези по ал. 2, се
уреждат при условията и по реда на чл. 328,
ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, съответно на
чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния
служител.
§ 4. (1) Действието на издадените лицензии
на публични складове за зърно, на удостовере
нията за регистрация на зърнохранилища и на
удостоверенията за регистрация на търговци
на зърно се прекратява. При поискване банко
вите документи, удостоверяващи предоставена
неотменяема банкова гаранция, се връщат
на лицата, които са били лицензирани като
публични складове за зърно.
(2) В едномесечен срок от влизането в
сила на закона публичните складове за зърно
предават неизползваните бланки на складови
записи за влог на зърно на Министерството
на финансите. За издадените до влизането в
сила на закона от публичните складове за
зърно складови записи за влог на зърно се
прилага глава тридесет и четвърта от Тър
говския закон.
(3) Другите документи, издадени по реда
на отменения Закон за съхранение и търго
вия със зърно, запазват своята валидност до
изтичането на срока, за който са издадени.
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(4) Гаранционният фонд, учреден на осно
вание на отменения Закон за съхранение и
търговия със зърно, се прекратява. Ликвида
цията на имуществото на прекратения гаран
ционен фонд се извършва по ред, определен с
постановление на Министерския съвет.
(5) Започнатите до влизането в сила на
закона процедури за лицензиране, регистрация
и за издаване на документи по отменения
Закон за съхранение и търговия със зърно се
прекратяват, а платените такси и представе
ните документи по прекратените процедури
се връщат на лицата, които са ги платили
или подали.
(6) Неприключените до влизането в сила
на закона административнонаказателни про
изводства по отменения Закон за съхранение
и търговия със зърно се прекратяват с изклю
чение на производствата за неизпълнение на
задължение по чл. 28а и 30 от същия закон,
които се довършват от областните дирекции
„Земеделие“.
§ 5. В Закона за Българската агенция по
безопасност на храните (обн., ДВ, бр. 8 от
2011 г.; изм., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15 от
2013 г. и бр. 61 от 2014 г.) се правят следните
допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1 се създава т. 8:
„8. качеството на зърното.“
2. В чл. 8, ал. 1 се създава т. 5:
„5. Централна лаборатория за окачествя
ване на зърно и фуражи (ЦЛОЗФ) – София.“
§ 6. В Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски про
дукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96
от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от
2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г.,
бр. 99 от 2013 г. и бр. 12 и 14 от 2015 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В глава пета се създава раздел VІ с
чл. 58н – 58с:
„Раздел VІ
Зърно
Чл. 58н. (1) В 7-дневен срок от въвеждането
в експлоатация или от придобиването на пра
вото на собственост или ползването на обект
за съхранение на зърно неговият собственик
или ползвател подава в съответната областна
дирекция „Земеделие“ по местонахождението
на обекта декларация по образец за местона
хождението и капацитета на обекта.
(2) В 15-дневен срок от подаването на
декларацията по ал. 1 областната дирекция
„Земеделие“ извършва проверка на подадената
декларация. След извършване на проверката
областната дирек ци я „Земеделие“ издава
удостоверение на лицето, което стопанисва
обекта за съхранение на зърно, и го вписва
в база данни за обектите за съхранение на
зърно на територията на областта.
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(3) Публичните складове за зърно, зърнохра
нилищата и другите обекти за съхранение на
зърно, лицензирани, съответно регистрирани
по реда на отменения Закон за съхранение
и търговия със зърно, се вписват служебно в
базите данни за обектите за съхранение на
зърно по ал. 2 въз основа на данни от регис
трите по чл. 13, ал. 1 и чл. 28а от отменения
Закон за съхранение и търговия със зърно.
(4) Въз основа на декларациите по ал. 1
и на данните по ал. 3 областните дирекции
„Земеделие“ водят и съхраняват бази данни за:
1. местонахождението и капацитета на
обектите за съхранение на зърно;
2. лицата, които стопанисват обектите за
съхранение на зърно.
(5) Въз основа на базите данни по ал. 4 в
Министерството на земеделието и храните се
води и съхранява база данни за обектите за
съхранение на зърно в страната и за лицата,
които ги стопанисват.
Чл. 58о. (1) Физическите и юридическите
лица, които стопанисват обекти за съхранение
на зърно, подават до края на всеки месец в
съответната областна дирекция „Земеделие“
декларации по образец за местата на съх
ранение и наличното количество зърно в
тях. Декларациите могат да се подават и по
електронен път при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електрон
ния подпис.
(2) Земеделските производители подават
в края на всяко тримесечие в съответната
областна дирекция „Земеделие“ декларация
по образец за количеството произведено и
налично зърно. През периода от юли до сеп
тември декларациите за пшеницата се подават
всеки месец.
(3) Земеделските производители подават
ежегодно до 30 септември в съответната об
ластна дирекция „Земеделие“ декларация по
образец за произведените количества оризова
арпа и за запасите от ориз по видове, които
са в наличност към 31 август.
(4) Оризовите мелници подават ежегодно
до 30 септември в съответната областна ди
рекция „Земеделие“ декларация по образец
за запасите от ориз по видове, които са в
наличност към 31 август.
Чл. 58п. (1) Областните дирекции „Земе
делие“ извършват проверки за подаването и
достоверността на данните, вписани в декла
рациите по чл. 58о.
(2) За извършване на проверките на местата
за съхранение и на наличното количество зърно
в тях, както и на произведеното и наличното
зърно директорът на съответната областна
дирекция „Земеделие“ оправомощава със
заповед служители от администрацията. В
изпълнение на функциите си оправомощените
служители имат право:

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

1. на свободен достъп до помещенията на
контролирания обект и до площите, на които
се произвежда зърно;
2. да изискват от проверяваните лица
информация и документи, необходими за
осъществяването на проверките;
3. да съставят актове за установяване на
административни нарушения.
(3) Лицата, които съхраняват и произвеждат
зърно, са длъжни да осигурят на оправомоще
ните служители на областните дирекции „Зе
меделие“ информацията и всички документи,
необходими за осъществяване на проверките,
и да им осигурят достъп до складовите по
мещения за съхранение на зърно, както и до
площите, на които се произвежда зърното.
Чл. 58р. Министерството на земеделието и
храните ежегодно провежда представително
окачествяване на добитата реколта от пше
ница, ечемик, слънчоглед, царевица и ориз.
Чл. 58с. (1) Министърът на земеделието и
храните определя с наредба условията и реда за:
1. подаване на декларациите по чл. 58н,
ал. 1 и чл. 58о;
2. водене и съхранение на базите данни по
чл. 58н, ал. 3 и 4;
3. упражняване на контрол по чл. 58н, ал. 2
и чл. 58п, както и за издаване на удостовере
ния по чл. 58н, ал. 2;
4. провеждане на представително окачест
вяване по чл. 58р;
5. обобщаване, предаване и съхранение
на данните, получени при извършване на
дейностите по т. 1 – 4.
(2) Министерството на земеделието и хра
ните публикува на интернет страницата си
актуална информация относно местонахожде
нието и капацитета на обектите за съхранение
на зърно, както и обобщена информация за
страната относно:
1. количеството произведено зърно;
2. на личното съх ран явано коли чест во
зърно;
3. качеството на добитата реколта от пше
ница, ечемик, слънчоглед, царевица, оризова
арпа, рапица и соя.“
2. Създава се чл. 63а:
„Чл. 63а. (1) Който не изпълни задължение
по чл. 58н, 58о или чл. 58п, ал. 3 или декла
рира неверни данни, се наказва с глоба от
500 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извър
шено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция от
1000 до 15 000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение
глобата или имуществената санкция се налага
в двоен размер.“
3. В чл. 74:
а) създава се нова ал. 2:
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„(2) Актовете за установяване на наруше
нията по чл. 63а се съставят от оправомощени
от директора на съответната областна дирек
ция „Земеделие“ служители, а наказателните
постановления се издават от директора на
областната дирекция „Земеделие“.“;
б) досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съот
ветно ал. 3, 4 и 5.
4. В § 1 от допълнителната разпоредба се
създават т. 29 – 31:
„29. „Зърно“ е обикновена пшеница, твърда
пшеница, царевица, ечемик, ръж, овес, трити
кале, слънчоглед, рапица, оризова арпа и соя.
30. „Обекти за съхранение на зърно“ са
складовете на зърнопреработвателните пред
приятия, публичните складове за зърно и
зърнохранилищата, лицензирани, съответно
регистрирани по реда на отменения Закон
за съхранение и търговия със зърно, както
и другите обекти за съхранение на зърно с
вместимост над 200 тона.
31. „Повторно“ е нарушението, извършено
в едногодишен срок от влизането в сила на
наказателното постановление, с което на на
рушителя е наложено наказание за същото
по вид нарушение.“
§ 7. В Закона за държавните резерви и
военновременните запаси (обн., ДВ, бр. 9 от
2003 г.; попр., бр. 37 от 2003 г.; изм., бр. 19, 69
и 105 от 2005 г.; бр. 30 и 102 от 2006 г., бр. 54
от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г. и
бр. 15 от 2013 г.) в чл. 10, ал. 4 думите „Нацио
налната служба по зърното и фуражите“ се
заменят с „Министерството на земеделието
и храните“.
§ 8. В Закона за ограничаване на админи
стративното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност (обн.,
ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.;
изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г.,
бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г.,
бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23,
36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от
2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82
от 2012 г., бр. 109 от 2013 г. и бр. 47 от 2015 г.)
в приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 точка
23 се отменя.
§ 9. В тримесечен срок от влизането в
сила на закона:
1. Министерск и ят съвет привеж да ус
тройствения правилник на Министерството
на земеделието и храните и устройствения
правилник на Българската агенция по без
опасност на храните в съответствие със За
кона за Българската агенция по безопасност
на храните и Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски про
дукти на Европейския съюз, като променя
функциите и числеността на персонала.
2. Министърът на земеделието и храните
привежда устройствения правилник на област
ните дирекции „Земеделие“ в съответствие
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със Закона за прилагане на Общата органи
зация на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз, като променя техните
функции и численост на персонала.
§ 10. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на закона Министерският съвет издава
постановление по § 4, ал. 4.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила
на закона министърът на земеделието и хра
ните издава наредбата по чл. 58с от Закона за
прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 15 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4779

УКАЗ № 141
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 защита на потребителите, приет от ХLIIІ
Народно събрание на 15 юли 2015 г.
Издаден в София на 23 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99
от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от
2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и
102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15,
18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56
от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г., бр. 61 от
2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 143 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се т. 8а:
„8а. предвижда автоматично продължаване
на срочен договор, ако потребителят не заяви
желание за прекратяването му, и срокът, в
който трябва да направи това, е прекалено
отдалечен от датата, на която изтича сроч
ният договор;“.
2. Създава се нова т. 18:
„18. не позволява на потребителя да прецени
икономическите последици от сключването
на договора;“.
3. Досегашната т. 18 става т. 19.
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§ 2. В чл. 147б, ал. 3 се създава изречение
второ: „Алинея 2 не се прилага в случаи
те, когато изменението в общите условия е
вследствие на разпореждане или указание на
компетентен орган на власт.“
§ 3. В чл. 148, ал. 1, т. 4 думите „разд ел III“
се заменят с „раздел IV“.
§ 4. В глава шеста се създава чл. 148а:
„Чл. 148а. Исковете по тази глава се раз
глеждат по реда на глава двадесет и пета от
Гражданския процесуален кодекс.“
§ 5. В чл. 161и ал. 4 се изменя така:
„(4) При получаване на покана за плащане
на втората и на всяка следваща годишна вноска
потребителят има право да прекрати дого
вора за дългосрочни ваканционни продукти,
без да дължи обезщетение и/или неустойка,
като отправи предизвестие до търговеца в
срок 14 календарни дни считано от датата на
получаване на поканата за плащане на всяка
годишна вноска.“
§ 6. В чл. 161н думите „раздел II“ се заме
нят с „раздел III“.
§ 7. В глава девета се създава нов раздел II
с чл. 181а – 181ц:
„Раздел II
Алтернативно решаване на потребителски
спорове
Чл. 181а. (1) Разпоредбите на този раздел
уреждат изискванията към процедурите за ал
тернативно решаване на национални и транс
гранични спорове, свързани със задължения,
произтичащи от договори за продажба или за
предоставяне на услуги между търговец, уста
новен на територията на Европейския съюз,
и потребител, пребиваващ на територията на
Европейския съюз, осъществявани от орган
за алтернативно решаване на потребителски
спорове и завършващи с предлагане на ре
шение, налагане на решение или събиране
на страните по спора с цел подпомагане на
мирането на решение по взаимно съгласие.
(2) Орган за алтернативно решаване на
потребителски спорове (орган за АРС) е всеки
орган, независимо от неговото наименование,
който е установен, осъществява постоянно
дейност по алтернативно решаване на по
требителски спорове и е включен в списъка
по чл. 181п. Органът за АРС може да бъде
едноличен или колегиален.
(3) Органът за АРС е установен, ако се
администрира от:
1. физическо лице – на мястото, където
осъществява дейност по алтернативно реша
ване на потребителски спорове;
2. юридическо лице или сдружение на фи
зически или юридически лица – на мястото,
където осъществяват дейност по алтернатив
но решаване на потребителски спорове или
където е тяхното седалище по устав;
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3. орган на държавна власт или друга
публична институция – на мястото, където
е тяхното седалище.
Чл. 181б. Разпоредбите на този раздел не
се прилагат за:
1. процедури пред органи за решаване на
спорове, в които физическите лица, отговаря
щи или участващи в решаването на спорове, са
наети или получават възнаграждение изцяло
от определен търговец;
2. процедури за разглеждане на жалби
на потребители по правила, разработени от
търговеца;
3. услуги от общ интерес, предоставяни от
държавата или от името на държавата, които
нямат икономически характер;
4. спорове между търговци;
5. директни преговори между потребител
и търговец за решаване на спор между тях;
6. образувани съдебни производства, в хода
на които е започнало доброволно уреждане
на спора;
7. процедури, започнати от търговец срещу
потребител;
8. здравни услуги, предоставяни от здрав
ни специалисти на пациенти с оглед оценка,
поддържане или възстановяване на тяхното
здравословно състояние, включително пред
писването, изпълнението на медицинск и
предписания и предоставянето на лекарствени
продукти и медицински изделия;
9. държавни висши училища или държавни
училища след завършено средно образование.
Чл. 181в. (1) Органът за АРС разглежда
възникнали национални спорове между потре
бители и търговци, свързани със задължения,
произтичащи от сключени, включително и
онлайн, договори за продажба, или за предос
тавяне на услуги, в това число за продажба
на цифрово съдържание или предоставянето
му срещу заплащане.
(2) Органът за АРС разглежда и възникнали
трансгранични спорове между потребители
и търговци във връзка със задължения, про
изтичащи от сключени договори за онлайн
продажби или услуги, чрез използване на
платформа за онлайн решаване на спорове
съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 524/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн реша
ване на потребителски спорове и за изменение
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива
2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители)
(ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) № 524/2013“.
(3) Национален спор е всеки спор, възник
нал във връзка с договор за продажба или за
предоставяне на услуги, при който в момента,
когато потребителят поръчва стоките или ус
лугите, пребивава в същата държава – членка
на Европейския съюз, в която е установен
търговецът.
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(4) Трансграничен спор е всеки спор, въз
никнал във връзка с договор за продажба
или за предоставяне на услуги, при който в
момента, когато потребителят поръчва стоките
или услугите, пребивава в държава – членка
на Европейския съюз, различна от тази, в
която е установен търговецът.
(5) Търговец е установен, ако е:
1. физическо лице – на мястото, където
осъществява дейността си;
2. дружество, друго юридическо лице или
сдружение на физически или юридически
лица – на мястото, където се намира седа
лището, централното управление или където
осъществява дейността си, включително чрез
клон, представителство или друга структура.
Чл. 181г. (1) Органът за АРС гарантира, че
неговата процедура за алтернативно решава
не на потребителски спорове (процедура за
АРС) е достъпна за потребителите и те могат
да отнасят до него спор срещу търговец, ус
тановен на територията на страната, когато
спорът попада в обхвата на тази процедура.
(2) Органът за АРС разглежда спорове
между потребители и търговци при спазване
на изискванията към процедурата за АРС и
принципите на експертност, независимост,
безпристрастност, прозрачност, ефективност,
справедливост, свобода и законосъобразност.
(3) Органът за АРС трябва да:
1. има процедурни правила за работа, които
отговарят на изискванията на този раздел;
2. поддържа актуализирана интернет стра
ница, която предоставя на страните лесен
достъп до информация относно процедурата
за АРС и която позволява на потребителите
да подават жалби и необходимите към тях
документи онлайн;
3. предоставя на страните по тяхно искане
информацията по т. 2 относно процедурата за
АРС на траен носител;
4. предоставя възможност на потребителя
да подаде жалба на мястото, където е уста
новен, по пощенски път, по факс или друг
начин (офлайн), когато е приложимо;
5. предоставя възможност за обмен на
информация между страните чрез електрон
ни средства или, когато е приложимо, по
пощенски път;
6. разглежда национални и трансгранични
спорове, попадащи в обхвата на чл. 2, пара
граф 1 на Регламент (ЕС) № 524/2013;
7. гарантира, че при обработка на лични
те данни спазва изискванията на Закона за
защита на личните данни.
(4) Органът за АРС изготвя процедурни
правила за работа, с които определя проце
дурата за АРС, както и окончателния акт, с
който завършва – с предлагане на решение,
налагане на решение или събиране на страните
по спора, с цел подпомагане намирането на
решение по взаимно съгласие.
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(5) Органът за АРС може да откаже да
разгледа спор на потребител срещу търго
вец, когато в неговите процедурни правила
за работа са предвидени някои от следните
основания:
1. потребителят не е опитал да разреши
спора директно с търговеца;
2. спорът е незначителен или неоснователен;
3. спорът се разглежда или е бил разгледан
от друг орган за АРС, от органите на досъ
дебното производство или от съда;
4. жалбата е с по-ниска или с по-висока
стойност от предварително определен долен
и/или горен паричен праг;
5. потребителят не е подал жалба до органа
за АРС в предварително определен срок, който
не може да бъде по-кратък от една година,
считано от датата, на която потребителят е
изпратил жалбата си до търговеца;
6. разглеждането на спора ще затрудни
сериозно работата на органа за АРС поради
фактическата му и правна сложност.
(6) Когато органът за АРС откаже да раз
гледа спор въз основа на някое от основанията
по ал. 5, предвидени в неговите процедурни
правила за работа, той трябва да мотивира
отказа пред двете страни не по-късно от три
седмици от получаване на жалбата.
(7) Основанията за отказ по ал. 5, пред
видени в процедурните правила за работа на
органа за АРС, не трябва да възпрепятстват
достъпа на потребителя до процедура за АРС,
включително в случаите на трансгранични
спорове.
(8) Когато органът за АРС е определил в
процедурните си правила за работа долен и/
или горен паричен праг, под и/или над чиято
стойност не разглежда жалби на потребители,
определените прагове не трябва да възпрепят
стват достъпа до процедура за АРС.
Чл. 181д. (1) Физическите лица, които участ
ват в разглеждане на спорове в процедура за
АРС, трябва да са независими, безпристрастни
и притежават необходимите експертни знания.
(2) Физическите лица по ал. 1:
1. трябва да притежават необходими зна
ния и умения в областта на извънсъдебното
или съдебното решаване на потребителски
спорове, както и общи познания по право;
2. се назначават за достатъчно дълъг срок,
за да се гарантира независимостта на техните
действия и да не могат да бъдат освобожда
вани от длъжност без основателна причина;
3. не може да получават указания от стра
ните по спора или от техните представители;
4. получават възнаграждение, което не
зависи от резултата на процедурата за АРС;
5. предоставят на органа за АРС без не
обосновано забавяне информация за всички
обстоятелства, които могат да засегнат или
могат да бъдат възприети като засягащи тях
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ната независимост и безпристрастност или
които водят до конфликт на интереси с някоя
от страните по спора, който решават.
(3) Физическите лица по ал. 1 са длъжни
да предоставят информацията по ал. 2, т. 5
по всяко време в хода на процедурата по АРС
с изключение на случаите, когато органът за
АРС е едноличен.
(4) За гарантиране независимостта и безпри
страстността на физическите лица, за които
е налице обстоятелство по ал. 2, т. 5, органът
за АРС е длъжен да включи в процедурните
си правила за работа едно или няколко от
следните изисквания:
1. физическото лице се заменя от друго
физическо лице, което да проведе процеду
рата за АРС;
2. физическото лице се въздържа от учас
тие в процедурата за АРС и при възможност
предлага на страните да отнесат спора към
друг компетентен орган за АРС;
3. физическото лице продължава участи
ето в процедурата за АРС, ако страните по
спора не са възразили, след като са били
уведомени за обстоятелствата и за правото
си на възражение.
(5) Когато органът за АРС е едноличен, се
прилагат само ал. 4, т. 2 и 3.
(6) Когато органът за АРС е колегиален,
броят на физическите лица, представляващи
интересите на потребителите и на търговците,
трябва да е равен.
(7) Физическите лица, участващи в състава
на колегиален орган за АРС, получават въз
награждение от страната, от която са наети
и чиито интереси представляват.
(8) Когато физическите лица са наети или
получават възнаграждение изцяло от профе
сионална организация или от сдружение на
търговци, в което членува търговецът – стра
на по спор, съответната организация или
сдружение на търговци трябва да разполага
с отделен бюджет, който е предназначен за
участието на физическите лица в работата на
органа за АРС и е достатъчен за изпълнението
на техните задачи.
(9) Разпоредбата на ал. 8 не се прилага в
случаите, когато физическите лица участват
в колегиален орган за АРС, съставен от ра
вен брой представители на професионална
организация или сдружение на търговци, от
които са наети или от които получават въз
награждение, и представители на сдружения
на потребителите.
Чл. 181е. Органът за АРС е длъжен да спаз
ва принципа на прозрачност, като публикува
на интернет страницата си и предоставя на
траен носител при поискване или чрез други
подходящи средства публичен достъп до ясна
и лесно разбираема информация относно:
1. данните за контакт, включително по
щенски адрес и адрес на електронна поща;
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2. признаването му за орган за АРС от
министъра на икономиката и включването в
списъка по чл. 181п;
3. физическите лица, които ръководят или
участват в процедурата за АРС, начина и срока
на тяхното назначаване;
4. членството в мрежи от органи за АРС,
улесняващи трансграничното решаване на
спорове, когато е приложимо;
5. споровете, които e компетентен да раз
глежда, включително паричните прагове, ако
такива са предвидени в процедурните правила
за работа;
6. процедурните правила за работа, оконча
телния акт, с който завършва процедурата за
АРС, и основанията, на които може да откаже
разглеждане на спор съгласно чл. 181г, ал. 5;
7. езиците, на които могат да бъдат пода
вани жалби до органа за АРС и на които се
провежда процедурата;
8. източниците на право, които може да
ползва за решаването на спора (като правни
норми, кодекси за поведение, принципи за
справедливост, безпристрастност);
9. изискванията, които страните трябва да
изпълнят, преди спорът да бъде разгледан,
ако има такива, включително изискването
потребителят да е опитал да разреши спора
директно с търговеца;
10. наличието на възможност за страните
да се оттеглят от процедурата за АРС;
11. разходите за страните по спора, ако има
такива, включително правилата за разпреде
ляне на тези разходи в края на процедурата
за АРС;
12. средната продължителност на проце
дурата за АРС;
13. правните последици от изхода на про
цедурата за АРС и когато е приложимо, санк
циите за неизпълнение на решение, което има
задължителен характер за страните по спора;
14. изпълнителната сила на решението,
постигнато в рамките на процедурата за АРС,
ако има такава.
Чл. 181ж. (1) Органът за АРС изготвя годи
шен доклад за дейността си по алтернативно
решаване на потребителски спорове, който
се публикува на неговата интернет страница,
предоставя се на траен носител при поискване
или чрез други подходящи средства, за да се
осигури публичен достъп до него.
(2) Годишният доклад за дейността по ал. 1
включва следната информация по отношение
на националните и трансграничните спорове:
1. брой на получените жалби и предмета
на споровете по тях;
2. системни или значителни проблеми, кои
то възникват често и водят до спорове между
потребители и търговци; тази информация
може да съдържа и препоръки за предотвра
тяване или решаване на такива проблеми с
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цел повишаване на професионалните стан
дарти на търговците и улесняване обмена на
информация и добри практики;
3. процентно изражение на споровете, ко
ито органът за АРС е отказал да разгледа, и
процентния дял на отделните основания за
направените откази по чл. 181г, ал. 5;
4. процентен дял на прекратените процедури
за АРС и причините за тяхното прекратяване,
ако са известни;
5. средна продължителност на процедурата
за АРС;
6. степен на изпълнение на решенията от
процедурата за АРС, ако е известна;
7. сътрудничество на органа за АРС в рам
ките на мрежите от органи за АРС, улесня
ващи трансграничното решаване на спорове,
когато е приложимо.
Чл. 181з. Процедурните правила за работа
на органа за АРС трябва да са ефективни и
да отговарят на следните изисквания:
1. процедурата за АРС да е леснодостъпна,
включително и онлайн, за двете страни по
спора, независимо къде се намират;
2. страните да имат достъп до процедурата
за АРС, без да са длъжни да използват услугите
на адвокат или друг юрист; процедурата не
трябва да лишава страните от правото им да
търсят независимо становище или да бъдат
представлявани или подпомагани от трето
лице на всеки етап от процедурата;
3. процедурата за АРС да е безплатна или
достъпът до нея да е свързан с незначителни
разходи за потребителите;
4. когато орган за АРС е сезиран с жалба
на потребител, да уведомява страните по
спора веднага след като е получил всички
документи във връзка с жалбата;
5. резултатът от процедурата за АРС да се
оповестява най-късно в срок 90 календарни
дни считано от датата, на която органът за
АРС е получил всички документи по жалбата;
при спорове с фактическа и правна сложност
органът за АРС може по своя преценка да
удължи този срок, като за това уведомява
страните и определя срока, необходим за
решаване на спора.
Чл. 181и. (1) Процедурните правила за рабо
та на органа за АРС трябва да са справедливи
и да гарантират, че страните по спора:
1. разполагат с възможност да изразят
позицията си в разумен срок, получават от
органа за АРС всички доводи, доказателства,
документи и факти, които са представени от
другата страна, евентуалните изявления и ста
новища на експерти, както и да предоставят
своите коментари по тях;
2. са информирани, че не са длъжни да
използват услугите на адвокат или на друг
юрист, могат да потърсят независимо ста

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

новище или да бъдат представлявани или
подпомагани от трето лице на всеки етап от
процедурата;
3. са уведомени за резултата от процеду
рата за АРС в писмена форма или на траен
носител и са получили мотивите, на които
се основава решението;
4. разполагат с възможност да се оттеглят
на всеки етап от процедурата, ако не са удо
влетворени от резултатите или от начина на
протичане на процедурата, както и да полу
чат информация за това свое право, преди
да започне процедурата; когато е предвидено
задължително участие на търговеца в проце
дурата, изискванията по изречение първо се
прилагат само за потребителя;
5. преди да приемат или да изпълнят пред
лаганото решение, са уведомени, че:
а) могат да приемат, откажат или изпълнят
решението;
б) участието в процедурата за АРС не из
ключва възможността за защита по съдебен ред;
в) решението може да се различава от
решение, постановено от съд;
6. преди да приемат или да изпълн ят
предлаганото решение, са информирани за
неговите правни последици;
7. разполагат с разумен срок за размисъл,
преди да приемат предлаганото решение или
споразумението по взаимно съгласие.
(2) Изискванията на ал. 1, т. 4 – 7 се при
лагат само за процедура за АРС, при която
спорът се решава чрез предлагане на решение.
(3) Изискванията на ал. 1, т. 4 – 7 се при
лагат само за потребителя, когато съгласно
процедурните правила за работа на органа
за АРС предлаганото решение става задъл
жително за търговеца след приемането му от
потребителя.
Чл. 181к. (1) Органът за АРС трябва да
спазва принципа на свобода и да не лишава
потребителя от възможността за защита по
съдебен ред.
(2) В процедури, при които органът за АРС
решава спор между потребител и търговец
чрез налагане на решение, решението има
задължителна сила, ако страните предвари
телно са били уведомени за задължителния
му характер и са заявили изрично съгласието
си. Изричното съгласие на търговеца не се
изисква, ако в процедурните правила за работа
на органа за АРС е предвидено, че решенията
са задължителни за търговеца.
(3) Когато потребител и търговец сключат
споразумение за решаване на спорове от орган
за АРС, преди да е възникнал спор между тях,
и то лишава потребителя от възможността за
защита по съдебен ред, това споразумение не
обвързва потребителя.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

Чл. 181л. Органът за АРС, който реша
ва спор между потребител и търговец чрез
налагане на решение, спазва принципа на
законосъобразност, като в случаите, когато:
1. няма противоречие на закони, решението
не трябва да лишава потребителя от възмож
ността за защита по съдебен ред, ако не е бил
предварително уведомен за задължителния му
характер и не е заявил изрично съгласието си
съгласно правото на държавата – членка на
Европейския съюз, на чиято територия оби
чайно пребивават потребителят и търговецът;
2. има противоречие на закони и е при
ложимо правото, определено в съответствие
с чл. 6, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО)
№ 593/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимо
то право към договорни задължения (Рим I)
(ОВ, L 177/6 от 4 юли 2008 г.), решението не
трябва да лишава потребителя от защитата,
предоставена му от разпоредби на правото на
държавата – членка на Европейския съюз, на
чиято територия обичайно пребивава, и които
не могат да бъдат отменени чрез споразумение;
3. има противоречие на закони и е при
ложимо правото, определено в съответствие
с чл. 5, ал. 1 и 3 от Конвенцията относно
приложимото право към договорните за
дължения, открита за подписване в Рим на
19 юни 1980 г., съставена в Рим на 19 юни
1980 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 24
от 2007 г.), решението не трябва да лишава
потребителя от защитата, предоставена му
от разпоредбите на правото на държава
та – членка на Европейския съюз, на чиято
територия обичайно пребивава, и които не
могат да бъдат отменени чрез споразумение.
Чл. 181м. Когато страните използват про
цедура за АРС, която не предвижда налагане
на решение, давностните срокове за защита
по съдебен ред не текат, докато процедурата
не приключи.
Чл. 181н. (1) Търговците предоставят на
потребителите информация за органите за
АРС, в чийто обхват на дейност попадат,
и за органите за АРС, към които са поели
ангажимент да участват или са длъжни да
използват. Информацията включва адреса на
интернет страницата на съответните органи
за АРС.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
по ясен, разбираем и леснодостъпен начин
на интернет страницата на търговеца, когато
има такава, и когато е приложимо, в общите
условия на договора за продажба или в дого
вора за предоставяне на услуги, предлагани
от търговеца.
(3) Когато спорът е отнесен за разглеждане
от потребителя директно към търговеца, но не
е бил решен между тях, търговецът е длъжен
да предостави на потребителя на хартиен или
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на друг траен носител информацията по ал. 1,
като посочи дали ще използва съответните
органи за АРС.
(4) Търговците, които сключват договори
за онлайн продажби или услуги, както и
местата за онлайн търговия, установени в
рамките на Европейския съюз, поставят на
интернет страниците си електронна връзка към
платформата за онлайн решаване на спорове
(платформа за ОРС), която е леснодостъпна
за потребителите.
(5) Търговците, които сключват договори
за онлайн продажби или услуги, посочват
електронните си адреси за връзка с тях.
(6) Търговците, които сключват договори
за онлайн продажби или услуги и които са
поели ангажимент да участват или са длъжни
да използват един или повече органи за АРС
за разрешаване на спорове с потребителите,
информират потребителите за съществуването
на платформата за ОРС и за възможността да
я използват за разрешаване на засягащите ги
спорове. Те публикуват на интернет страницата
си електронна връзка към платформата за ОРС,
а ако предложението за сключване на договор
за продажба или предоставяне на услуга е
направено чрез електронна поща – посочват
тази връзка в самото съобщение. Когато е
приложимо, информацията се предоставя и
в общите условия на договорите за онлайн
продажби или услуги.
(7) Когато търговец посочва орган за АРС
в държава – членка на Европейския съюз, раз
лична от мястото, където е установен, спорът се
решава в съответствие с процедурните правила
за работа на този орган. Търговецът е длъжен
да предостави на потребителя информация за
този орган в съответствие с ал. 1 и 3.
Чл. 181о. (1) Министърът на икономиката
е компетентен орган по признаване на орга
ни за АРС, отговарящи на изискванията на
този раздел, и включването им в списъка по
чл. 181п.
(2) Министърът на икономиката осъщест
вява контрол за спазване изискванията на
Регламент (ЕС) № 524/2013.
(3) Комисията за защита на потребите
лите осъществява дейност по алтернативно
решаване на потребителски спорове чрез
помирителни комисии и оказва съдействие и
предоставя информация за начина, по който
потребителите могат да сезират помирител
ните комисии или други органи за АРС.
(4) Европейският потребителски център
към Комисията за защита на потребителите е
контактна точка съгласно чл. 7 от Регламент
(ЕС) № 524/2013 и съдейства на потребителите
да получат достъп до орган за АРС в друга
държава – членка на Европейския съюз, ком
петентен да разгледа трансграничния спор,
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свързан със задължения, произтичащи от
договори за продажба или за предоставяне
на услуги.
(5) Европейският потребителски център
към Комисията за защита на потребителите
оказва съдействие и предоставя информация
на потребителите съгласно изискванията на
чл. 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 524/2013.
(6) Европейският потребителски център
към Комисията за защита на потребителите
предоставя на всеки две години на министъра
на икономиката и на Европейската комисия
доклад по чл. 7, параграф 2, буква „б“ от Ре
гламент (ЕС) № 524/2013.
Чл. 181п. Минист ърът на икономиката
одобрява със заповед списък на органите,
признати за органи за АРС на територията
на Република България.
Чл. 181р. (1) Орган, който отговаря на
изисквани ята на този раздел и желае да
бъде признат за орган за АРС и включен в
списъка по чл. 181п, подава до министъра на
икономиката писмено заявление, съдържащо
следната информация:
1. наименование на органа, данни за кон
такт и адрес на неговата интернет страница;
2. правноорганизационна форма (удосто
верение за регистрация, актуално състояние
или други документи), начин на финансиране,
включително информация за физическите
лица, които отговарят или участват в про
цедура за АРС – автобиография и диплома
за завършено образование, тяхното възна
граждение, срока, за който са назначени, и
от кого са наети;
3. процедурни правила за работа на органа
за АРС;
4. размер на таксите за страните по спора,
ако има такива;
5. средна продължителност на процедурата
за АРС;
6. езици, на които потребителите могат
да подават жалби и на които се провежда
процедурата за АРС;
7. предмет на споровете, които попадат в
обхвата на процедурата за АРС;
8. основания, на които органът може да от
каже да разгледа спор, съгласно чл. 181г, ал. 5;
9. дали отговаря на условията и на изис
кванията за орган за АРС по този раздел.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
декларация за информацията по ал. 1, т. 7,
мотивирана декларация за информацията по
ал. 1, т. 9, както и други документи, съдържащи
информацията по ал. 1, които се подписват
от лицата, представляващи органа.
Чл. 181с. (1) Министърът на икономиката
в двумесечен срок от датата на подаване
на заявлението и документите по чл. 181р
преценява дали органът, подал заявлението,
отговаря на условията и на изискванията на
този раздел и го уведомява за решението си.
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(2) При извършване на преценка по ал. 1 се
взема предвид и спазването на изискванията
на чл. 181г, ал. 7 и 8.
(3) Когато се установят нередовности в
предоставената информация и/или в докумен
тите по чл. 181р, министърът на икономиката
дава указания и определя срок за тяхното
отстраняване.
(4) Ако нередовностите не бъдат отстра
нени в срока по ал. 3, заявлението се оставя
без разглеждане.
Чл. 181т. (1) Списъкът по чл. 181п съдържа
следната информация:
1. наименование, данни за контакт и ад
рес на интернет страниците на съответните
органи за АРС;
2. размер на таксите за страните по спора,
събирани от съответните органи за АРС, ако
има такива;
3. езици, на които потребителите могат да
подават жалби и на които се провежда проце
дурата за АРС на съответните органи за АРС;
4. предмет на споровете, които попадат в
обхвата на процедурата за АРС на съответните
органи за АРС;
5. спорове, които попадат в обхвата на
съответните органи за АРС, включително
секторите на икономика и техните дейности;
6. дали е необходимо физическо присъствие
на страните или на техни представители, когато
е приложимо, както и дали процедурата за
АРС се провежда или може да бъде проведена
в устна или писмена форма;
7. задължителен или незадължителен ха
рактер на резултата от процедурата за АРС
на съответния орган;
8. основания, на които съответните органи
за АРС могат да откажат да разгледат спор,
съгласно чл. 181г, ал. 5.
(2) Министърът на икономиката предоставя
на Европейската комисия списъка на призна
тите органи за АРС, както и информацията
по ал. 1.
(3) При п ром я на в и нформа ц и я та по
чл. 181р, ал. 1, т. 1 – 8 органът за АРС уведо
мява незабавно министъра на икономиката
за настъпилите промени.
(4) В случаите по ал. 3 министърът на
икономиката актуализира списъка на при
знатите органи за АРС и го предоставя на
Европейската комисия заедно с актуална
информация по ал. 1.
(5) Когато министърът на икономиката
установи, че орган за АРС, включен в списъка
по чл. 181п, престане да отговаря на изисква
нията на този раздел или на изискванията на
Регламент (ЕС) № 524/2013, го уведомява за
установените несъответствия и дава указания
за тяхното отстраняване в определен срок.
(6) Когато орган за АРС, включен в списъка
по чл. 181п, не изпълни в срок указанията по
ал. 5, министърът на икономиката в тримесе
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чен срок го заличава от списъка на признатите
органи за АРС и предоставя актуализирания
списък на Европейската комисия.
(7) Министърът на икономиката може по
всяко време да изисква от орган за АРС да
предоставя актуална информация по чл. 181р.
Чл. 181у. Органът за АРС е длъжен на всеки
две години считано от датата на признаването
и включването му в списъка по чл. 181п да
изготвя и предоставя на министъра на ико
номиката доклад за извършваната дейност,
който включва следната информация:
1. брой на получените жалби и предмета
на споровете по тях;
2. процентен дял на прекратените процедури
за АРС и причините за тяхното прекратяване;
3. средна продължителност на процедурите
за АРС за разглеждане на спорове;
4. процентно изражение на изпълнение на
решенията от процедура за АРС, ако това е
известно;
5. системни или значителни проблеми, кои
то възникват често и водят до спорове между
потребители и търговци; тази информация
може да съдържа и препоръки за предотвра
тяване или решаване на такива проблеми;
6. оценка за ефективността на сътрудни
чеството в рамките на мрежите от органи за
АРС, улесняващи решаването на трансгранич
ни спорове, когато е приложимо;
7. оценка за ефективността на процедурата
за АРС и възможните начини за подобряване
на нейното функциониране;
8. обучение на физическите лица, отго
варящи или участващи в процедура за АРС,
по програма по чл. 181ф, ал. 8, когато е при
ложимо.
Чл. 181ф. (1) Министърът на икономиката
изготвя и предоставя на Европейската комисия
доклад за развитието и функционирането на
органите за АРС, който съдържа:
1. най-добрите практики на органите за АРС;
2. пропуските, които затрудняват функцио
нирането на органите за АРС, по отношение на
националните и трансгранични спорове, чрез
статистически данни, когато е приложимо;
3. препоръките за подобряване на функ
ционирането и ефективността на органите за
АРС, когато е приложимо.
(2) Министърът на икономиката публикува
на интернет страницата на министерството:
1. доклада по ал. 1;
2. списъка по чл. 181п;
3. електронна връзка към интернет стра
ницата на Европейската комисия, на която е
публикуван списък на признатите органи за
АРС на държавите – членки на Европейския
съюз;
4. електронна връзка към платформата
за ОРС.
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(3) Министърът на икономиката осигурява
публичен достъп до списъка по ал. 2, т. 3 и
на траен носител.
(4) Органите за АРС и Европейският потре
бителски център към Комисията за защита на
потребителите публикуват на своите интернет
страници електронна връзка към интернет
страницата на Европейската комисия, на която
е публикуван списъкът на признатите органи
за АРС на държавите – членки на Европейския
съюз, и осигуряват електронна връзка към
платформата за ОРС. Когато е възможно, те
осигуряват публичен достъп до списъка на
признатите органи и на траен носител.
(5) Комисията за защита на потребителите
насърчава сдруженията на потребителите и на
търговците да публикуват на своите интернет
страници електронна връзка към интернет
страницата на Европейската комисия, на
която е публикуван списъкът на признатите
органи за АРС на държавите – членки на
Европейския съюз, да предоставят публичен
достъп до него и да осигуряват електронна
връзка към платформата за ОРС.
(6) Комисията за защита на потребителите
насърчава сдруженията на потребителите и на
търговците да повишават осведомеността си за
органите за АРС и процедурните им правила
за работа и насърчава тяхното използване от
потребителите и търговците.
(7) Комисията за защита на потребителите
насърчава органите за АРС да обучават фи
зическите лица, отговарящи или участващи
в процедура за АРС, както и да повишават
експертните си знания и квалификация.
(8) Комисията за защита на потребителите
следи за качеството и консултира програми
те за обучение на органите за АРС, когато
обучават физическите лица, отговарящи или
участващи в процедура за АРС.
Чл. 181х. (1) Органът за АРС обменя опит
и си сътрудничи с други органи за АРС,
включително и с органи за АРС на други
държави – членки на Европейския съюз, при
решаване на трансгранични спорове. Орга
нът за АРС редовно обменя и информация
за най-добрите практики при разглеждане на
трансгранични и национални потребителски
спорове.
(2) Комисията за защита на потребителите
насърчава органите за АРС да се присъеди
нят към мрежа от органи за алтернативно
решаване на трансгранични потребителски
спорове в конкретни сектори на икономиката,
когато е изградена такава мрежа в рамките
на Европейския съюз.
Чл. 181ц. (1) Министърът на икономиката
насърчава сътрудничеството между органите
за АРС, Комисията за защита на потребителите
и другите държавни органи, които отговарят за
прилагането на законодателството за защита
на потребителите.
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(2) Сътрудничеството по ал. 1 включва:
1. взаимен обмен на информация за найдобри практики в някои сектори на иконо
миката, за които потребителите многократно
са подавали жалби;
2. предоставяне от страна на Комисията за
защита на потребителите и другите държавни
органи, които отговарят за прилагането на
законодателството за защита на потребите
лите, на техническа експертиза и информа
ция, необходима на органите за АРС, когато
разполагат с такава.
(3) При осъществяване на сътрудничеството
и обмена на информация по ал. 2 Комисията за
защита на потребителите и другите държавни
органи, които отговарят за прилагането на
законодателството за защита на потребители
те, спазват изискванията на Закона за защита
на личните данни.
(4) Комисията за защита на потребителите,
другите държавни органи, които отговарят за
прилагането на законодателството за защита
на потребителите, и органите за АРС спазват
изискванията за опазване на служебната, про
изводствената или търговската тайна, както
и не разгласяват други сведения, станали им
известни при или по повод изпълнение на
техните задължения.“
§ 8. В глава девета досегашният раздел II
става раздел III и наименованието му се из
меня така: „Раздел III Помирителни комисии
за решаване на потребителски спорове“.
§ 9. Член 182 се изменя така:
„Чл. 182. (1) Министърът на икономиката
създава общи и секторни помирителни ко
мисии към Комисията за защита на потре
бителите, които са органи за алтернативно
решаване на потребителски спорове и отго
варят на изискванията на раздел II.
(2) Общите помирителни комисии съ
действат за разрешаване на национални и
трансгранични спорове между потребители
и търговци за договори за продажба на стоки
и предоставяне на услуги, включително във
връзка с гаранционната отговорност, правото
на рекламация за стоки или услуги, неравно
правни клаузи в договорите, нелоялни тър
говски практики, предоставяне на съществена
информация, туристически услуги и договори,
сключвани с потребители.
(3) Общите помирителни комисии разглеж
дат и спорове между потребители и търговци
в сектори на икономиката, в които няма
орган за АРС.
(4) Сек торни те поми ри телни комисии
разглеж дат национа лни и т рансг ранични
спорове между потребители и търговци в
следните сектори на икономиката: енергетика,
водоснабдителни и канализационни услуги,
електронни съобщения и пощенски услуги,
транспорт и финансови услуги.
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(5) Спорове между доставчици на платеж
ни услуги и ползватели на платежни услуги,
както и между издатели на електронни пари
и техни клиенти във връзка с прилагането на
Закона за платежните услуги и платежните
системи, на подзаконовите актове по при
лагането му, на Регламент (ЕО) № 924/2009
на Европейския парламент и на Съвета от
16 септ ември 2009 г. относно презграничните
плащания в рамките на Общността и за от
мяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (ОВ, L
266/11 от 9 октомври 2009 г.) и на Регламент
(ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне
на технически и бизнес изисквания за кре
дитни преводи и директни дебити в евро и за
изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ,
L 94/22 от 30 март 2012 г.) се разглеждат от
Помирителната комисия за платежни спорове
съгласно глава осма, раздел II от Закона за
платежните услуги и платежните системи.
(6) Всяка секторна помирителна комисия
в сектор енергетика, водоснабдителни и ка
нализационни услуги, електронни съобщения
и пощенски услуги, транспорт и финансови
услуги формира различни състави в зависи
мост от обхвата на дейност на съответния
регулаторен или надзорен орган.
(7) Министърът на икономиката определя
със заповед седалището и района на действие
на общите и на секторните помирителни ко
мисии, които ще съдействат за постигането на
споразумение между потребители и търговци.
Заповедта се публикува на интернет страни
ците на Министерството на икономиката и
на Комисията за защита на потребителите.
(8) Председателят на Комисията за защита
на потребителите одобрява със заповед списък
на председателите, заместник-председателите
и останалите членове на общите и секторните
помирителни комисии, които ще съдействат
за постигането на споразумение между по
требители и търговци. Заповедта и списъкът
се публикуват на интернет страницата на
Комисията за защита на потребителите.“
§ 10. Член 183 се изменя така:
„Чл. 183. (1) Общите помирителни коми
сии са в тричленен състав: председател, един
представител на сдружение на потребителите
и един представител на сдружение на търго
вците, браншови организации или камара на
търговците от съответния сектор.
(2) Председателят на Комисията за защита
на потребителите, съобразно предмета на
спора, определя председателите на общите
помирителни комисии, които трябва да са
юрисконсулти или други служители с юриди
ческо образование на Комисията за защита
на потребителите.
(3) Останалите членове на общите поми
рителни комисии трябва да притежават под
ходяща квалификация съобразно предмета на
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спора, да не са осъждани за престъпления от
общ характер и да не са лишени от правото да
упражняват професия или дейност в областта
на разглежданите спорове.
(4) Общите помирителни комисии се сфор
мират от председателите им, които избират
от списъка по чл. 182, ал. 8 един представи
тел на сдруженията на потребителите и един
представител на сдруженията на търговците,
на браншови организации или на камара на
търговците от съответния сектор съобразно
предмета на спора.
(5) Ако обща помирителна комисия не може
да се сформира поради липса на представител
на сдружение на търговците, на браншови ор
ганизации или на камара на търговците или
на сдружение на потребителите, председателят
на Комисията за защита на потребителите
определя със заповед друга обща помирител
на комисия, която да разрешава спорове в
района, в който не може да се създаде обща
помирителна комисия.“
§ 11. Член 183а се изменя така:
„Чл. 183а. (1) Секторните помирителни
комисии са в тричленен състав: председател,
определен от съответния регулаторен или
надзорен орган, един представител на Ко
мисията за защита на потребителите и един
представител на сдружение на търговците,
на браншови организации или на камара на
търговците от съответния сектор, съгласно
предмета на спора.
(2) Съответните регулаторни и надзорни
органи определят председателите на сектор
ните помирителни комисии за всеки сектор,
включен в обхвата на регулираните от тях
дейности.
(3) Членовете на секторните помирителни
комисии трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. да имат висше юридическо, икономиче
ско, техническо образование или друго висше
образование и поне три години професионален
опит в съответния сектор;
2. да не са осъждани за престъпления от
общ характер;
3. да не са лишени от правото да упраж
няват професията или дейността си в съот
ветната професионална област, в която ще
разглеждат спорове.
(4) Сек торни те поми ри телни комисии
се сформират от председателите им, които
избират от списъка по чл. 182, ал. 8 един
представител на Комисията за защита на по
требителите и един представител на сдружениe
на търговците, на браншови организации или
на камара на търговците от съответния сектор
съобразно предмета на спора.
(5) Ако секторни помирителни комисии
не могат да се сформират поради липса или
несъгласие за участие на сдружение на тър
говците, на браншови организации или на
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камара на търговците от съответния сектор,
помирителното производство се провежда в
състав от председателите на секторните по
мирителни комисии и двама представители
на Комисията за защита на потребителите.“
§ 12. Създава се чл. 183б:
„Чл. 183б. (1) Общите и секторните поми
рителни комисии включват и заместник-пред
седатели, които изпълняват правомощията на
председателите в тяхно отсъствие, при отстра
няването им поради конфликт на интереси
или несъвместимост или в случаите, когато
им е възложено образуването на помирителни
производства по постъпили заявления.
(2) Заместник-председателите трябва да
отговарят на изискванията на чл. 183, ал. 2
за общите помирителни комисии или на из
искванията на чл. 183а, ал. 3 за секторните
помирителни комисии.
(3) Броят на заместник-председателите се
определя от председателя на Комисията за
защита на потребителите за общите поми
рителни комисии и от съответните надзорни
или регулаторни органи за секторните поми
рителни комисии в зависимост от предмета
на спора.“
§ 13. Създава се чл. 183в:
„Чл. 183в. (1) Председателят на Комиси
ята за защита на потребителите включва в
списъка по чл. 182, ал. 8 най-малко по трима
представители на:
1. Комисията за защита на потребителите
(за секторните помирителни комисии);
2. сдруженията на потребителите;
3. сдруженията на търговците, браншовите
организации или камарата на търговците от
съответния сектор.
(2) Разходите за възнаграждения на чле
новете, предложени за участие в общите и
в секторните помирителни комисии по този
раздел, се поемат от Комисията за защита на
потребителите, съответния регулаторен или
надзорен орган, сдруженията на потребителите
и сдруженията на търговците, браншовите
организации или камарата на търговците,
които са ги определили.“
§ 14. Създава се чл. 183г:
„Чл. 183г. (1) Общите и секторните поми
рителни комисии отговарят на изискванията
за процедурите за алтернативно решаване на
национални и трансгранични спорове и спазват
принципите на доброволност, експертност,
независимост, безпристрастност, прозрач
ност, ефективност, справедливост, свобода и
законосъобразност, заложени в глава девета,
раздел II на този закон.
(2) Общите и секторните помирителни
комисии предоставят информация на по
требителите и търговците за дейността си,
насърчават ги да решават споровете си извън
съдебно, сътрудничат и обменят опит с други
органи за АРС на национално ниво, както и
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с органи за АРС на други държави – членки
на Европейския съюз, при решаване на транс
гранични спорове.
(3) Общите и секторните помирителни
комисии предоставят информация на потреби
теля за компетентния орган за алтернативно
решаване на спорове, когато получат заявление
на потребител срещу търговец и предметът на
спора не е от тяхната компетентност.
(4) Общите и секторните помирителни
комисии спазват изискванията за защита на
личните данни съгласно Закона за защита на
личните данни.“
§ 15. Създава се чл. 183д:
„Чл. 183д. (1) В случай на спор потребителят
трябва да го отнесе за разглеждане директно
към търговеца и страните да се опитат да го
решат помежду си.
(2) Когато страните по ал. 1 не са решили
спора помежду си, потребителят може да
сезира общите или секторните помирителни
комисии в зависимост от предмета на спора
с подаване на заявление в писмена форма
до Комисията за защита на потребителите,
която администрира дейността на общите и
секторните помирителни комисии.
(3) Заявлението и придружаващите го доку
менти могат да бъдат подадени и по електронна
поща или онлайн чрез интернет страницата
на Комисията за защита на потребителите.
(4) Помирителното производство е не
присъствено за страните по спора и обменът
на документи може да се извършва както
онлайн, така и на място в деловодството на
Комисията за защита на потребителите и
териториалните є поделения, по пощенски
път или по факс (офлайн).“
§ 16. Създава се чл. 183е:
„Чл. 183е. Участието на търговеца или на
упълномощен негов представител в процеду
рата за АРС е доброволно и се осъществява
чрез оказване на съдействие и предоставяне на
помирителната комисия на необходимата ин
формация, документи, становища, експертизи
за постигане на споразумение с потребителя.“
§ 17. Създава се чл. 183ж:
„Чл. 183ж. (1) Общите и секторните поми
рителни комисии съдействат за разрешаване
на спорове между потребители и търговци,
като изготвят помирително предложение за
страните, което, след като бъде одобрено от
тях, има сила на споразумение между тях.
(2) Когато страните по спора са сключили
споразумение, но някоя от тях не изпълнява
задълженията си по него, другата страна
може да се обърне към съда за разглеждане
на спора – предмет на споразумението.
(3) Страните могат да придадат изпъл
нителна сила на сключеното споразумение,
постигнато в помирителното производство,
като го предоставят за одобрение пред ком
петентния съд.
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(4) Общите и секторните помирителни ко
мисии не разглеждат повторно спорове между
потребители и търговци, за които е изготвено
помирително предложение, независимо дали
страните са го приели или не.“
§ 18. Създава се чл. 183з:
„Чл. 183з. Надзорните и регулаторните
органи оказват съдействие и си сътрудничат
с общите и секторните помирителни комисии
при изпълнение на техните задължения в хода
на помирителното производство.“
§ 19. Създава се чл. 183и:
„Чл. 183и. Председателят на Комисията за
защита на потребителите изготвя годишен
доклад за дейността на общите и на сектор
ните помирителни комисии въз основа на
получената информация от председателите на
съответните общи и секторни помирителни
комисии и го предоставя на министъра на
икономиката. Годишният доклад се публикува
на интернет страниците на Министерството
на икономиката и на Комисията за защита
на потребителите.“
§ 20. Член 184 се изменя така:
„Чл. 184. (1) Председателят на Комисията
за защита на потребителите определя със
заповед медиатори, които са служители на
комисията и съдействат за разрешаването
на спорове между потребители и търговци.
(2) Съдействието се осъществява по искане
на потребител с подаване на заявление до
Комисията за защита на потребителите, като
производството пред медиатор се провежда
в населено място, посочено измежду населе
ните места, в които Комисията за защита на
потребителите има териториални поделения.“
§ 21. Създава се чл. 184а:
„Чл. 184а. (1) Производството пред общите
и секторните помирителни комисии и ме
диатор не е задължителна предпоставка за
предявяване на иск в съда.
(2) Давност спира да тече, когато е образу
вано производство пред общите и секторните
помирителни комисии или медиатор.“
§ 22. Чл. 185 се изменя така:
„Чл. 185. Минист ърът на икономиката
издава правилник за дейността на общите и
секторните помирителни комисии и правилник
за дейността на медиаторите в съответствие
с изискванията на раздел II.“
§ 23. В глава девета досегашният раздел III
става раздел IV.
§ 24. В чл. 186, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 в изречение първо накрая се до
бавя „раздел II „Алтернативно решаване на
потребителски спорове“ и раздел III „Помири
телни комисии за решаване на потребителски
спорове“ от тази глава“.
2. В т. 10 се създава буква „п“:
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„п) Директива 2013/11/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за
алтернативно решаване на потребителски
спорове и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Дирек
тива за АРС за потребители) (ОВ, L 165/63 от
18 юни 2013 г.).“
3. Създава се т. 11:
„11. Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европей
ския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г.
относно онлайн решаване на потребителски
спорове и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регла
мент за ОРС за потребители).“
§ 25. В чл. 191 се създава ал. 6:
„(6) Комисията за защита на потребителите
осъществява контрол за спазване на изисква
нията на Регламент (ЕС) № 524/2013.“
§ 26. Създава се чл. 225в:
„Чл. 225в. За неизпълнение на задължението
за предоставяне на информация на потребител
по чл. 181н на физическите лица се налага
глоба от 200 до 500 лв., а на едноличните
търговци и юридическите лица – имуществена
санкция в размер от 500 до 1500 лв. за всеки
отделен случай.“
§ 27. В допълнителните разпоредби се
правят следните допълнения:
1. Създават се § 12б, 12в, 12г, 12д, 12е и 12ж:
„§ 12б. При противоречие между разпо
редбите на глава девета, раздел II и правото
на Европейския съюз или на българското
законодателство, въвеждащо изисквания на
правото на Европейския съюз, които съдържат
специални изисквания относно извънсъдеб
ното решаване на спорове на потребители
срещу търговци, се прилагат разпоредбите на
този закон, освен ако в глава девета, раздел
II е предвидено друго.
§ 12в. При противоречие между разпоред
бите на глава девета, раздел II и друг закон,
който съдържа специални изисквания относно
извънсъдебно решаване на спорове на потре
бители срещу търговци и който не въвежда
изисквания на правото на Европейския съюз,
се прилага този закон, освен ако в глава де
вета, раздел II не е предвидено друго.
§ 12г. Разпоредбите на глава девета, раз
дел II не накърняват разпоредбите на Закона
за медиацията, въвеждащ изискванията на Ди
ректива 2008/52/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои
аспекти на медиацията по гражданскоправни
и търговскоправни въпроси (ОВ, L 136/3 от
24 май 2008 г.).
§ 12д. Разпоредбите на глава девета, раз
дел II се прилагат при спазване изискванията
на делегираните актове и актовете за изпъл
нение, приети от Европейската комисия по
Регламент (ЕС) № 524/2013.
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§ 12е. Разпоредбата на чл. 181н не въз
препятства задълженията за предоставяне
на информация на потребителите относно
извънсъдебните процедури за защита, които
се съдържат в правото на Европейския съюз
и се прилагат в допълнение.
§ 12ж. Разпоредбата на чл. 181м не засяга
разпоредбите относно давностните срокове
в международните споразумения, по които
държавите – членки на Европейския съюз,
са страни.“
2. В § 13 се създават т. 44 и 45:
„44. „Обичайно пребиваване“ е понятието
в съответствие с Регламент (ЕО) № 593/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
17 юни 2008 г. относно приложимото право
към договорни задължения (Рим I).“
„45. „Процедура за алтернативно решаване
на потребителски спорове“ е процедура за
извънсъдебно решаване на потребителски
спорове, отговаряща на изискванията на този
закон и осъществявана от орган за алтерна
тивно решаване на потребителски спорове.“
3. В § 13а се създава т. 13:
„13. Директива 2013/11/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за
алтернативно решаване на потребителски
спорове и за изменение на Регламент (EO)
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Ди
ректива за АРС за потребители).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. Висящите производства пред поми
рителите комисии, образувани до влизането
в сила на този закон, се довършват по досе
гашния ред.
§ 29. Минис т ър ът на и коном и ката до
9 юли 2018 г. и на всеки четири години след
това предоставя на Европейската комисия
доклад за развитието и функционирането на
органите за АРС.
§ 30. В Закона за платежните услуги и пла
тежните системи (обн., ДВ, бр. 23 от 2009 г.;
изм., бр. 24 и 87 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г.,
бр. 105 от 2011 г. и бр. 103 от 2012 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 129 ал. 5 се изменя така:
„(5) Ежегодно, до един месец след изтича
нето на календарната година, председателят
на комисията изготвя годишен доклад за
дейността, който предоставя на Българската
народна банка, на Комисията за защита на
потребителите и на организациите, утвърдили
листите по ал. 1. При изготвяне на годишния
доклад се спазват изискванията на чл. 181ж
от Закона за защита на потребителите.“
2. В чл. 131, ал. 1 се създава изречение
трето: „Възражението и придружаващите го
документи могат да бъдат подадени и онлайн
чрез интернет страницата на комисията.“
3. В глава осма, раздел ІІ се създава чл. 136а:
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„Чл. 136а. За дейността на комисията като
орган за алтернативно решаване на спорове се
прилагат разпоредбите на глава девета, раз
дел ІІ от Закона за защита на потребителите.“
§ 31. В Закона за потребителския кредит
(обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 58 от
2010 г., бр. 91 от 2012 г., бр. 30 от 2013 г., бр. 35
и 61 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 25, ал. 6 думите „чл. 68б – 68л“ се
заменят с „чл. 68б – 68м“.
2. В чл. 40 думите „чл. 182 – 184“ се заменят
с „глава девета, раздел III“.
§ 32. В Закона за предоставяне на финан
сови услуги от разстояние (обн., ДВ, бр. 105
от 2006 г.; изм., бр. 23 и 82 от 2009 г., бр. 61
от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в чл. 21, ал. 2
думите „чл. 182 – 184“ се заменят с „глава
девета, раздел III“.
§ 33. В Закона за електронната търговия
(обн., ДВ, бр. 51 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 77
и 105 от 2011 г.) в чл. 22 думите „раздел III“
се заменят с „раздел IV“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 15 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от
2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г.,
бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30,
33, 68 и 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71
и 110 от 2008 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24
от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 54 и 103 от
2012 г. и бр. 15 и 109 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
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2. Създава се ал. 2:
„(2) Семейните помощи са средства в пари
и/или в натура, които подпомагат отглежда
нето на децата в семейна среда от родителите
или от лицата, полагащи грижи за тях.“
§ 2. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. (1) Министерският съвет определя
държавната политика в областта на семейните
помощи за деца.
(2) Министърът на труда и социалната
политика разработва, координира и провежда
държавната политика в областта на семейните
помощи за деца.
(3) Агенцията за социално подпомагане
осъществява дейността по отпускане на се
мейни помощи за деца.
(4) За изпълнение на функциите по ал. 3
дирекциите „Социално подпомагане“ имат
право на безплатен достъп до Национална
база данни „Население“, който се осигурява
чрез споразумение между Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
и Агенцията за социално подпомагане, и
изискват по служебен път необходимата им
информация от Министерството на образо
ванието и науката, Националната агенция за
приходите, Националната здравноосигурител
на каса, Агенцията по вписванията, Агенци
ята по заетостта, Националния осигурителен
институт и техните териториални структури,
от други държавни и общински органи, как
то и от физически и юридически лица, като
те са длъжни да я предоставят безплатно в
14-дневен срок от датата на поискването є.“
§ 3. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Семейните помощи по този закон
са еднократни и месечни.
(2) Еднократните семейни помощи са:
1. еднократна помощ при бременност;
2. еднократна помощ при раждане на дете;
3. еднократна помощ при осиновяване на
дете;
4. еднократна помощ за отглеждане на
близнаци;
5. еднократна помощ за отглеждане на дете
от мaйка (осиновителка) студентка, учаща в
редовна форма на обучение;
6. еднократна помощ за ученици, записани
в първи клас;
7. еднократна помощ за безплатно пътуване
веднъж в годината с железопътния и авто
бусния транспорт в страната за многодетни
майки.
(3) Месечните семейни помощи са:
1. месечни помощи за отглеждане на дете
до навършване на една година;
2. месечни помощи за отглеждане на дете
до завършване на средно образование, но не
повече от 20-годишна възраст;
3. месечни добавки за отглеждане на дете
с трайно увреждане.
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(4) Семейните помощи по ал. 2, т. 1 – 5 и
7 и ал. 3, т. 3 се предоставят в пари.
(5) Семейните помощи по ал. 2, т. 6 и
ал. 3, т. 1 и 2 могат да се предоставят в пари
и/или в натура.
(6) Помощта в натура се предоставя под
формата на стоки и/или услуги за детето в
съответствие с индивидуалните му потребно
сти, оценени от Дирекция „Социално подпо
магане“, в случай че:
1. родителите или лицата, получаващи се
мейната помощ, не полагат грижи за детето/
децата си;
2. семейната помощ не се използва по
предназначение за детето/децата;
3. родителите или лицата, получаващи се
мейната помощ, не изпълняват задължението
по чл. 8, ал. 6 от Закона за закрила на детето;
4. майката, на която са отпуснати помощи
по ал. 3, т. 1 и 2, не е навършила 18 години.
(7) Условията и редът за отпускането, изпла
щането/предоставянето в натура, изменението,
спирането, възобновяването, възстановяване
то и прекратяването на семейните помощи
се определят с правилника за прилагане на
закона.“
§ 4. В чл. 4 думите „чл. 2, ал. 1, т. 1, 6 – 8“
се заменят с „чл. 2, ал. 2, т. 1 и 6 и ал. 3,
т. 1 и 2“.
§ 5. В чл. 5а се създава ал. 4:
„(4) В случай че бременната жена не е
навършила 18 години, дирекция „Социално
подпомагане“ предприема мерки за закрила
в семейна среда съгласно чл. 23 от Закона за
закрила на детето.“
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „оставено за отглежда
не в специализирана институция за деца“ се
заменят с „настанено за отглеждане извън
семейството по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „като за първо,
второ и трето дете е по-висок“.
3. Създават се ал. 7, 8 и 9:
„(7) Правото по ал. 1 се ползва от бащата,
в случай че майката почине преди подаването
на заявлението-декларация за отпускане на
помощта.
(8) В случай че майката не е навършила
18 години, дирекция „Социално подпомагане“
предприема мерки за закрила в семейна среда
съгласно чл. 23 от Закона за закрила на детето.
(9) Помощта по ал. 1 се възстановява от
лицето, на което е била отпусната, ако до
навършване на двегодишна възраст от де
тето то бъде настанено за отглеждане извън
семейството по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето поради лишаване от
родителски права на основание чл. 132, т. 1

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

и 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 от Семейния
кодекс и/или на основание чл. 25, ал. 1, т. 2
и 4 от Закона за закрила на детето.“
§ 7. В чл. 6а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „парична“ и „до навърш
ване на една година“ се заличават и думите
„в специализирана институция за деца“ се
заменят с „извън семейството по реда на
чл. 26 от Закона за закрила на детето и жи
веят постоянно в страната“.
2. В ал. 4 думите „парична“ и „до навърш
ване на една година“ се заличават.
3. В ал. 5 думите „парична“ и „до навърш
ване на една година“ се заличават и думите
„за близнаци, настанени по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето“ се заменят
с „когато в тези семейства по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето са настанени
близнаци под 6-месечна възраст“.
4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) В случай че майката не е навършила
18 години, дирекция „Социално подпомагане“
предприема мерки за закрила в семейна среда
съгласно чл. 23 от Закона за закрила на детето.
(7) Помощта по ал. 1 се възстановява от
лицето, на което е била отпусната, ако до
навършване на двегодишна възраст от близ
наците те бъдат настанени за отглеждане из
вън семейството по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето поради лишаване от
родителски права на основание чл. 132, т. 1
и 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 от Семейния
кодекс и/или на основание чл. 25, ал. 1, т. 2
и 4 от Закона за закрила на детето.“
§ 8. Създава се чл. 6б:
„Чл. 6б. (1) Осиновителите имат право на
еднократна помощ при осиновяване на дете
независимо от доходите на семейството, при
условие че осиновителите и осиновеното дете
живеят постоянно в страната.
(2) Размерът на помощта по ал. 1 се опреде
ля ежегодно със закона за държавния бюджет
на Република България за съответната година,
но не е по-малък от предходната година и не
е по-висок от размера на еднократната помощ
при раждане на дете, определен по реда на
чл. 6, ал. 2 за първо дете.
(3) При осиновяване на дете от съпрузи
правото по ал. 1 се ползва само от единия
от тях.
(4) Помощта се възстановява, в случай
че до две години от осиновяването то бъде
прекратено или детето бъде настанено извън
семейството по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето поради лишаване от роди
телски права на основание чл. 132, т. 1 и 2
във връзка с чл. 131, ал. 1 от Семейния кодекс
и/или на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и 4 от
Закона за закрила на детето.“
§ 9. Член 7 се изменя така:
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„Чл. 7. (1) Месечните помощи за дете до
завършване на средно образование, но не
повече от 20-годишна възраст, се предоста
вят на семействата, чийто доход на член от
семейството е по-нисък или равен на дохода
по чл. 4, при условие че семейството живее
постоянно в страната и детето:
1. не е настанено за отглеждане извън
семейството по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето;
2. редовно посещава подготвителните групи
в детските градини или подготвителните групи
в училищата за задължителна предучилищна
подготовка на децата, освен ако това е невъз
можно поради здравословното му състояние;
3. до завършване на средно образование,
но не повече от 20-годишна възраст, редовно
посещава училище, освен ако това е невъз
можно поради здравословното му състояние;
4. има направени всички задължителни
и м у н иза ц и и и п р о фи ла к т и ч н и п р еглед и
съобразно възрастта и здравословното му
състояние;
5. живее постоянно в страната.
(2) При условията на ал. 1 месечната помощ
за деца, настанени за отглеждане в семейство
на роднини, близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на
детето, се предоставя независимо от дохода
на семейството.
(3) Месечната помощ по ал. 2 се предоставя
и след 18-годишна възраст до завършване на
средно образование, но не по-късно от 20-го
дишна възраст, ако настанените продължават
да живеят в семейството.
(4) Размерът на помощта по ал. 1 се опреде
ля ежегодно със закона за държавния бюджет
на Република България за съответната година
като общ размер на помощта за семейството
в зависимост от броя на децата, за които се
получава.
(5) При определяне на размера на помощта
по реда на ал. 4 не се вземат предвид деца
та, настанени за отглеждане в семейство на
роднини, близки или в приемно семейство по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето,
за които размерът на помощта не следва да
надвишава помощта за семейство с едно дете.
(6) При определяне на общия размер на
помощта за семейството, което отглеж да
близнаци, размерът на помощта за всяко
дете близнак не може да бъде по-нисък от
1,5-кратния размер на помощта за семейство
с едно дете.
(7) При условията на ал. 1, т. 1 и 5, ал. 2
и 3 след навършване на 18-годишна възраст
месечните помощи се предоставят, ако лицето
продължава да учи и редовно посещава учи
лище, до завършване на средно образование,
но не по-късно от навършване на 20-годишна
възраст.

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

(8) При условията на ал. 1, т. 1 и 5 ме
сечната помощ за дете с трайно увреждане,
установено от компетентните здравни орга
ни, се предоставя независимо от дохода на
семейството, като при определяне на общия
размер на помощта за семейството размерът
на помощта за детето с трайно увреждане не
може да бъде по-нисък от двойния размер на
помощта за семейство с едно дете.
(9) При условията на ал. 1 месечната помощ
за деца с един жив родител се предоставя
независимо от дохода на семейството.
(10) При условията на ал. 1, т. 1 и 5 ме
сечна помощ се предоставя и за дете, което
е завършило средното си образование преди
навършване на 18-годишна възраст.
(11) Месечната помощ по ал. 1 се прекратява
преди изтичане на срока, за който е отпусната,
при отпадане и/или установено неспазване на
условията за отпускането є, както и:
1. при настаняване на детето извън семей
ството по реда на чл. 26 от Закона за закрила
на детето;
2. след спиране на помощта за три поредни
месеца или за 6 месеца в рамките на една
учебна година поради неспазване на условията
по ал. 1, т. 2 и 3;
3. когато детето, за което се получава по
мощта, стане родител.
(12) В случаите по ал. 11, т. 2 месечна помощ
може да бъде отпусната отново не по-рано
от една година от датата на прекратяването.
(13) В случаите по ал. 11, т. 3, ако детето
продължи да посещава редовно училище, то
има право еднократно да получи помощ в
размер, съответстващ на размера на прекра
тената помощ за периода от прекратяването
до изтичането на срока, за който е била
отпусната. При определяне на размера на
помощта се вземат предвид само месеците, в
които детето е посещавало редовно училище,
а ако се установи, че детето не е посещавало
редовно училище три поредни месеца или
6 месеца в рамките на една учебна година,
помощта не се отпуска.
(14) Когато са налице основанията за спи
ране и/или прекратяване на месечната помощ
преди изтичане на срока, за който е отпусната,
само за част от децата в семейството, тя се
намалява с размера на помощта за тези деца.
(15) Когато са налице основанията за пре
доставяне на месечната помощ в натура само
за част от децата в семейството, помощта в
пари се намалява с размера на помощта за
тези деца, а за тях помощта се предоставя в
натура.
(16) В случай че майката не е навършила
18 години, дирекция „Социално подпомага
не“ предприема мерки за закрила в семейна
среда съгласно чл. 23 от Закона за закрила
на детето.“
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§ 10. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „в пари и/или под формата на
социални инвестиции“ се заличават;
б) точка 2 се изменя така:
„2. детето не е настанено за отглеждане
извън семейството по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето;“
в) точка 3 се изменя така:
„3. майката (осиновителката) и детето
живеят постоянно в страната;“
г) създава се т. 4:
„4. детето има направени всички задъл
жителни имунизации и профилактични пре
гледи съобразно възрастта и здравословното
му състояние.“
2. В ал. 2, 3, 6, 7 и 8 думите „в пари
и/или под формата на социални инвестиции“
се заличават.
3. В ал. 9 думите „ал. 1, т. 1, 2 и 3“ се
заменят с „ал. 1, т. 1 – 4“ и думите „в пари
и/или под формата на социални инвестиции“
се заличават.
4. Създава се ал. 10:
„(10) В случай че майката не е навършила
18 години, дирекция „Социално подпомага
не“ предприема мерки за закрила в семейна
среда съгласно чл. 23 от Закона за закрила
на детето.“
§ 11. В чл. 8в се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Майка (осиновителка) студентка има
право на еднократна помощ за отглеждане на
дете независимо от доходите на семейството,
при условие че:
1. детето живее постоянно в страната и не
е настанено за отглеждане извън семейството
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на
детето;
2. майката (осиновителката) живее постоян
но в страната и е студентка в редовна форма
на обучение във висше училище, получило
акредитация и създадено при условията и по
реда на Закона за висшето образование;
3. майката (осиновителката) е записана
като студентка в редовна форма на обучение
към датата на раждане на детето;
4. майката (осиновителката) не е осигурена
и не получава обезщетение за бременност,
раждане и отглеждане на дете по реда на
Кодекса за социално осигуряване.“
2. В ал. 4 думите „в пари“ се заличават.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Помощта по ал. 1 се изплаща на два
пъти, като 50 на сто от нейния размер се
изплаща след влизане в сила на заповедта за
отпускането є, а остатъкът се изплаща след
представяне на уверение/удостоверение за
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записан следващ семестър или за завършено
висше образование, но не по-късно от на
вършване на една година от детето.
(6) Помощта по ал. 1 се възстановява от
лицето, на което е била отпусната, ако до
навършване на двегодишна възраст от детето
то бъде настанено за отглеждане извън семей
ството по реда на чл. 26 от Закона за закрила
на детето поради лишаване от родителски
права на основание чл. 132, т. 1 и 2 във връзка
с чл. 131, ал. 1 от Семейния кодекс и/или на
основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за
закрила на детето.“
§ 12. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 7 и 8“ се заменят с
„чл. 2, ал. 3“ и думите „в пари и/или под фор
мата на социални инвестиции“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „в пари и/или под фор
мата на социални инвестиции“ се заличават.
3. В ал. 4 думите „в пари и/или под фор
мата на социални инвестиции“ се заличават.
4. В ал. 5 думите „чл. 7 и чл. 8“ се заме
нят с „чл. 2, ал. 3“ и думите „в пари и/или
под формата на социални инвестиции“ се
заличават.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Месечната добавка по чл. 8д се отпуска
за срока, определен в експертното решение на
ТЕЛК/НЕЛК, от 1-во число на месеца, през
който е определена датата на инвалидността в
решението, но не повече от три години назад,
считано от месеца на издаване на решени
ето, ако заявлението-декларация е подадено
в тримесечен срок от датата на решението.
Месечната добавка по чл. 8д се отпуска от
началото на месеца, през който е подадено
заявлението-декларация:
1. когато заявлението-декларация е пода
дено след изтичане на тримесечен срок от
датата на издаване на експертното решение
на ТЕЛК/НЕЛК;
2. на семействата по чл. 8д, ал. 1, т. 2.“
§ 13. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „молба-декларация“ се
заменят със „заявление-декларация“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата, на които е отпусната семейна
помощ по чл. 7, 8 и 8д, са длъжни да уведомя
ват писмено съответната дирекция „Социално
подпомагане“ за всички промени на услови
ята, при които е отпусната помощта, в срок
не по-късно от 30 дни от настъпването им.“
3. В ал. 3 думите „нова молба-декларация“
се заменят с „ново заявление-декларация“.
4. Алинея 8 се отменя.
§ 14. В чл. 10а се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „целева“ се заличава, а
след думата „година“ се поставя запетая и
се добавя „когато децата живеят постоянно
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в страната и не са настанени за отглеждане
извън семейството по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето“.
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 думите „ал. 1, 2 и 3“ се заменят
с „ал. 1 и 2“ и думите „целева“ и „в пари и/
или под формата на социални инвестиции“
се заличават.
4. В ал. 5 думата „целева“ се заличава.
5. В ал. 6 след думата „училище“ се до
бавя „или не посещава редовно училище до
завършване на първи клас, освен ако това
е невъзможно поради здравословното му
състояние“.
§ 15. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. При подаване на заявлението за
отпускане на помощи по чл. 2, ал. 2, т. 1 и 6
и ал. 3, т. 1 и 2 лицата декларират писмено
съгласието си за извършване на служебна
проверка на доходите им от дирекция „Со
циално подпомагане“.“
§ 16. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Правото на семейни помощи
се погасява, както следва:
1. за еднократната помощ при бремен
ност – след определения термин за раждане,
а в случай на раждане преди определения
термин – три месеца след раждането;
2. за еднократната помощ при раждане
на дете – след навършване на тригодишна
възраст от детето;
3. за еднократната помощ при осиновяване
на дете – след 6 месеца от влизане в сила
на съдебното решение, с което е допуснато
осиновяването;
4. за еднократната помощ за отглеждане
на близнаци – след навършване на 6-месечна
възраст от децата;
5. за еднократната помощ за отглеждане
на дете от майка (осиновителка) студентка,
учаща в редовна форма на обучение – след
навършване на 6-месечна възраст от детето;
6. за еднократната помощ за у ченици,
записани в първи клас – след един месец от
началото на учебната година;
7. за еднократната помощ за безплатно пъ
туване с железопътния и автобусния транспорт
в страната за многодетни майки – след един
месец от осъществяването на пътуването;
8. за месечните помощи за отглеждане на
дете до навършване на една година – след
навършване на 1-годишна възраст от детето;
9. за месечните помощи за отглеждане на
дете до завършване на средно образование,
но не повече от 20-годишна възраст – след
завършване на средно образование от детето,
но не повече от 20-годишна възраст;
10. за месечната добавка за деца с трайни
увреждания до 18-годишна възраст и до завърш
ване на средното образование, но не по-късно
от 20-годишна възраст – след навършване на
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18-годишна възраст от детето, а ако учи – до
завършване на средно образование, но не
повече от 20-годишна възраст.
(2) Вземанията за отпуснати семейни по
мощи по чл. 2, ал. 2 се погасяват в срок три
месеца, считано от края на месеца, в който
заповедта за отпускането им е влязла в сила.
(3) Вземанията за отпуснати семейни по
мощи по чл. 2, ал. 3 се погасяват в срок три
месеца, считано от края на месеца, за който
се отнасят.“
§ 17. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „недобросъ
вестност“ се добавя „и в случаите по чл. 6,
ал. 9, чл. 6а, ал. 7, чл. 6б, ал. 4, чл. 8в, ал. 6
и чл. 10а, ал. 6“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За спазване на изискванията по чл. 7,
ал. 1, т. 2 и 3 дирекция „Социално подпома
гане“ извършва съвместни проверки с регио
налните инспекторати по образованието към
Министерството на образованието и науката
със съдействието на директорите на учили
щата и на детските градини.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Лицата, недобросъвестно получили се
мейни помощи по чл. 7, 8 и 8д, включително и
при неизпълнение на задължението по чл. 10,
ал. 2, когато това е довело до недобросъвестно
получаване на семейни помощи, се лишават от
тези помощи до възстановяване на дължимите
суми, но за срок, не по-дълъг от една година.“
§ 18. В чл. 14а, ал. 1 цифрата „7“ се заменя
с „14“.
§ 19. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Министърът на труда и социал
ната политика упражнява цялостен контрол
по спазването на този закон.
(2) Специализираният контрол по зако
носъобразното прилагане на този закон се
осъществява от инспектората към изпълни
телния директор на Агенцията за социално
подпомагане.
(3) При изпълнение на контролните си
функции инспекторите имат право:
1. да посещават без ограничение територи
алните структури на Агенцията за социално
подпомагане;
2. да изискват обяснения и предоставяне
на документи, справки и сведения;
3. да получават пряко от подпомаганите
лица необходимата информация.
(4) Инспекторите са длъжни да спазват
нормативните изисквания за защита на класи
фицираната информация, станала им известна
при или по повод на извършваните проверки,
както и да зачитат честта и достойнството на
подпомаганите лица.
(5) При установяване на закононарушения,
които съдържат данни за извършено престъ
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пление, инспекторатът уведомява незабавно
органите на прокуратурата.
(6) Държавните органи и съответните
длъжностни лица са задължени да предос
тавят информация и да оказват съдействие
на инспекторите при изпълнение на техните
функции.“
§ 20. В чл. 16, ал. 4 думите „министъра
на труда и социалната политика“ се заменят
с „изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане“.
§ 21. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. В § 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. „Семейството“ включва:
а) съпрузите, ненавършилите пълноле
тие деца, както и навършилите пълнолетие,
ако продължават да учат, до завършване на
средното им образование, но не по-късно от
навършване на 20-годишна възраст (родени,
припознати, осиновени, доведени, заварени,
с изключение на сключилите брак);
б) съвместно живеещи родители без склю
чен граждански брак, които съжителстват
на един настоящ адрес, техните ненавърши
ли пълнолетие деца, както и навършилите
пълнолетие, ако продължават да учат, до
завършване на средното им образование, но
не по-късно от навършване на 20-годишна
възраст (родени и припознати, с изключение
на сключилите брак);
в) родителят и неговите/нейните ненавър
шили пълнолетие деца, както и навършилите
пълнолетие, ако продължават да учат, до
завършване на средното им образование, но
не по-късно от навършване на 20-годишна
възраст (родени, припознати, осиновени, с
изключение на сключилите брак).“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. „Лице, живеещо постоянно в страна
та“ е лице, което пребивава на територията
на страната повече от 183 дни в рамките на
12 месеца.“;
в) точка 6 се изменя така:
„6. „Дете с трайно увреждане“ е дете на
възраст до 16 години с определени 50 и над 50
на сто вид и степен на увреждане или дете/
лице на възраст от 16 до 20 години с опре
делена 50 и над 50 на сто степен на трайно
намалена работоспособност.“
2. Параграф 1а се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. Всички отпуснати преди влизането
в сила на този закон месечни помощи по
чл. 7, чийто краен срок изтича след 1 януари
2016 г., се предоставят в размера, в който са
отпуснати до 31 декември 2015 г.
§ 23. Всички месечни помощи по чл. 7 по
подадени заявления-декларации след влизане
то в сила на този закон се отпускат за срок до
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31 декември 2015 г. в размерите, определени
съгласно досегашния чл. 7, ал. 4 и 8 и в чл. 61
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
§ 24. Приеманет о на нови за явлени ядекларации за отпускане на месечни помощи
по чл. 7 след 31 декември 2015 г. се извършва
по график, утвърден от министъра на труда
и социалната политика.
§ 25. Законът влиза в сила от деня на об
народването му в „Държавен вестник“ с из
ключение на чл. 2, ал. 2, т. 3, § 6, т. 2 относно
чл. 6, ал. 2, чл. 6б и чл. 7, ал. 4, 5, 6, 8, 14 и
15, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 15 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

палата да извърши одит на изпълнението:
Ефективност и ефикасност на банковия надзор,
осъществяван от Българската народна банка
за периода 1 януари 2012 г. до 31 декември
2014 г. (ДВ, бр. 32 от 2015 г.), като:
1. в т. 2 думите „три месеца“ се заменят
с „пет месеца“;
2. в т. 3 думите „31 август 2015 г.“ се за
менят с „30 октомври 2015 г.“.
Решението е прието от 43-то Народно
събр ание на 21 юли 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 311 от Договора за функцио
нирането на Европейския съюз

Народното събрание на основание чл. 9,
ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование

РЕШИ:
Приема Решението на Съвета от 26 май
2014 г. относно системата на собствените
ресурси на Европейския съюз (2014/335/ЕС,
Евратом).
Решението е прието от 43-то Народно
събр ание на 21 юли 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

4824

за откриване на Филиал – Шумен, в структурата на Медицинския университет „Проф.
д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна

РЕШИ:
Открива Филиал – Шумен, в структурата
на Медицинския университет „Проф. д-р Па
раскев Иванов Стоянов“ – Варна, с предмет на
дейност подготовка на специалисти с висше
образование по специалности от регулираните
професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ от професионално направление
„Здравни грижи“.
Решението е прието от 43-то Народно
събр ание на 21 юли 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4954

РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение на Народното съб
рание от 29 април 2015 г. за възлагане на
Сметната палата да извърши одит на изпълнението: Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от Българската
народна банка за периода 1 януари 2012 г.
до 31 декември 2014 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Изменя Решение на Народното събрание
от 29 април 2015 г. за възлагане на Сметната

4956

РЕШЕНИЕ

за приемане на Решение на Съвета от 26 май
2014 г. относно системата на собствените
ресурси на Европейския съюз (2014/335/ЕС,
Евратом)

4957

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187
ОТ 20 ЮЛИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г. в общ размер 7 878 000 лв.,
разпределени, както следва:
1. по бюд жета на Община Рудозем за
разплащане на дължими суми по съдебни
дела за извършени строителни и ремонтни
дейности – 500 000 лв.;
2. по бюджета на Община Сърница за ре
монт на общинска улична и общинска пътна
мрежа – 300 000 лв.;
3. по бюджета на Община Якоруда за фи
нансиране на обект „Реконструкция на спортна
зала I етап в гр. Якоруда“ – 278 000 лв.;
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4. по бюджета на Община Димитровград
за рехабилитация на общинска пътна мре
жа – 1 500 000 лв.;
5. по бюджета на Община Севлиево – за
ремонт на общинска пътна и общинска улична
мрежа – 800 000 лв.;
6. по бюджета на Община Стражица – за
ремонт на общински улици, площади, вътреш
ноквартални пространства и общински пъти
ща – 800 000 лв.;
7. по бюджета на Община Горна Оряхови
ца – за ремонт на общински улици и площа
ди – 800 000 лв.;
8. по бюджета на Община Любимец – за
ремонт на общинска пътна и общинска улична
мрежа и на съоръжения към тях – 800 000 лв.;
9. по бюджета на Община Габрово – за
ремонт на ул. Юрий Венелин, ул. Д-р Н. Василиади, бул. Стефан Караджа и изграждане на
пешеходен мост над р. Янтра – 1 000 000 лв.;
10. по бюджета на Община Черноочене – за
възстановителни работи на обект „Местен
общински път KRZ 1436 (II-58) с. Комуни
га – с. Женда – Язовир Боровица – с. Безвод
но – разрушен участък при км 19 + 880“ –
800 000 лв.;
11. по бюджета на Министерския съвет за
довършителни работи на новото патриаршеско
крило на Троянската ставропигиална света
обител (Успение Богородично) – 300 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 11 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правото на вероизповедание“, бюджетна
програма „Вероизповедания“ по бюджета на
Министерския съвет за 2015 г. и показателите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да из
върши налагащите се промени по бюджета
на Министерския съвет и по централния
бюджет, включително на бюджетните вза
имоотношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 154 на Минис
терския съвет от 2015 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
(ДВ, бр. 47 от 2015 г.), в чл. 1, ал. 1, т. 5 след
думите „общинска пътна“ се добавя „и об
щинска улична“.
§ 2. В Постановление № 72 на Минис
терския съвет от 2015 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за
отбелязване на 70 години от края на Втората
световна война през 2015 г. (ДВ, бр. 25 от
2015 г.) се правят следните изменения:
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1. В чл. 1, ал. 2:
а) в т. 4 думите „48 572 лв.“ се заменят с
„20 000 лв.“ и след тях се поставя точка и
запетая и текстът докрая се заличава;
б) в т. 5 думите „16 500 лв.“ се заменят с
„45 072 лв.“ и думите „приложение № 2“ се
заменят с „приложението“.
2. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се
увеличат разходите по бюджета на Министер
ския съвет за 2015 г. по „Политика в областта
на архивното дело“ по бюджетна програма
„Национален архивен фонд“.“
3. Приложение № 1 се отменя.
4. Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2, т. 5
става приложение към чл. 1, ал. 2, т. 5 и се
изменя така:
„Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 5
№
по
ред

Община

Сума
(в лв.)

1.

Монтана

2 000

2.

Стара Загора

4 000

3.

Попово

3 000

4.

Столична

7 500

5.

Ардино

7 500

6.

Кърджали

1 657

7.

Брезник

3 648

8.

Левски

1 481

9.

Червен бряг

1 253

10.

Алфатар

1 020

11.

Тутракан

1 000

12.

Минерални бани

11 013

ОБЩО

45 072

“
§ 3. В Постановление № 77 на Минис
терския съвет от 2015 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
за отбелязване на 100 години от Първата
световна война и участието на България в
нея (ДВ, бр. 26 от 2015 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2:
a) в т. 4 думите „124 695 лв.“ се заменят
с „32 500 лв.“;
б) създава се т. 5:
„т. 5. п о б ю д ж е т и т е н а о б щ и н и т е –
92 195 лв.“
2. В чл. 5, ал. 1, т. 2 думите „99 695 лв.“ се
заменят със „7 500 лв.“.
3. Приложението към чл. 1, ал. 2 се из
меня така:
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„Приложение
към чл. 1, ал. 2
ПЛАН-СМЕТК А
за отбелязване на 100 години от Първата
световна война и участието на България
в нея
№
по
ред

1.

2.

3.

Мероприятие

Средства
(в лв.)

Министерството на отбраната

общо:
39 800

Посещение на делегация на Ав
стралийския съюз на ветераните
„Завърнали се от войните“ в
България по покана на военнопатриотичните съюзи.

5 000

Изложба (интерактивна, пред
метна, участващи 430 експоната),
организирана от Националния
военноисторически музей.

12 800

Честване на 150-ата годишнина от
рождението на главнокомандва
щия на Действащата армия през
Първата световна война генерал
от пехотата – Никола Жеков.
Издаване на книга.

2 000
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№
по
ред
2.

3.

2.

3.

Научно изследване „Българската
армия в Първата световна война“
от Военна академия „Г. С. Раков
ски“. Изданието, илюстрирано с
богат снимков материал и карти
на военните действия, има за цел
да представи обективно мястото
и ролята на Българската армия
по време на Първата световна
война. Подобно издание на ан
глийски език не е публикувано
досега.
На български език – 500 стр.
На английски език – 200 стр.
Издаване на книгата „Българ
ският военен флот през Първата
световна война“ от Военна ака
демия „Г. С. Раковски“.

3 600

Международна двудневна кон
ференция във Виена, Република
Австрия.

5 000

1.

Подготовка и отпечатване на до
кументалния сборник „Българите
и Голямата война“.

4 000

2.

Подготовката и отпечатването на
Сборник с доклади от междуна
родната конференция „Великите
сили, Балканите и България през
1915 г.“

6 000

10 000
Министерския съвет
1.

32 500

Ди г и та л иза ц ионен п роек т за
изработване на интернет стра
н и ца „В ой н и т е на Бъ л г ари я
(1878 – 1945 г.)“ – сайт „България
в Първата световна война“.

25 000

25 000
Областна администрация –
Кърджали

10 000
2.

Тридневен поход по стъпките
на българската армия, посветен
на Първата световна война, с
ученици от средните училища
на област Кърджали.

7 500

7 500
По бюджетите на общините

7 000

92 195

Община Белица
1.

2.
3 000

Изработване на паметна плоча
на жертвите в Първата светов
на война в гр. Белица, община
Белица.

2 000

Учени ческа екск у рзи я за о т
личници от у чилищата в об
щ и н а Б е л и ц а д о Реп у б л и к а
Македония – Струмица – Ново
село – военно гробище.

1 000

3 000

Министерството на културата
Откриване на фотоизложба „100
г од и н и о т Първата све т овна
вой на“ в С коп ие, Реп у бл и к а
Македония.

Фотоизложба „10 0 години от
Първата световна война и участи
ето на България в нея“ и научна
конференция в Брюксел, Белгия.

Министерството на образовани
ето и науката – за Българската
академия на науките

20 000
1.

Средства
(в лв.)

10 600

М и н ис т ерс т во т о на о т бра на
та – за Военна академия „Г. С.
Раковски“
Международна научна конферен
ция „Великите сили, Балканите
и България през 1915 г.“, органи
зирана от Военна академия „Г.
С. Раковски“.

Мероприятие

Държавна агенция „Архиви“
19 800

1.
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Община Благоевград
1.
2 000

Исторически спектакъл с учас
тие на Ансамбъл „Пирин“, Ка
мерна опера – Благоевград, Биг
бенд – Благоевград, хор „Ален
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Мероприятие

мак“ – Народно читалище „Н.
Вапцаров – 1866“, Драматичен
театър „Н. Вапцаров“ – Благоев
град, и 3d визуализация на знакови
моменти от боевете на българ
ската армия в гр. Благоевград.

Средства
(в лв.)

5 000

ВЕСТНИК
№
по
ред

Ремонт на паметник в с. Превала,
община Чипровци.

1 000

3.

Ремонт на паметник в с. Железна,
община Чипровци.

1 000

Община Батак
1.

Изграждане на паметна плоча
на загиналите във войните, в
с. Фотиново, община Батак.
Община Радомир

1.

Ремонт на паметник на загина
лите във войните, с. Поцърненци,
община Радомир.

Община Варна
Ремонт на паметник-костница на
загиналите за родината офицери,
подофицери и войници през вой
ните, в гр. Варна, община Варна.

Община Левски
1 500

1.

Ремонт на паметник в чест на
загиналите във войните, с. Бу
журлук, община Левски.
Община Никопол

3 500

1.

Ремонт на паметник на загина
лите във войните, с. Новачене,
община Никопол.
Община Долни Дъбник

Община Кюстендил
Монографично изследване „Кюс
тендил – военната столица на
България през Първата световна
война“ от Регионалния историчес
ки музей – Кюстендил.

1.
3 000

Община Ловеч
Възстановка на мобилизационен
военен лагер за прием и оком
плектуване на мобилизирани вой
ници от 34-ти пехотен Троянски
полк за Първата световна война,
в гр. Ловеч.

Ремонт на паметник на загина
лите във войните, с. Садовец,
община Долни Дъбник.
Община „Родопи“

1.

Изграждане на паметник на заги
налите в Първата световна война,
с. Ягодово, община „Родопи“.
Община Карлово

1.

Изграждане на Алея „Воинска
слава“ на Карлово, в гр. Карлово,
община Карлово.

Община Троян
Изграждане на паметник на заги
налите във войните за национал
но освобождение и обединение
от к в. „Попишка“, г р. Троян,
община Троян.

Община Разград
6 000

Община Чипровци
Ремонт на паметник на чипровски
герои, загинали по бойните по
лета във войните 1912 – 1919 г., в
гр. Чипровци, община Чипровци.

2 000
2 000

1.

2 500

Община Лозница
1.

2 000

Ремонт на паметник на загина
лите във войните, с. Пороище,
община Разград.

2 500

6 000
1.

3 000
3 000

2 200

2 200
1.

1 300
1 300

3 000
1.

1 418
1 418

3 500
1.

1 113
1 113

Община Габрово
Ремонт на паметник на заги
налите във войните в двора на
църквата в с. Боженци, община
Габрово.

3 000
3 000

1 500
1.

1 500
1 500

4 000

4 000
1.

Средства
(в лв.)

2.

5 000
Изработка и монтаж на паметник
на загиналите български синове
от с. Бързица във войните за ос
вобождението и обединението на
България, в с. Бързица, община
Провадия.

Мероприятие

4 000

Община Провадия
1.

С Т Р. 2 5

Ремонт на паметник на загина
лите във войните, с. Каменар,
община Лозница.

2 500
2 500

С Т Р.
№
по
ред
1.
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Мероприятие

Община Две могили
Ремонт на два паметника на за
гиналите във войните, църковния
двор в с. Каран Върбовка, община
Две могили.

Средства
(в лв.)

ВЕСТНИК
№
по
ред
1.

2 440

Община Алфатар
Ремонт на паметник на заги
налите във войните жители на
гр. Алфатар, община Алфатар.

1.

Община Върбица
1.

2 000

1.

Община Пирдоп
1.

Ремонт на чешма-паметник на
загиналите жители на Душанци,
с. Душанци, община Пирдоп.

3 500
3 500

Община Своге
1.

Ремонт на паметник на заги
налите във войните, гр. Своге,
община Своге.

2 450
2 450

Община Стара Загора
1.

Ремонт на военен паметник в
с. Калояновец, община Стара
Загора.

1 120
1 120

Община Казанлък
1.

Ремонт на военен паметник в
гр. Казанлък, община Казанлък.

Изграждане на паметник в чест
на участвалите във войните на
България в с. Козарево, община
„Тунджа“.

1 500
1 500

4 240
4 240

Общо:
1 800

7 000

Община „Тунджа“
1.

1 800

Изграждане на паметник на заги
налите във войните за обединение
на България жители на община
Върбица, гр. Върбица.

7 000

2 000
Община Смолян
Организиране и провеждане на
веществена и фотодокументална
изложба „Родопчани по фронтове
те на Първата световна война“ в
Регионалния исторически музей –
Смолян.

5 718
5 718

Община Нова Загора
Ремонт на паметника на заги
налите във войните, с. Съдиево,
община Нова Загора.

Ремонт на паметник-костница
на за г и на л и т е вой н и ц и п рез
войните в с. Черни рид, община
Ивайловград.

1 360
1 360

1.

2 736

Община Ивайловград
1.

Община Сливен
Направа на 4 плочи от сив гранит
на паметника в с. Гавраилово,
община Сливен.

Ремонт на паметник на загина
лите за национално обединение
в гр. Омуртаг, община Омуртаг.

2 736
2 000
2 000

1.

2 600

Община Омуртаг

Община Тутракан
Ремонт на паметник на тъжащата
майка в с. Старо село, община
Тутракан.

Експедиция в 35 селища на об
щината за локализиране на 80
лични паметника от Първата
световна война и изложба в Ис
торическия музей в гр. Попово,
община Попово.

2 600
1 200
1 200

1.

Средства
(в лв.)

Мероприятие
Община Попово

2 440
1.

БРОЙ 57

185 095

“
§ 4. В чл. 3 от Постановление № 82 на Ми
нистерския съвет от 2015 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери от резерва
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни
разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия
(ДВ, бр. 27 от 2015 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „1 764 548 лв.“ се
поставя запетая и се добавя „в т.ч. показател
„Персонал“ 9 578 лв.“.
2. В ал. 2 думите „Със сумата по чл. 1,
т. 2“ се заменят със „С 1 854 970 лв.“.
§ 5. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държав
ния бюджет на Република България за 2015 г.
§ 6. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет и на кметовете на съответните общини.

БРОЙ 57
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§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4834

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188
ОТ 20 ЮЛИ 2015 Г.

за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за парич
ните обезщетения и помощи от държавното
обществено осигуряване.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за изчисляване
и изплащане на паричните обезщетения и
помощи от държавното обществено осигу
ряване, приета с Постановление № 364 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 1 от 2007 г.; Решение № 9943 на Върхов
ния административен съд от 2007 г. – бр. 1 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2008 г., бр. 13,
67 и 80 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от
2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г.,
бр. 17, 55 и 90 от 2014 г. и бр. 19 от 2015 г.).
§ 2. Параграф 1 влиза в сила от 1 януари
2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

НАРЕДБА

за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и
начинът за представяне на документите и за
изчисляване и изплащане на:
1. паричните обезщетения при:
а) временна неработоспособност поради
общо заболяване, трудова злополука и про
фесионална болест, за санаторно-курортно
лечение и при належащ медицински преглед
или изследване, карантина, отстраняване от
работа по предписание на здравните органи,
гледане на болен или на член от семейството
под карантина, належащо придружаване на
болен член от семейството за медицински
преглед, изследване или лечение, както и за
гледане на здраво дете, върнато от детско
заведение поради карантина в заведението
или на детето;

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

б) трудоустрояване при временно намалена
работоспособност поради общо заболяване,
трудова злополука или професионална болест;
в) трудоустрояване поради бременност и
кърмене;
г) бременност и раждане;
д) отглеждане на малко дете;
е) осиновяване на дете от 2- до 5-годишна
възраст;
2. паричните помощи:
а) за инвалидност поради общо заболяване,
когато осигуреното лице няма необходимия
осигурителен стаж за отпускане на пенсия за
инвалидност поради общо заболяване;
б) при смърт на осигуреното лице.
(2) Преценката на правото и определяне
то на размера на паричните обезщетения и
помощите по ал. 1 се извършва въз основа
на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса
за социално осигуряване (КСО), данните от
издадените болнични листове и решенията
по обжалването им, приети по реда на На
редбата за реда за представяне в Национал
ния осигурителен институт на данните от
издадените болнични листове и решенията
по обжалването им, приета с Постановление
№ 241 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ,
бр. 67 от 2014 г.), като се използват и данните
от регистъра на осигурителите и самоосигу
ряващите се лица, регистъра на приходите
от осигурителните вноски за държавното
обществено осигуряване, регистър „Трудови
договори“, регистър „Пенсии“, регистър „Тру
дови злополуки“, регистър „Професионални
болести“, регистър „Парични помощи за про
филактика и рехабилитация“ и от регистър
„Парични обезщетения и помощи от ДОО“,
както и данните от удостоверенията по чл. 8,
9 и чл. 11, ал. 1 и 2.
Чл. 2. Паричните обезщетения и паричните
помощи се изчисляват и изплащат от съот
ветното териториално поделение на Нацио
налния осигурителен институт (ТП на НОИ),
с изключение на паричните помощи по чл. 1,
ал. 1, т. 2, буква „а“, които се изчисляват и
изплащат от ТП на НОИ по постоянен или
настоящ адрес на лицето.
Раздел II
Ред за представяне на документи за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения
и помощи
Ч л. 3. (1) Пари ч н и т е обезще т ен и я за
временна неработоспособност, бременност
и раждане до 135 календарни дни или тру
доустрояване се изплащат при ползване на
отпуск или при трудоустрояване въз основа
на болничен лист.
(2) При първото представяне на болничен
лист еднократно се заявяват данни относно
банковата сметка за изплащане на паричните
обезщетения с декларация по образец съгласно
приложение № 1.

С Т Р.
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(3) Декларация по образец съгласно при
ложение № 1 се представя и за болничните
листове за майчинство след 42-рия ден от
раждането и за случаите по чл. 167 от Кодек
са на труда.
Чл. 4. Паричните обезщетения при бремен
ност и раждане, отглеждане на малко дете
и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна
възраст се изплащат на осигурените лица при
ползване на отпуск и представяне на следните
документи:
1. за паричните обезщетения при бремен
ност и раждане за остатъка до 410 календарни
дни по чл. 50, ал. 1 КСО – заявление-декла
рация по образец съгласно приложение № 2;
2. за паричните обезщетения при раждане
на дете до 15 календарни дни по чл. 50, ал. 6
КСО – заявление-декларация по образец съ
гласно приложение № 3;
3. за паричните обезщетения при раждане
на дете след навършване на 6-месечна възраст
на детето за остатъка до 410 календарни дни
по чл. 50, ал. 7 КСО – заявление-декларация
по образец съгласно приложение № 4;
4. за паричните обезщетения при осино
вяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за
срок 365 дни по чл. 53а КСО – заявление-де
кларация по образец съгласно приложение № 5;
5. за паричните обезщетения при осиновя
ване на дете от 2- до 5-годишна възраст след
изтичане на 6 месеца от деня на предаване
на детето за осиновяване за остатъка до 365
дни по чл. 53а КСО – заявление-декларация
по образец съгласно приложение № 6;
6. за паричните обезщетения за отглеждане
на малко дете по чл. 53 и 54 КСО – заявлениедекларация по образец съгласно приложения
№ 7 и 8.
Чл. 5. В срок до 3 работни дни от промяна
на обстоятелствата, свързани с изплащането
на паричните обезщетения, включително при
промяна на банковата сметка за изплащането
им, осигурените лица представят нова деклара
ция или заявление-декларация и съответните
доказателства към нея.
Чл. 6. (1) Осигурените лица и лицата по
чл. 4, ал. 9 КСО представят документите по
чл. 3 – 5 на осигурителя, който ги завежда в
отделен дневник.
(2) Осигурителите съхраняват документите
по ал. 1 и съответните доказателства към тях
за срок 5 години считано от 1 януари на годи
ната, следваща годината на представянето им.
Чл. 7. Данните, съдържащи се в издадените
болнични листове, се представят в НОИ от
лекуващите лекари/лекарите по дентална ме
дицина лично или чрез лечебните заведения,
в които те осъществяват дейност, и от лекар
ските консултативни комисии (ЛКК) – чрез
лечебните заведения, към които са създадени,
по реда на Наредбата за реда за представяне
в Националния осигурителен институт на
данните от издадените болнични листове и
решенията по обжалването им.
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Чл. 8. (1) За всеки болничен лист оси
гурителите, техните клонове и поделения и
осигурителните каси представят в НОИ удос
товерение по образец съгласно приложение
№ 9 с данни относно правото на парично
обезщетение. За лицата, осигурени по повече
от едно правоотношение/основание за осигуря
ване при един осигурител, за всеки болничен
лист се представят отделни удостоверения за
всяко от правоотношенията/основанията за
осигуряване.
(2) В случай че болничните листове са об
жалвани от осигурителите по реда на чл. 112 от
Закона за здравето, удостоверенията съгласно
приложение № 9 се представят след приключ
ване на производството по обжалването на
болничните листове.
Чл. 9. За всеки документ по чл. 4 оси
гурителите, техните клонове и поделения и
осигурителните каси представят в НОИ удос
товерение по образец съгласно приложение
№ 10 с данни относно правото на парично
обезщетение.
Чл. 10. За всеки документ по чл. 5, както
и при промяна в ползването/прекратяването
на законоустановен отпуск и/или прекратя
ване на правоотношението/осигу ряването
осигурителите, техните клонове и поделения и
осигурителните каси представят в НОИ ново
удостоверение по образец съгласно приложе
ние № 9 или ново удостоверение по образец
съгласно приложение № 10 с данни относно
промяната в обстоятелствата, свързани с
изплащането на обезщетението.
Ч л. 11. (1) За изп ла ща не на пари ч но
обезщетение въз основа на болничен лист
самоосиг у ряващите се лица – лично или
чрез осигурителните каси, в които члену
ват, а съдружниците в търговски дружества,
собс т вен и ц и т е на ЕООД и физи ческ и т е
лица – членове на неперсонифицирани дру
жества – чрез дружествата, чрез които се
осигуряват, представят в НОИ удостоверение
по образец съгласно приложение № 9 с данни
относно правото на парично обезщетение. В
случай че болничните листове са обжалвани
от самоосигуряващите се лица по реда на
чл. 112 от Закона за здравето, удостоверенията
съгласно приложение № 9 се представят след
приключване на производството по обжалва
нето на болничните листове.
(2) За изплащане на паричните обезщетения
извън тези по ал. 1 самоосигуряващите се
лица – лично или чрез осигурителните каси, в
които членуват, а съдружниците в търговски
дружества, собствениците на ЕООД и физиче
ските лица – членове на неперсонифицирани
дружества – чрез дружествата, чрез които се
осигуряват, представят в НОИ удостоверение
по образец съгласно приложение № 11 с данни
относно правото на парично обезщетение.
(3) При промяна в обстоятелствата, свър
зани с изплащането на обезщетението, вклю
чително при промяна на банковата сметка за
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изплащането му, се представя ново удостове
рение по образец съгласно приложение № 9
или съгласно приложение № 11.
(4) Самоосигуряващите се лица, осигури
телните каси и дружествата, чрез които се
осигуряват съдружниците в търговски дру
жества, собствениците на ЕООД и физиче
ските лица – членове на неперсонифицирани
дружества, съхраняват доказателствата за
удостоверените в документите по ал. 1 – 3
обстоятелства за срок 5 години считано от
1 януари на годината, следваща годината, в
която е поискано изплащането на обезще
тението.
Чл. 12. Удостоверенията съгласно прило
жения № 9, 10 и 11 с данни относно правото
на парично обезщетение се представят в НОИ
в следните срокове:
1. от осигурителите, техните клонове и по
деления и осигурителните каси – до 10-о число
на месеца, следващ месеца, през който оси
гуреното лице е представило документите за
изплащане на обезщетението на осигурителя;
2. от самоосигуряващите се лица, друже
ствата, чрез които се осигуряват съдружни
ците в търговски дружества, собствениците
на ЕООД и физическите лица – членове на
неперсонифицирани дружества, и осигурител
ните каси – до 10-о число на месеца, следващ
месеца, през който е издаден болничният
лист по чл. 3, ал. 1, съответно до 10-о число
на месеца, следващ месеца, от който се иска
изплащане на обезщетението.
Чл. 13. Удостоверенията съгласно прило
жения № 9, 10 и 11 с данни относно промяна
в обстоятелствата, свързани с изплащането
на обезщетенията, се представят в НОИ в
следните срокове:
1. от осигурителите, техните клонове и
поделения и осигурителните каси – в срок до
3 работни дни от получаване на декларация
или заявление-декларация по чл. 5 и/или от
настъпване на съответните обстоятелства
по чл. 10;
2. от самоосигуряващите се лица, друже
ствата, чрез които се осигуряват съдружни
ците в търговски дружества, собствениците
на ЕООД и физическите лица – членове на
неперсонифицирани дружества, и осигури
телните каси – в срок до 3 работни дни от
промяната на обстоятелствата, свързани с
изплащането на паричното обезщетение.
Чл. 14. (1) Удостоверенията съгласно при
ложения № 9, 10 и 11 се представят на хартиен
носител, на електронен носител или по елек
тронен път чрез използване на квалифициран
електронен подпис на подателя.
(2) Повече от два документа по ал. 1 се
представят само на електронен носител или
по електронен път чрез използване на ква
лифициран електронен подпис на подателя.
(3) Повече от десет документа по ал. 1 се
представят само по електронен път чрез из
ползване на квалифициран електронен подпис
на подателя.
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(4) Осигурителните каси представят до
кументите по ал. 1 по електронен път чрез
използване на к ва лифициран елект ронен
подпис на подателя.
Чл. 15. (1) За въвеждане, контрол и съхра
няване на данните в документите по чл. 14,
ал. 1, представяни на електронен носител или
по електронен път, се използва програмен
продукт, разпространяван безплатно от НОИ,
или друг програмен продукт, отговарящ на
функционалните изисквания, структу ра и
формат на данните, утвърдени със заповед
на управителя на НОИ и публикувани на
интернет страницата на НОИ.
(2) Разпространяваният от НОИ програмен
продукт работи върху лицензирани версии
на операционната среда. Националният оси
гурителен институт не носи отговорност за
работата на програмния продукт, ако той се
стартира върху нелицензирани операционни
системи.
(3) Националният осигурителен институт
разработва и предоставя уеб услугите, реали
зиращи контрол на данни и представяне на
документи, които се използват в програмните
продукти.
Чл. 16. (1) Документите по чл. 14, ал. 1 на
хартиен или електронен носител се представят
в съответното ТП на НОИ с придружително
писмо съгласно приложение № 12, подписа
но и подпечатано от лицето, задължено да
ги представя по тази наредба, или от негов
представител, а за самоосигуряващите се
лица – подписано от лицето. Когато се пред
ставя електронен носител, върху него ясно и
четливо се означава единен идентификационен
код (ЕИК) по Закона за търговския регистър/
ЕИК по БУЛСТАТ. Достоверността на инфор
мацията, подадена с електронен носител, се
доказва с подписа и печата върху придружи
телното писмо. Придружителното писмо се
представя в два екземпляра, единият от които
остава в съответното ТП на НОИ.
(2) Електронният носител се връща след
приемането на информацията.
Чл. 17. Документите по чл. 14, ал. 1 се
представят по електронен път чрез уеб при
ложение, достъпно през интернет страницата
на НОИ, или чрез използване на програмен
продукт по чл. 15, ал. 1 с включени – уеб
услугите по чл. 15, ал. 3, и с квалифициран
електронен подпис на подателя.
Чл. 18. (1) За представяне на документите
по чл. 14, ал. 1 по електронен път лицата,
задължени да ги представят по тази наредба,
или упълномощени от тях лица се регистрират
като потребители на уеб услугите. Регистраци
ята се извършва онлайн чрез уеб приложение,
достъпно през интернет страницата на НОИ.
(2) Регистрация на юридическо лице или
на осигурителна каса се извършва с валиден
квалифициран електронен подпис, съдържащ
ЕИК по Закона за търговския регистър/ЕИК
по БУЛСТАТ и наименование на юридическото
лице или осигурителната каса.
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(3) Регистрация на физическо лице се из
вършва с валиден квалифициран електронен
подпис, съдържащ единен граждански номер/
личен номер на чужденец и трите имена на
лицето.
(4) Регистрация на едноличен търговец
се извършва с валиден квалифициран елек
тронен подпис, съдържащ ЕИК по Закона за
търговския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ и
наименование на едноличния търговец или
единен граждански номер/личен номер на
чужденец и трите имена на лицето.
Чл. 19. (1) Лице, задължено да представя
документите по тази наредба, може да упъл
номощи друго лице, което притежава квали
фициран електронен подпис, да представя по
електронен път документите по чл. 14, ал. 1
от негово име със заявление по образец съ
гласно приложение № 13. Упълномощеното
лице представя заявлението в електронен вид
с квалифициран електронен подпис чрез уеб
приложението в интернет страницата на НОИ.
Упълномощителят подписва и подпечатва
заявлението и го представя лично или чрез
упълномощено за целта лице в съответното
ТП на НОИ на хартиен носител в срок до 3
работни дни от упълномощаването.
(2) При оттегляне на упълномощаването
лицето, задължено да представя документите
по тази наредба, представя в съответното ТП
на НОИ ново заявление по образец съгласно
приложение № 13 не по-късно от 3 работни
дни преди датата на оттеглянето.
(3) Заявление по ал. 1 не се представя от
членовете на осигурителни каси.
Чл. 20. (1) Осигурителите/дружествата,
чрез които се осигуряват съдружниците в
търговски дружества, собствениците на ЕООД
и физическите лица – членове на неперсо
нифицирани дружества, техните клонове и
поделения, осигурителните каси и самооси
гуряващите се лица могат да коригират пода
дените с документите по чл. 14, ал. 1 данни,
като представят удостоверение с коректните
данни и попълнен код за корекция. С код за
корекция не се коригират следните данни:
1. в удостоверение по образец съгласно
приложение № 9 – номер на болничен лист,
единен граждански номер/личен номер на
чужденец/служебен номер, издаден от Наци
оналната агенция за приходите, на лицето, за
което се отнасят данните и ЕИК по Закона
за търговския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ;
2. в удостоверения по образец съгласно
приложения № 10 и 11 – единен граждански
номер/личен номер на чужденец/служебен
номер, издаден от Националната агенция за
приходите, на лицето, за което се отнасят дан
ните, ЕИК по Закона за търговския регистър/
ЕИК по БУЛСТАТ, начална дата за изплащане,
вид и основание на обезщетението, за което
се отнасят данните в удостоверението.
(2) Осигурителите/дружествата, чрез кои
то се осигуряват съдружниците в търговски
дружества, собствениците на ЕООД и физиче
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ските лица – членове на неперсонифицирани
дружества, техните клонове и поделения,
осигурителните каси и самоосигуряващите се
лица могат да заличават подадените с доку
ментите по чл. 14, ал. 1 данни, като представят
удостоверение с попълнен код за заличаване.
(3) Когато данните по ал. 1, т. 1 и 2 са
некоректно подадени, се представя удосто
верение с попълнен код за заличаване, след
което се представя ново удостоверение с
коректни данни.
(4) След приемането на документите по
чл. 14, ал. 1 съответното удостоверение може
да се представи само с попълнен код за ко
рекция или с код за заличаване.
(5) Удостоверенията с код за корекция и
заличаване се представят по реда на чл. 14.
(6) Удостоверения за коригиране и зали
чаване на данни, подадени с документите по
чл. 14, ал. 1, не се представят след 30 юни
на годината, следваща годината, за която се
отнасят. След този срок данните, подадени
с документите по чл. 14, ал. 1, могат да се
коригират и заличават само с удостоверение,
представено на хартиен или електронен носи
тел в съответното ТП на НОИ, след дадени
задължителни предписания по чл. 108, ал. 1,
т. 3 КСО.
Чл. 21. (1) След получаване на докумен
тите по чл. 14, ал. 1 НОИ издава справка за
приетите и върнати документи по образец
съгласно приложение № 14.
(2) При получаване на документите по
електронен път на електронния адрес на
регистрирания по реда на чл. 18 потребител,
представил документите, се изпраща съобще
ние с достъп до съдържанието на справката
по ал. 1.
(3) При получаване на документите на
хартиен или електронен носител справката се
издава, подписва и подпечатва от длъжност
ното лице в съответното ТП на НОИ и се
връчва на лицето, представило документите.
Чл. 22. (1) Не се приемат документи по
чл. 14, ал. 1, които не съдържат данните по
чл. 20, ал. 1, т. 1 и 2. Не се приемат и удос
товерения с некоректно попълнени данни.
(2) В срок до 3 работни дни от датата, на
която е отказано приемане на документи по
чл. 14, ал. 1, същите се представят отново след
коректно попълване на необходимите данни.
Чл. 23. Електронен носител, който е по
лучен в ТП на НОИ повреден, нечетим или
е с вируси, се връща на лицето, което го е
представило. В срок до 3 работни дни от по
лучаването на електронния носител лицето,
задължено да представя документите по тази
наредба, е длъжно да представи годен и с ко
ректно попълнени данни електронен носител
за негова сметка.
Чл. 24. Осигурените лица, придобили право
за получаване на парични обезщетения по
чл. 1, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „г“, за периоди
те след приключване на производството по
ликвидация или прекратяване на осигурителя,
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представят лично или чрез упълномощени
от тях лица в съответното ТП на НОИ със
заявление по образец съгласно приложение
№ 15 документите по чл. 3, ал. 2 и 3 и чл. 4,
т. 1 – 3 на хартиен носител, както и документ
за самоличност.
Чл. 25. Лицата, които искат изплащане
на помощта по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква „а“,
представят лично или чрез упълномощени от
тях лица в ТП на НОИ по постоянния или
настоящия им адрес заявление-декларация по
образец съгласно приложение № 16 на хартиен
носител и документ за самоличност.
Чл. 26. Лицата, които искат изплащане
на помощта по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква „б“,
представят лично или чрез упълномощени от
тях лица в ТП на НОИ по постоянния или
настоящия си адрес заявление-декларация по
образец съгласно приложение № 17 на хартиен
носител и документ за самоличност. Когато
децата на починалия са малолетни или не
пълнолетни, документите се представят от
законния им представител.
Чл. 27. Лицата, които искат изплащане
на неполучени от починало лице парични
обезщетения и помощи, представят в ТП на
НОИ по постоянния или настоящия си адрес
заявление-декларация по образец съгласно
приложение № 18 на хартиен носител и до
кумент за самоличност.
Чл. 28. В срок до 3 работни дни от промя
ната на обстоятелствата, свързани с изплаща
нето на паричните обезщетения и помощи,
правоимащите лица по чл. 24 – 27 представят
в съответното ТП на НОИ нови заявлениядекларации на хартиен носител и съответните
доказателства към тях.
Чл. 29. (1) Когато след приема на докумен
ти за изплащане на парични обезщетения и
помощи се установи, че те са нередовни или
липсва необходим документ, както и за изя
сняване на факти и обстоятелства, свързани
с изчисляване и изплащане на паричните
обезщетения и помощи, ТП на НОИ уведомява
лицата, задължени да представят документи
по тази наредба, в срок до 7 работни дни от
представянето на документите, като им дава
необходимите указания за отстраняване на
нередностите или за изясняване на фактите
и обстоятелствата.
(2) Уведомяването се извършва чрез ли
цензиран пощенски оператор на посочен то
чен адрес или по електронен път на посочен
електронен адрес. Уведомяването може да се
извърши и по телефона, което се удостоверява
с подпис на извършилото го длъжностно лице.
(3) При невъзможност за уведомяване по
реда на ал. 2 уведомяването се извършва по
реда на чл. 110, ал. 4 КСО.
(4) Документите по ал. 1 се представят в
НОИ по реда на чл. 14 в срок до 7 работни
дни от уведомяването.
(5) Ако в срок до 7 работни дни от уведо
мяването нередностите не бъдат отстранени
и/или не бъдат представени липсващите до

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

кументи, преценката на правото и определя
нето на размера на обезщетенията и/или на
помощите се прави въз основа на наличните
редовни документи, данните по чл. 5, ал. 4, т. 1
КСО и данните от регистрите по чл. 1, ал. 2.
Чл. 30. Лицата, задължени да представят
документи по тази наредба, са длъжни при по
искване от осигурените лица да ги запознават
с предоставените за тях документи и данни.
Раздел III
Изчисляване на паричните обезщетения и
помощи
Чл. 31. (1) Доходът за периода от 18 кален
дарни месеца, а при бременност и раждане и
при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна
възраст – от 24 календарни месеца, предхож
дащи месеца на настъпване на временната не
работоспособност или на началото на отпуска
за бременност и раждане и при осиновяване
на дете от 2- до 5-годишна възраст, от който
се изчислява дневното парично обезщетение
за временна неработоспособност, за бремен
ност и раждане и при осиновяване на дете от
2- до 5-годишна възраст, включва:
1. дохода, върху който са:
а) внесени или дължими осигурителни внос
ки за лицата, осигурени за общо заболяване
и майчинство и/или за трудова злополука и
професионална болест;
б) внесени авансово осигурителни вноски
за общо заболяване и майчинство – за само
осигуряващите се лица;
в) внесени осигурителни вноски за общо
заболяване и майчинство – за лицата по чл. 4,
ал. 9 КСО;
г) внесени осигурителни вноски за общо за
боляване и майчинство и за трудова злополука
и професионална болест – за морските лица;
2. минималната месечна работна заплата
в случаите по чл. 41, ал. 2 КСО;
3. дохода, от който е определено паричното
обезщетение за временна неработоспособност,
за бременност и раждане или при осиновяване
на дете от 2- до 5-годишна възраст в случаите
по чл. 41, ал. 3 КСО.
(2) Сборът от доходите по ал. 1, от който
се изчисляват паричните обезщетения за
временна неработоспособност, бременност и
раждане и при осиновяване на дете от 2- до
5-годишна възраст, включително в случаите,
в които лицето е осигурено по повече от едно
правоотношение/основание за осигуряване,
не може да бъде по-голям от максималния
месечен размер на осиг у рителни я доход,
определен със Закона за бюджета на държав
ното обществено осигуряване за съответната
година, за всеки месец от периода, от който
се изчисляват паричните обезщетения, освен
в случаите по чл. 6, ал. 15 КСО.
(3) Среднодневният доход за периода по
ал. 1, от който се изчислява дневното па
рично обезщетение, се определя, като сборът
на брутните трудови възнаграждения и/или
осигурителния доход, и/или пропорционална
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та част от минималната работна заплата за
периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода,
от който са изчислени паричните обезщете
ния за временна неработоспособност и/или
за бременност и раждане, и/или при осино
вяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за
периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, се раздели на
общия брой на работните дни по календар за
същия период.
(4) Паричните обезщетения на лица, които
към деня на настъпване на съответния риск са
осигурени за общо заболяване и майчинство
и/или трудова злополука и професионална
болест по повече от едно правоотношение/
основание за осигуряване, се изплащат по
отделно по всяко от правоотношенията или
за всяко от основанията.
Чл. 32. (1) За работещите по трудови и по
служебни правоотношения и приравнените
към тях правоотношения месечното нетно
възнаграждение се определя, като изплатеното
или начисленото месечно възнаграждение се
намали с определените със закон задължител
ни осигурителни вноски за сметка на лицата
и с данъците по Закона за данъците върху
доходите на физическите лица и не може да
бъде повече от максималния месечен осигу
рителен доход, определен със Закона за бю
джета на държавното обществено осигуряване
за съответната година, освен в случаите по
чл. 6, ал. 15 КСО. Когато възнаграждението
не е начислено, до начисляването му за нетно
възнаграждение се взема предвид минимални
ят месечен осигурителен доход по чл. 6, ал. 2,
т. 3 КСО или минималната месечна работна
заплата за страната, ако нямат определен
минимален осигурителен доход.
(2) За управителите и прокуристите на
търговски дружества и на еднолични търговци
и на техните клонове, членовете на съвети на
директорите, на управителни и надзорни съве
ти и контрольорите на търговски дружества,
синдиците и ликвидаторите, лицата, работещи
по договори за управление на неперсонифи
цирани дружества, както и лицата, на които е
възложено управлението и/или контролът на
държавни и общински предприятия по глава
девета от Търговския закон, техни поделения
или на други юридически лица, създадени със
закон, месечното нетно възнаграждение се
определя, като изплатеното или начисленото
месечно възнаграждение се намали с опреде
лените със закон задължителни осигурителни
вноски за сметка на лицата и с дължимия
данък по Закона за данъците върху доходите
на физическите лица и не може да бъде по
вече от максималния месечен осигурителен
доход, определен със Закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване за съот
ветната година. Когато възнаграждението не
е начислено, до начисляването му за нетно
възнаграждение се взема предвид минимал
ният месечен осигурителен доход по чл. 6,
ал. 2, т. 3 КСО.
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(3) За членовете на кооперации, работещи
без трудови правоотношения в кооперация
та, за лицата, упражняващи трудова дейност
на изборни длъжности, за служителите с
духовно звание на Българската православна
църква и други вероизповедания по Закона за
вероизповеданията и за специализантите по
чл. 4, ал. 1, т. 9 КСО месечното нетно въз
награждение се определя, като изплатеното
или начисленото месечно възнаграждение
се намали с определените със закон задъл
жителни осигурителни вноски за сметка на
лицата и с дължимия данък по Закона за да
нъците върху доходите на физическите лица
и не може да бъде повече от максималния
месечен осигурителен доход, определен със
Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за съответната година. За лицата,
упражняващи трудова дейност на изборни
длъжности, за служителите с духовно звание
на Българската православна църква и други
регистрирани вероизповедания по Закона за
вероизповеданията, когато възнаграждението
не е начислено, до начисляването му за нетно
възнаграждение се взема предвид минимал
ният месечен осигурителен доход по чл. 6,
ал. 2, т. 3 КСО.
(4) Изплатеното или начисленото месеч
но възнаграждение по ал. 1 – 3, от което се
определя нетното възнаграждение, включва
брутното трудово възнаграждение и други
допълнителни доходи от трудова дейност за
съответния месец.
(5) При определяне на месечното нетно въз
награждение не се вземат предвид средствата,
предоставени от работодателя за сметка на
социалните разходи, както и определените
върху тях със закон задължителни осигурител
ни вноски за сметка на лицата и дължимият
данък по Закона за данъците върху доходите
на физическите лица.
(6) За самоосигуряващите се лица месеч
ното нетно възнаграждение е избраният от
тях месечен осигурителен доход, върху който
са внесени авансовите осигурителни вноски.
(7) За лицата по чл. 4, ал. 9 КСО – съпрузи
на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 КСО, месеч
ното нетно възнаграждение е минималният
осигурителен доход за самоосигуряващите
се лица, определен със Закона за бюджета
на държавното обществено осигуряване за
съответната година, а за лицата по чл. 4, ал. 9
КСО – съпрузи на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4
КСО – минималният осигурителен доход за
регистрираните земеделски стопани и тютю
нопроизводители, определен със Закона за
бюджета на държавното обществено осигу
ряване за съответната година.
(8) За морските лица месечното нетно
възнаграждение е избраният от тях месечен
осигурителен доход, върху който са внесени
осигурителните вноски.
(9) Среднодневното нетно възнаграждение
за периода по чл. 31, ал. 1 се определя, като
сборът от месечните нетни възнаграждения
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и/или пропорционалната част от минималната
работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2
КСО, и/или дохода, от който са определени
паричните обезщетения за временна нерабо
тоспособност и/или за бременност и раждане,
и/или при осиновяване на дете от 2- до 5-го
дишна възраст за периодите по чл. 41, ал. 3
КСО, но не повече от максималния месечен
осигурителен доход, определен със Закона за
бюджета на държавното обществено осигуря
ване за съответната година, освен в случаите
по чл. 6, ал. 15 КСО, се раздели на броя на
работните дни по календар за същия период.
Чл. 33. Паричното обезщетение за вре
менна неработоспособност, за бременност и
раждане и при осиновяване на дете от 2- до
5-годишна възраст при работа по личен или
групов дневен сменен график се изплаща
за работните дни по индивидуалния или
груповия график на осигурения, а ако няма
такъв – по графика на звеното, към което той
се числи, включени в периода на временната
неработоспособност, в отпуска за бременност
и раждане и при осиновяване на дете от 2- до
5-годишна възраст.
Чл. 34. (1) Паричното обезщетение за вре
менна неработоспособност, за бременност и
раждане и при осиновяване на дете от 2- до
5-годишна възраст при сумирано изчисляване
на работното време и при работа на смени по
часов график се изплаща за работните часове
по личния график на осигурения, а ако няма
такъв – по графика на звеното, към което той
се числи, включени в периода на временната
неработоспособност, в отпуска за бременност
и раждане и при осиновяване на дете от 2- до
5-годишна възраст.
(2) Средночасовият доход за периода по
чл. 31, ал. 1, от който се изчислява часовото
парично обезщетение, се определя, като сборът
на брутните трудови възнаграждения и/или
осигурителния доход, и/или пропорционална
та част от минималната работна заплата за
периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода,
от който са изчислени паричните обезщете
ния за временна неработоспособност и/или
за бременност и раждане, и/или при осино
вяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за
периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, но не повече
от максималния месечен осигурителен доход,
определен със Закона за бюджета на държав
ното обществено осигуряване за съответната
година, освен в случаите по чл. 6, ал. 15 КСО,
се раздели на общия брой на работните часове
по календар за същия период.
(3) Средночасовото нетно възнаграждение
за периода по чл. 31, ал. 1 се определя, като
сборът от месечните нетни възнаграждения
и/или пропорционалната част от минимал
ната работна заплата за периодите по чл. 41,
ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са изчис
лени паричните обезщетения за временна
неработоспособност и/или за бременност и
раждане, и/или при осиновяване на дете от 2до 5-годишна възраст за периодите по чл. 41,

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

ал. 3 КСО, но не повече от максималния
месечен осигурителен доход, определен със
Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за съответната година, освен в
случаите по чл. 6, ал. 15 КСО, се раздели на
общия брой на работните часове по календар
за същия период.
Чл. 35. Общата сума на паричното обез
щетение се определя, като дневният/часовият
му размер се умножи по броя на работните
дни/часове, включени в периода на времен
ната неработоспособност или в отпуска за
бременност и раждане и при осиновяване
на дете от 2- до 5-годишна възраст, за които
лицето има право на парично обезщетение.
Чл. 36. Размерът на паричната помощ за ин
валидност поради общо заболяване, когато оси
гуреното лице няма необходимия осигурителен
стаж за отпускане на пенсия за инвалидност
поради общо заболяване, се изчислява, като
дневният размер на паричното обезщетение
за временна неработоспособност, определен
съгласно чл. 41 КСО, се умножи по 60.
Чл. 37. Размерът на неполученото парич
но обезщетение и/или помощ по чл. 27 се
разпределя между наследниците по реда на
Закона за наследството.
Чл. 38. (1) Размерът на паричната помощ
при смърт на осигуреното лице е общ за
всички правоимащи лица и се разпределя
поравно между тях.
(2) Съответната част от паричната помощ
при смърт на осигуреното лице се изплаща
на всяко от правоимащите лица.
(3) Когато децата на починалия са мало
летни или непълнолетни, полагащата им се
част от помощта се изплаща на законния им
представител.
Раздел IV
Изплащане на паричните обезщетения и
помощи
Чл. 39. (1) Паричните обезщетени я се
изплащат от ТП на НОИ на правоимащите
лица – осигурените лица, самоосигуряващите
се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО, по лични
разплащателни или спестовни безсрочни бан
кови сметки съгласно данните от документите
по чл. 14, ал. 1 в срок до 10 работни дни от
постъпване в НОИ на данните от издадените
болнични листове и представяне на удосто
веренията по образец съгласно приложения
№ 9 – 11.
(2) Паричните обезщетения за период,
обхващащ повече от един календарен месец,
се изплащат в срока по ал. 1 за първия месец
от периода, за останалите календарни месе
ци – в срок до 5 работни дни след изтичане
на месеца, за който се отнасят, а за последния
месец – в срок до 5 работни дни след изтичане
на срока на обезщетението.
(3) Паричните обезщетения и помощи се
изплащат от ТП на НОИ на правоимащите
лица по чл. 24 – 27 по декларираните от тях в
заявленията-декларации лични разплащателни
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или спестовни безсрочни банкови сметки в
срок до 10 работни дни от постъпване в НОИ
на данните от издадените болнични листове
и представяне на заявленията-декларации по
образец съгласно приложения № 15 – 18.
Чл. 40. (1) Националният осигурителен
институт превежда на всяка банка два пъти
седмично общата сума за всички правоимащи
лица с банкови сметки в съответната банка,
включени в списъка по ал. 2. Преводът се из
вършва по отделна, разкрита за целта сметка
на банката.
(2) За разпределяне на сумата по ал. 1 и
заверяване на личните банкови сметки на
правоимащите лица НОИ изпраща на съот
ветните банки списък на лицата, съдържащ
трите имена, единен граждански номер/личен
номер на чужденец/служебен номер, издаден
от Националната агенция за приходите, номер
на банковата сметка (IBAN) и сума. Списъкът
се изпраща по електронен път.
(3) При закрита или несъществуваща лич
на сметка, по която се превежда парично
обезщетение и/или помощ, банката възста
новява сумата на НОИ в 3-дневен срок от
получаването є.
Чл. 41. Националният осигурителен ин
ститут сключва договори с всички банки за
начина на превеждане на паричните обезще
тения и помощи.
Ч л. 42. (1) Пари ч н и т е обезщет ен и я и
помощи, изплатени на осигурените лица,
се преизчисляват служебно въз основа на
данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО до 30 юни
на годината, следваща годината, за която се
отнасят. Когато паричните обезщетения и
помощи са изплатени в размер, по-малък от
дължимия, разликата се изплаща в срока по
изречение първо.
(2) Паричните обезщетения и помощи,
изплатени на самоосигуряващите се лица за
предходната календарна година, се преизчис
ляват служебно до 30 юни на текущата година
въз основа на окончателния осигурителен
доход, определен съгласно чл. 6, ал. 8 КСО.
Когато паричните обезщетения и помощи са
изплатени в размер, по-малък от дължимия,
разликата се изплаща в срока по изречение
първо. Изплатените в по-висок от дължимия
размер обезщетения се възстановяват от само
осигуряващите се лица по реда на чл. 114 КСО.
Раздел V
Парични обезщетения и помощи при прилагане на европейските регламенти и международните договори в областта на социалната
сигурност
Чл. 43. (1) Установяването в друга държава,
с която Република България прилага евро
пейските регламенти или международните
договори в областта на социалната сигурност,
на временна неработоспособност, бременност
или раждане на лица, осигурени съгласно
българското законодателство, се извършва по
реда, утвърден в тази държава. В тези случаи
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болничен лист по реда на Наредбата за меди
цинската експертиза, приета с Постановление
№ 87 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ,
бр. 36 от 2010 г.), не се издава. Когато не е
издадено удостоверение за неработоспособ
ност или чуждата компетентна институция
не е представила съответния формуляр, се
прилага редът, предвиден в Наредбата за
медицинската експертиза.
(2) Установяването в държава, която не
прилага европейските регламенти или между
народните договори в областта на социалната
сигурност, на временна неработоспособност,
бременност или раждане на лица, осигурени
съгласно българското законодателство, се
извършва по реда, предвиден в Наредбата за
медицинската експертиза.
Чл. 44. (1) Удостоверения за неработоспо
собност, издадени в друга държава, с която
Република България прилага европейските
регламенти или международните договори в
областта на социалната сигурност, се пред
ставят от осигурителите, техните клонове и
поделения, осигурителните каси, самооси
гуряващите се лица и от дружествата, чрез
които се осигуряват съдружниците в търговски
дружества, от собствениците на ЕООД и физи
ческите лица – членове на неперсонифицирани
дружества, на хартиен носител в съответното
ТП на НОИ, а когато лицата нямат постоя
нен адрес в Република България – в ТП на
НОИ – София-град.
(2) Удостоверенията по ал. 1 заедно с удос
товерение по образец съгласно приложение
№ 9, в което не се попълва номер на болничен
лист, се представят на хартиен носител.
(3) Документите по ал. 2 се представят с
придружително писмо по образец съгласно
приложение № 19, подписано и подпечатано
от лицето, задължено да ги представя по тази
наредба, или от негов представител, а за само
осигуряващите се лица – подписано от лицето.
Чл. 45. (1) Осигурените лица/осигурителите
им и самоосигуряващите се лица или упълно
мощени от тях лица представят в съответното
ТП на НОИ документите за осигурителен
стаж, придобит в друга държава, издадени
от чуждата компетентна институция, и/или
декларират такъв стаж при непредставяне на
документ.
(2) При деклариране на осигурителен стаж,
придобит в друга държава без представяне на
необходимите документи, проверката и удос
товеряването му се извършват по установения
с европейските регламенти или междуна
родните договори в областта на социалната
сигурност ред.
Чл. 46. (1) Паричните обезщетения и по
мощи се изплащат в друга държава при усло
вията и по реда, предвидени в европейските
регламенти или в международните договори
в областта на социалната сигурност, когато
правоимащото лице пребивава в дру гата
държава и е избрало да получава дължимите
суми в чужда банка.
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(2) Изплащането на парични обезщетения
и помощи се извършва чрез преводи в евро
или в друга конвертируема валута, посочена
в международен договор, по лична банкова
сметка, посочена от лицето.
Раздел VI
Спорове
Чл. 47. (1) Ако се установи, че лицето
няма право на парично обезщетение или на
парична помощ, длъжностното лице, на което
е възложено ръководството по изплащането на
паричните обезщетения и помощи, или друго
длъжностно лице, определено от ръководи
теля на ТП на НОИ, издава разпореждане за
отказ в срок до 10 работни дни от постъпване
в НОИ на данните от издадените болнични
листове и представяне на удостоверенията по
образец съгласно приложения № 9 – 11 или на
заявленията-декларации по образец съгласно
приложения № 15 – 18.
(2) Екземпляр от разпореждането се из
праща на лицето с обратна разписка чрез
лицензиран пощенски оператор в 3-дневен
срок от издаването му.
(3) Разпореждането за отказ може да се
обжалва в 14-дневен срок от получаването
му пред ръководителя на ТП на НОИ по реда
на чл. 117 КСО.
(4) Споровете относно правото и размера
на паричните обезщетения и помощи се ре
шават по реда на чл. 117 КСО.
Допълнителни разпоредби
§ 1. (1) По смисъла на наредбата „съответ
ното ТП на НОИ“ е, както следва:
1. за самоосигуряващите се лица – ТП на
НОИ по постоянен адрес на физическото лице;
2. за местните юридически лица – ТП на
НОИ по седалище;
3. за неперсонифицираните дружества и
осигурителните каси – ТП на НОИ по адрес
на управление;
4. за чуждестранните търговски представи
телства – ТП на НОИ по адрес на търговското
представителство;
5. за клон на чуждестранно лице – ТП
на НОИ по седалище на клона, съответно
по адрес на управление на поделението или
представителството;
6. за осигурителите и самоосигуряващите се
лица, регистрирани в ТД „Големи данъкоплат
ци и осигурители“ на Националната агенция
за приходите – ТП на НОИ по седалище на
юридическото лице и по постоянен адрес на
физическото лице;
7. за клоновете и поделенията, вписани с
13-значен ЕИК – ТП на НОИ по седалище,
съответно по адрес на управление.
(2) Осигурител, който има обособена/и
дейност/и на територията на няколко ТП на
НОИ, може да представя документи за изпла
щане на паричните обезщетения във всяко
от поделенията, на територията на което се
извършва съответната обособена дейност. Това
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поделение се счита за „съответно ТП на НОИ“,
като промяната се извършва с подаване на
заявление-декларация по образец съгласно
приложение № 20 от осигурителя в ТП на
НОИ по дейността.
§ 2. (1) По смисъла на наредбата „осигури
тел“ е всяко физическо лице, юридическо лице
или неперсонифицирано дружество, както и
други организации, които имат задължение
по закон да внасят осигурителни вноски за
други физически лица.
(2) По смисъла на наредбата „осигурител“
за морските лица са техните работодатели.
(3) По смисъла на наредбата „осигурител“
за лицата по чл. 4, ал. 9 КСО са техните съп
рузи – самоосигуряващи се лица по чл. 4,
ал. 3, т. 1 и 4 КСО.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Болнични листове, издадени преди 1
януари 2015 г. върху бланка „Болничен лист
за временна неработоспособност“, се пред
ставят в съответното ТП на НОИ по реда на
отменената Наредба за изчисляване и изпла
щане на паричните обезщетения и помощи от
държавното обществено осигуряване.
§ 4. Документи за изплащане на парични
обезщетения и за промяна на обстоятелствата,
свързани с изплащането на паричните обез
щетения, представени до 31 декември 2015 г.
на осигурителите или дружествата, чрез които
се осигуряват съдружниците в търговски дру
жества, собствениците на ЕООД и физичес
ките лица – членове на неперсонифицирани
дружества, се представят в съответното ТП
на НОИ по реда на отменената Наредба за
изчисляване и изплащане на паричните обез
щетения и помощи от държавното обществено
осигуряване.
§ 5. Документи за промяна на обстоятел
ствата, свързани с изплащането на паричните
обезщетения, документите за изплащане на
които са представени в НОИ до 31 декември
2015 г., се представят в съответното ТП на
НОИ по реда на отменената Наредба за из
числяване и изплащане на паричните обезще
тения и помощи от държавното обществено
осигуряване.
§ 6. До 30 юни 2016 г. сроковете по чл. 39,
ал. 1 и 3 и по чл. 47, ал. 1 са до 15 работни дни.
§ 7. Договорите с банки, сключени по
реда на отменената Наредба за изчисляване
и изплащане на паричните обезщетения и
помощи от държавното обществено осигуря
ване, запазват своето действие.
§ 8. Наредбата се приема на основание
чл. 41, ал. 5 и чл. 54к КСО.
§ 9. Изпълнението на наредбата се възлага
на управителя на Националния осигурителен
институт.
§ 10. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2016 г. с изключение на чл. 18 и 19, които
влизат в сила от 1 декември 2015 г.

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 57

Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и
раждане и трудоустрояване по болнични листове
от ...........................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер .........................….....................................................,
адрес за кореспонденция ............................……....................…............................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ...................................................., мобилен телефон ..........................................................................................,
електронен адрес ................................................................………………................................................................................,
осигурен при осигурител ....................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя)
І. Декларирам следните обстоятелства:
1. *Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ......................................................................................................, BIC ....................................................................,
при банка .............................................................................
(наименование)
* Точка 1 се попълва еднократно при първото представяне на болничен лист на осигурителя.
**
2. Детето ........................................................................................................... е родено на .................. 20.... г.
			
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор …................................................................................................
Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № …………….....................................……………./...........20.... г.
Майка ………………………...........................................…, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ..............…..…..
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ……………................................………………..........., ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор …..….....……….
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
3. Децата са близнаци, …… на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
4. Детето е живо.
5. Детето не е дадено за осиновяване.
6. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
7. Не съм лишен/а от родителски права.
8. Родителските ми права не са ограничени.
9. Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
** Полето се попълва само за деклариране на обстоятелства за изплащане на парично обезщетение по
болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда.
ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN .........................................................................................................................................., BIC .................................,
при банка .................................................................................................
(наименование)
***
2. Детето е починало на ..............20....г.
Считано от ...................20....г.:
3. Детето е дадено за осиновяване.
4. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
5. Лишен/а съм от родителски права.
6. Родителските ми права са ограничени.
7. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
*** Полето се попълва само за деклариране на промяна в обстоятелства за изплащане на парично обезщетение
по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда.
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8. Болният член на семейството, за който ми се изплаща парично обезщетение по болничен лист, е починал
на ..............20..... г.
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните
данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам нова декларация.
При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение
заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ......................................

Подпис: ...........................................

гр. (с.) ..................................

Приложение № 2
към чл. 4, т. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание
чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка до 410 календарни дни

от ...........................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер .........................….........................,
адрес за кореспонденция ............................………................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ...................................................., мобилен телефон ...........................................................................................,
електронен адрес..................................................................………………................................................................................,
осигурен при осигурител ....................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя)
за дете .............................................................................................................., родено на ............... 20.... г.,
			
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор …....................................................................................................
Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № ………………................…………./....................................20.... г.
Майка ………………………………...............................…, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................…..…..
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща …………………...................................…............., ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор …..…........…....…….
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, …… на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля в качеството ми на ...........................................................................................................................................
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/настойник)
да ми бъде изплащано парично обезщетение за бременност и раждане считано от ............................ 20....... г.
І.
1.
2.
3.
4.

Декларирам следните обстоятелства:
Детето е живо.
Детето не е дадено за осиновяване.
Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
5. Не съм лишен/а от родителски права.
6. Родителските ми права не са ограничени.
7. Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител.
8. Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
9. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ..........................................................................................................................., BIC .......................................,
при банка .........................................................................
(наименование)
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ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на .............20.... г.
Считано от..................20.... г.:
2. Детето е дадено за осиновяване.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
5. Лишен/а съм от родителски права.
6. Родителските ми права са ограничени.
7. Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на
осиновител.
8. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
9. Започнал/а съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за
общо заболяване и майчинство.
10. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ...................................................................................................................................., BIC .................................,
при банка ..........................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответ
ните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заяв
ление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по
реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение
заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ......................................

Подпис: ...........................................

гр. (с.) ..................................

Приложение № 3
към чл. 4, т. 2
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете
на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни
от ...........................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на бащата)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ....................................................,
адрес за кореспонденция …................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ..................................., мобилен телефон ............................................................................................................,
електронен адрес.................................................................................................................……………….................................,
осигурен при осигурител ....................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя)
за дете ......................................................................................................................, родено на ........................... 20.... г.,
		
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор …....................................................................................................
Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № …………………………./..........20.... г.
Майка ………………………………........................................…, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор.............…..…..
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща …………………................................................…......…, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор …..…...……….
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, …… на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля в качеството ми на баща да ми бъде изплатено парично обезщетение при раждане на дете считано
от .................. 20.... г.
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І. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Детето не е дадено за осиновяване.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
5. Не съм лишен от родителски права.
6. Родителските ми права не са ограничени.
7. С майката на детето се намирам в брак.
8. Живея в едно домакинство с майката и съм припознал детето.
9. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ........................................................................................................................, BIC ............................................,
при банка .........................................................................
(наименование)
ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ........20.... г.
Считано от ...................20.... г.:
2. Детето е дадено за осиновяване.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
5. Лишен съм от родителски права.
6. Родителските ми права са ограничени.
7. Бракът с майката на детето е прекратен.
8. Не живея в едно домакинство с майката.
9. Започнал съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за
общо заболяване и майчинство.
10. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ................................................................................................................................, BIC .....................................,
при банка ...................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните
данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявлениедекларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда
на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение
заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ......................................

Подпис: ...........................................

гр. (с.) ..................................

Приложение № 4
към чл. 4, т. 3
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание
чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето
за остатъка до 410 календарни дни
от ...........................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на бащата/осиновителя)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ....................................................,
адрес за кореспонденция ........……......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .................................................., мобилен телефон .............................................................................................,
електронен адрес................................................................................................................................………………..................,
осигурен при осигурител ....................................................................….............................................................................
(наименование на осигурителя)
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за дете ........................................................................................................................., родено на ............... 20.... г.,
			
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ….............................................................................................
Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № ……………...………..........……./................................20.... г.
Майка ………………………………...............................…, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ....................…..
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща …………………...................................…...........…, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор …....….........….
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, …… на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля в качеството ми на ............................................................................................................................................
(баща/осиновител)
да ми бъде изплащано парично обезщетение при раждане на дете считано от ....................................... 20.... г.
І. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Детето не е дадено за осиновяване.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
5. Не съм лишен от родителски права.
6. Родителските ми права не са ограничени.
7. Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на
осиновител.
8. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителката не е прекратено.
9. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ............................................................................................................................, BIC .........................................,
при банка ..........................................................................
(наименование)
ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ........20.... г.
Считано от ...........20.... г.:
2. Детето е дадено за осиновяване.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
5. Лишен съм от родителски права.
6. Родителските ми права са ограничени.
7. Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на
осиновител.
8. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителката е прекратено.
9. Започнал съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за
общо заболяване и майчинство.
10. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN .................................................................................................................., BIC ..................................................,
при банка ..........................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните
данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявлениедекларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда
на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение
заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ......................................
гр. (с.) ..................................

Подпис: ...........................................
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Приложение № 5
към чл. 4, т. 4
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание
чл. 53а КСО
от ...........................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер .........................….........................,
адрес за кореспонденция ............................………...............................................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ............................................, мобилен телефон ...................................................................................................,
електронен адрес..................................................................………………................................................................................,
осигурен при осигурител ...................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя)
за дете ......................................................................................................., родено на ........................... 20.... г.,
		
(име, презиме и фамилия на детето)
осиновено с влязло в сила съдебно решение на ..........20... г., предадено за осиновяване на ..........20.... г., с
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ….........................................................................................................
Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № …………………………./..........20.... г.
Майка ………………………………..............................…, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ...............…..…..
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща …………………...................................….........…, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор …...….....……….
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, …… на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля в качеството ми на ............................................................................................................................................
(осиновителка/осиновител, който сам е осиновил дете)
да ми бъде изплащано парично обезщетение при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
считано от .................. 20.... г.
І. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Осиновяването не е прекратено от съда.
3. Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
4. Не съм лишен/а от родителски права.
5. Pодителските ми права не са ограничени.
6. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
7. Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
8. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ................................................................................................................, BIC ....................................................,
при банка ..........................................................................
(наименование)
ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ...................20.... г.
Считано от...........20.... г.:
2. Осиновяването е прекратено от съда.
3. Детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
4. Лишен/а съм от родителски права.
5. Родителските ми права са ограничени.
6. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
7. Детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
8. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN .................................................................................................., BIC ..................................................................,
при банка .........................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответ
ните данни.
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ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявлениедекларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда
на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение
заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ......................................

Подпис: ...........................................

гр. (с.) ..................................

Приложение № 6
към чл. 4, т. 5

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание
чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване – за остатъка до
365 дни
от ...........................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на осиновителя)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ....................................................,
адрес за кореспонденция........…….......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ....................................................., мобилен телефон ..........................................................................................,
електронен адрес .......................................................................................................…........................…………….................,
осигурен при осигурител ..................................................................…...............................................................................
(наименование на осигурителя)
за дете ............................................................................................................................., родено на ................... 20.... г.,
			
(име, презиме и фамилия на детето)
осиновено с влязло в сила съдебно решение на .........20... г., предадено за осиновяване на .....................20.... г.,
с ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор …..............................................................................................
Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № …………………………./ ..........20…. г.
Майка ………………………………............................…., ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .................…..…..
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ………………….............................................…, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ….....…...…...…….
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, …… на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля в качеството ми на осиновител при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст да ми
бъде изплащано парично обезщетение считано от .................. 20.... г.
І. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Осиновяването не е прекратено от съда.
3. Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
4. Не съм лишен от родителски права.
5. Родителските ми права не са ограничени.
6. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
7. Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
8. Правоотношението/осигуряването на осиновителката не е прекратено.
9. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ......................................................................................................................., BIC ............................................,
при банка .........................................................................
(наименование)
ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на .........20.... г.
Считано от ............20.... г.:
2. Осиновяването е прекратено от съда.
3. Детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
4. Лишен съм от родителски права.
5. Родителските ми права са ограничени.
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6.

Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
7. Детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
8. Правоотношението/осигуряването на осиновителката е прекратено.
9. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ............................................................................................................., BIC ..............................................,
при банка ..........................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните
данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявлениедекларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда
на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение
заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ......................................
гр. (с.) ..................................

Подпис: ...........................................

Приложение № 7
към чл. 4, т. 6

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО
от ...........................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер …..........................…....................,
адрес за кореспонденция ....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ......................................................., мобилен телефон ........................................................................................,
електронен адрес....................................................…….....................................................….......................…….….................,
осигурен при осигурител ...................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя)
за дете .................................................................................................................., родено на ...................... 20.... г.,
			
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ….............................................................................................
Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № …………………………./ ..........20…. г.
Майка ……………………………….................................…, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .............…..…..
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща …………………...................................…............…, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор …...…...……….
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, …..… на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля в качеството ми на ...........................................................................................................................................,
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/настойник/лице, при което е
настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД)
да ми бъде изплащано парично обезщетение за отглеждане на малко дете считано от ........................... 20... г.
І. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо и е ........................................................................ дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
2. Детето не е дадено за осиновяване.
3. Детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла.
4. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за лицата, при които е настанено
дете по този ред.
6. Не съм лишен/а съм от родителски права.
7. Родителските ми права не са ограничени.
8. Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител/ка.
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9.

Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Настаняването на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето не e прекратено – отнася
за лицата, при които е настанено дете по този ред.
11. Не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба
или дядо) – отнася се за случаите, когато майката (осиновителят) ползва отпуска за отглеждане на
малко дете.
12. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителя не е прекратено – отнася се за случаите,
когато баща, баба или дядо ползва отпуск за отглеждане на малко дете.
13. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ..........................................................................................................................., BIC ........................................,
при банка .........................................................................
(наименование)
ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ....................20... г.
Считано от .....................20.... г.:
2. Детето е дадено за осиновяване.
3. Детето е настанено в детско заведение, включително детска ясла.
4. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за лицата, при които е настанено дете по
този ред.
6. Лишен/а съм от родителски права.
7. Родителските ми права са ограничени.
8. Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на
осиновител/ка.
9. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Настаняването на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето e прекратено съгласно
съдебно решение/заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ – отнася за лицата, при
които е настанено дете по този ред.
11. Дал/а съм съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или
дядо) – отнася се за случаите, когато майката (осиновителят) ползва отпуска за отглеждане на малко дете.
12. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителя е прекратено – отнася се за случаите, ко
гато баща, баба или дядо ползва отпуск за отглеждане на малко дете.
13. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ......................................................................................................................, BIC .............................................,
при банка ...........................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответ
ните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявлениедекларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда
на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение
заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата .......................................
гр. (с.) ...................................

Подпис: ..................................

Приложение № 8
към чл. 4, т. 6

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете
на основание чл. 54 КСО
от .......................................................................................................................................................................................….,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ....................................................,
адрес за кореспонденция.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ..........................................................., мобилен телефон ....................................................................................,
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електронен адрес......................…………………………………………….............................................................................................,
осигурен при осигурител ....................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя)
за дете ......................................................................................................................................, родено на ........... 20.... г.,
			
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор …....................................................................................................
Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № …..................................………………………./ ..........20…. г.
Майка ………………………………..................................…, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .............….....
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща …………………............................................…......., ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор …..................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, …… на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля в качеството ми на ............................................................................................................................................
(майка/баща/осиновител/настойник)
да ми бъде изплащано парично обезщетение за отглеждане на малко дете считано от .................... 20.... г.
І. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо и е ..................................................................... дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
2. Детето не е дадено за осиновяване.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
6. Не съм лишен/а от родителски права.
7. Родителските ми права не са ограничени.
8. Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител/ка.
9. Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Не ползвам отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 КТ.
11. Не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба
или дядо).
12. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ....................................................................................................................., BIC ................................................,
при банка .........................................................................
(наименование)
ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ............20..... г.
Считано от....................20.... г.:
2. Детето е дадено за осиновяване.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
6. Лишен/а съм от родителски права.
7. Родителските ми права са ограничени.
8. Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на
осиновител/ка.
9. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Ползвам отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 КТ.
11. Дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или
дядо).
12. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ..................................................................................................................., BIC ..................................................,
при банка ..........................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответ
ните данни.
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ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявлениедекларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда
на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение
заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата .......................................

Подпис: ..................................

гр. (с.) ...................................

Приложение № 9
към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1

ПРЕДСТАВЯНЕ
КОРЕКЦИЯ
ЗАЛИЧАВАНЕ

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. ………...............................………....……….

УДОСТОВЕРЕНИЕ
от ...........................................................................................................................................................................................,
(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК на осигурителя/дружеството/самоосигуряващия се ...........................................................................................,
относно правото за изплащане на парично обезщетение
по болничен лист № ..........................................................................., дата на издаване .................................20..... г.,
в отпуск от ............ 20..... г., в отпуск до ........... 20..... г.
на ...........................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер.....................................
адрес за кореспонденция ............................…....................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .................................................................., мобилен телефон .............................................................................,
електронен адрес ...........................................................................................……………….....................................................
І. Удостоверявам следните обстоятелства:
1. Към деня на настъпване на временната неработоспособност, трудоустрояването или бременността и
раждането лицето е осигурено за съответния риск – да/не
1.1. по безсрочно/срочно правоотношение до ............ 20..... г.;
1.2. със безсрочна/срочна регистрация до .............. 20..... г. като самоосигуряващо се лице.
2. Към деня на настъпване на временната неработоспособност/трудоустрояването лицето има/няма 6
месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ............ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива необходимия осигурителен стаж през периода по болничния лист)
3. Към деня на настъпване на бременността и раждането лицето има/няма 12 месеца осигурителен стаж
като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ........... 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива необходимия осигурителен стаж през периода по болничния лист)
4. Лицето е осигурено с код за вид, осигурен съгласно декларация-образец № 1 „Данни за осигуреното
лице“ – .............................
(01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 16; 17; 21; 24; 25; 26; 71; 72; 82; 83; 92; 93; 95; 96)
5. Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя – ...............................
6. Пореден номер на удостоверение № 9 – …..
7. Считано от ................... 20..... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.
8. Считано от ................... 20..... г. осигуряването на лицето е прекъснато.
9. Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение и
работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение.
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10. Лицето е трудоустроено считано от .............20 .... г. със заповед № .............. от ............20.... г.
10.1. Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено
за месеца, през който започва трудоустрояването – ........... лв.
10.2. Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено
за месеца, през който изтича трудоустрояването – ............. лв.
11.* С анкетен лист № ............. от ........... 20.... г. е установено .............................................................................
(умишлено увреждане на здравето с цел получаване на отпуск или обезщетение, нарушаване на режима, определен от здравните органи, употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или
поради прояви, извършвани под въздействието на такива средства – хулигански и други противообществени
прояви, установени по съответния ред, временна неработоспособност поради неспазване на правилата за безопасна работа, установено по съответния ред)
* Точка 11 се попълва за случаите по чл. 46, ал. 1 КСО.
12. Лицето ползва платен годишен отпуск за периода от ........20.... г. до .........20.... г. съгласно заповед
№ .......... от .........20.... г.
**
13.

Детето .............................................................................................................................. е родено на ........20.... г.
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ....................................................................................................
Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № ……................…………….........………./........................20.... г.
Майка ……………………….........................….........................…, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .......…....
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ................................…………….......................…........…, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор …..…...….
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
14. Децата са близнаци, …....… на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
15. Детето е живо.
16. Детето не е дадено за осиновяване.
17. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
18. Не съм лишен/а от родителски права.
19. Родителските ми права не са ограничени.
20. Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
** Полето се попълва само за деклариране на обстоятелства за изплащане на парично обезщетение по
болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда.
21. Други обстоятелства ..............................................................................................................................................
22. Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя – № ................ от ..............
20....... г.
23. ***Личната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ............................................................................................................................, BIC ................................,
при банка ..........................................................
(наименование)
*** Точка 23 се попълва само при първото представяне на удостоверение – приложение № 9.
II. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата:
1. Лицето, на което се изплаща обезщетението, е починало на ............ 20..... г.
2. Считано от ................... 20..... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.
3. Лицето ползва платен годишен отпуск за периода от ........ 20.... г. до ......... 20.... г. съгласно заповед
№ .......... от .........20.... г.
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****
4. Детето е починало на ...........20...... г.
Считано от ..............20.... г.:
5. Детето е дадено за осиновяване.
6. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
7. Лицето е лишено от родителски права.
8. Родителските права на лицето са ограничени.
9. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
**** Полето се попълва само за деклариране на промяна в обстоятелства за изплащане на парично обезще
тение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса
на труда.
10. Болният член на семейството, за който се изплаща обезщетение по болничен лист с причини за вре
менна неработоспособност – 25, 26 или 27, е починал на ................20... г.
11. Други обстоятелства ............................................................................................................................
12. Входящ номер и дата на представяне на осигурителя на декларация по образец съгласно приложение
№ 1 към НПОПДОО с данни за промяна на обстоятелствата, свързани с изплащане на паричното обезще
тение – № ................ от .............. 20....... г.
13. Личната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ........................................................................…………………..…..............................., BIC ......................................,
при банка ...........................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните
данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от:
– представяне от лицето на нова декларация с данни за промяна в обстоятелствата, свърза
ни с изплащането на паричното обезщетение, както и при промяна в ползването/прекратява
не на законоустановен отпуск и/или прекратяване на правоотношението/осигуряването на лицето
(за осигурителите);
– промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение (за самоосигуряващите
се лица),
се задължавам да подам ново удостоверение. При неизпълнение на това задължение нося административ
нонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата .......................................
гр. (с.) ....................................

........................................................................................
(име, фамилия, длъжност, подпис и печат)

Указания
за попълване на удостоверение – приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1, относно правото на парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане до 135 календарни дни или при
трудоустрояване по болничен лист
Удостоверението се представя за всеки болничен лист – за временна неработоспособност, бременност
и раждане или трудоустрояване, независимо дали е „първичен“ или „продължение“. Удостоверението не се
представя от лица, придобили право за получаване на парично обезщетение, за периодите след приключване
на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя.
За болничен лист, издаден на лице, осигурено за съответния риск към деня на настъпването на риска по
повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един осигурител (същия ЕИК), се представя
отделно удостоверение за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване. Когато преди настъпва
нето на риска осигуряването по всички правоотношения/основания е прекратено, се представя само едно
удостоверение.
Удостоверението се попълва и представя: от осигурителите – за осигурените при тях лица; от самооси
гуряващите се лица – когато не са собственици или съдружници в търговски дружества или членове на
неперсонифицирани дружества; от дружествата – за самоосигуряващите се лица, когато са собственици или
съдружници в търговски дружества или членове на неперсонифицирани дружества.
Навсякъде в удостоверението датите се попълват от ляво надясно в две позиции за ден, в две позиции за
месец и в четири позиции за година.
При попълване на удостоверението се отбелязва съответният код – „Представяне“, „Корекция“ или „За
личаване“.
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Корекция на представено удостоверение се извършва, като се попълва удостоверение с коректните данни
и се отбелязва код „Корекция“.
Не се коригират: номер на болничен лист, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Национал
ната агенция за приходите, ЕИК по Закона за търговския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ. При необходимост
от корекции на посочените данни удостоверението се заличава, след което се попълва и представя ново
удостоверение с коректни данни.
Заличаване на представено удостоверение се извършва, като се отбелязва код „Заличаване“ и се попълват:
номер на болничен лист, ЕГН/ЛНЧ/служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за прихо
дите, ЕИК по Закона за търговския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ.
І. „Удостоверявам следните обстоятелства“ – този раздел се попълва, когато с удостоверението се иска
изплащане на парично обезщетение въз основа на болничен лист, по следния начин:
1. „Към деня на настъпване на временната неработоспособност, трудоустрояването или бременността и
раждането лицето е осигурено за съответния риск – да/не“ – отбелязва се дали лицето е осигурено за съот
ветния риск към деня на настъпването му. Ако е отбелязано, че лицето не е осигурено, се попълва и дата
в т. 7 или 8. Ако в т. 1.1 е отбелязано, че правоотношението е срочно, се попълва датата, на която изтича
срокът на договора. Ако в т. 1.2 е отбелязано, че регистрацията като самоосигуряващо се лице е срочна, се
попълва датата, на която изтича срокът на регистрацията.
2. „Към деня на настъпване на временната неработоспособност/трудоустрояването, лицето има/няма 6
месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ............ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.“
3. „Към деня на настъпване на бременността и раждането лицето има/няма 12 месеца осигурителен стаж
като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ............ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.“
Забележка към т. 2 и 3. Ако е отбелязано, че лицето няма изискуемия осигурителен стаж към деня на настъпването на съответния риск, се попълва датата, на която го придобива, когато тази дата е през периода
по болничния лист, т.е. последният ден, с който се придобива необходимият осигурителен стаж.
4. „Лицето е осигурено – с код за „Вид осигурен“ съгласно декларация-образец № 1 „Данни за осигурено
то лице“ – в две позиции се попълва кодът за „Вид осигурен“ към деня на настъпването на риска, попълнен
в декларация-образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ към Наредба № Н-8 на министъра на финансите от
29 декември 2005 г.
Забележка към т. 4. Когато към деня на настъпването на риска осигуряването е прекратено или прекъснато, се попълва кодът за „Вид осигурен“ за последния по време период, през който лицето е било осигурено.
5. „Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя“ – в две позиции се попълва броят
на правоотношенията или основанията, по които лицето е осигурено при един осигурител (същия ЕИК) към
деня на настъпването на риска.
Забележка към т. 5. В случаите, когато лицето е било осигурено по едно или повече от едно правоотношения или основания и по всяко от тях осигуряването е прекратено преди настъпването на риска, се попълва „01“.
6. „Пореден номер на удостоверение № 9“ – в две позиции се попълва поредният номер на удостоверени
ето в зависимост от броя на правоотношенията/основанията за осигуряване, посочени в т. 5.
7. „Считано от ............ 20..... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено“ – попълва се,
ако правоотношението или осигуряването е прекратено, независимо дали рискът е настъпил преди или след
прекратяването. Датата, от която е прекратено правоотношението или осигуряването, е календарният ден
непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено.
8. „Считано от ............ 20..... г. осигуряването на лицето е прекъснато“ – попълва се, ако правоотноше
нието не е прекратено, но осигуряването е прекъснато и не е възобновено преди деня на настъпването на
риска. Датата, от която е прекъснато осигуряването, е календарният ден, непосредствено след последния
календарен ден, през който лицето е осигурено. Осигуряването се прекъсва при самоотлъчка, ползване на
неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, работа през определени дни в месеца, както и
през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1
КСО не е прекратена.
9. „Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение
и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение“ се попълва, както следва:
а) в колона „За месец“ в две позиции се попълва на отделен ред всеки месец от периода по болничния
лист;
б) в колона „Година“ се попълва годината, през която е месецът от периода по болничния лист;
в) в колони „От ден“ и „До ден включително“ в две позиции се попълват първият и последният календа
рен ден на периода по болничния лист за съответния месец;
г) в колона „Работни дни“ се попълва в две позиции броят на работните дни, през които лицето е следвало
да работи, но не е работило поради състоянието си, за които има право на възнаграждение от осигурителя
и/или на обезщетение, независимо от продължителността на дневното работно време по правоотношението
на лицето;
д) в колона „Работни часове“ се попълват данни само когато лицето работи при сумирано изчисляване
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на работното време и/или на смени по часов график; в три позиции се вписва броят на работните часове,
през които лицето е следвало да работи, но не е работило поради състоянието си, за които има право на
възнаграждение от осигурителя и/или на обезщетение, след превръщането на нощните часове в дневни, с
изключение на часовете извънреден труд; ако при превръщането на нощните часове в дневни се получат
минути и те са по-малко от 30, броят на работните часове се закръглява към пълния час, а ако минутите са
30 и повече – към следващия пълен час;
е) в колона „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ в една позиция
се попълва продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето за месеца; когато
продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето за месеца е различна, се
попълва среднодневното работно време, като при остатък, по-малък от 30 минути, се закръглява към пълния
час, а при остатък – 30 и повече минути, към следващия пълен час. За лицата, които нямат определено ра
ботно време в часове, се попълва „8 часа“.
Забележки към т. 9:
1. Когато се попълват данни в колона „Работни дни“, не се попълват данни в колона „Работни часове“ на
същия ред, и обратното.
2. Когато правоотношението или осигуряването е прекратено през периода по болничния лист:
а) броят на дните до прекратяването трябва да съответства на броя на работните дни, определени по
календар, и при спазване на разпоредбите на чл. 154, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, а броят на часовете – на
нормата часове според продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето
от началото на периода за сумираното изчисляване и/или работата на смени по часов график до датата на
прекратяването;
б) за периодите след прекратяване на правоотношението или осигуряването в колона „Работни дни“ на отделен ред се попълва броят на работните дни, определени по календар и при спазване разпоредбите на чл. 154,
ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, за които лицето има право на обезщетение, независимо дали за периода преди
прекратяването са попълнени „Работни дни“ или „Работни часове“. Колоната „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ не се попълва.
3. Когато временна неработоспособност е настъпила след прекратяване на правоотношението или на
осигуряването, в колоната „Работни дни“ се попълва броят на работните дни, определени по календар и при
спазване разпоредбите на чл. 154, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда. Колона „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ не се попълва.
10. „Лицето е трудоустроено, считано от ............ 20 ..... г., със Заповед № .............. от ............20.... г.“ – по
пълва се само когато удостоверението се представя за болничен лист за трудоустрояване. За дата, считано от
която лицето е трудоустроено, се попълва датата на трудоустрояване, посочена в заповедта на работодателя.
10.1. „Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено
за месеца, през който започва трудоустрояването – ........... лв.“ – отбелязва се дали полученото брутно трудово
възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който започва трудоустрояването, е „средно
дневно“ или „средночасово“. Възнаграждението се попълва в левове и стотинки.
10.2. „Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено
за месеца, през който изтича трудоустрояването – ........... лв.“ – отбелязва се дали полученото брутно трудово
възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който изтича трудоустрояването, е „средно
дневно“ или „средночасово“. Възнаграждението се попълва в левове и стотинки.
Забележка. За месеца, през който изтича периодът на трудоустрояването, данните се представят допълнително от осигурителя с удостоверение с попълнен код „Корекция“ и всички останали данни от удостоверението за изплащане на обезщетението.
12. „Лицето ползва платен годишен отпуск за периода от ........20.... г. до .........20.... г. съгласно заповед
№ .......... от .........20.... г.“ – попълва се за случаите по чл. 9, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза.
22. „Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя“ – попълва се входящият
номер – при ляво подравняване, и датата, на която болничният лист е представен на осигурителя. В удосто
верението за болнични листове, издадени на самоосигуряващи се лица, не се попълват данни на този ред.
ІІ. „Удостоверявам следните промени в обстоятелствата“ – този раздел се попълва, когато се удостове
рява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване на изплащането на парич
ното обезщетение, или когато се удостоверява промяна в личната банкова сметка на правоимащото лице.
Отбелязват се обстоятелствата, които са променени спрямо декларираните в раздел І за същото обезщетение,
вписва се датата, от която се променя съответното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват
съответните данни.
Допуска се попълване на данни едновременно в раздел І и в раздел ІІ, когато в удостоверението се отбе
лязват както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които подлежат на промяна, считано от точно
определена дата, отнасящи се за същото обезщетение.
На последния ред се попълват името, фамилията и длъжността на лицето, което представлява осигурите
ля/дружеството, или името и фамилията на самоосигуряващото се лице. Когато е на хартиен носител, удос
товерението се подписва и се поставя печат на осигурителя/дружеството, а за самоосигуряващото се лице се
поставя печат, ако има такъв.
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Приложение № 10
към чл. 9

ПРЕДСТАВЯНЕ
КОРЕКЦИЯ
ЗАЛИЧАВАНЕ

ДО ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. ……………….............……………………….

УДОСТОВЕРЕНИЕ
от .................................................................................................................................., ЕИК .............................................,
(наименование на осигурителя)
за данните от заявление-декларация, приложение ........................................................................... от НПОПДОО
(№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8)
за изплащане на парично обезщетение за: ...................................................................................................................,
(бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО, раждане на дете по
чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни, раждане на дете по чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна
възраст на детето – за остатъка до 410 календарни дни, осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по
чл. 53а КСО, осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от
деня на предаване на детето за осиновяване – за остатъка до 365 календарни дни, отглеждане на малко дете
по чл. 53 КСО, отглеждане на малко дете по чл. 54 КСО)
считано от ................ 20... г.,
на .....................................................................................................................................................................................…....
(име, презиме и фамилия на лицето)
с ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер......................, в качеството му на ................................................................................,
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/осиновителка/лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД/настойник/осиновителка/осиновител при пълно осиновяване на дете от 2- до
5-годишна възраст/осиновител, който сам е осиновил дете от
2- до 5-годишна възраст при условията на пълно осиновяване)
адрес за кореспонденция ............................………..............................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ........................................................................., мобилен телефон .....................................................................,
електронен адрес..................................................................................................................................................................,
за дете ....................................................................................................................................., родено на ............ 20... г.,
			
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ….............................................................................................,
което е ......................................................................... дете.
(първо, второ, трето,четвърто и т. н.)
Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № …………………………./..........20…. г.
Майка ………………………………...........................……, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ................…..…..
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща …………………................................…………..…, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор …..…...…….....….
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, …… на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
1.

2.
3.

4.

I. Удостоверявам следните обстоятелства:
На лицето е разрешен отпуск по ….................... от КТ със заповед № ............. от ........20.... г.,
(чл. 163, ал. 1; чл. 163, ал. 6; чл. 163, ал. 7; чл. 163, ал. 8; чл. 164, ал. 1; чл. 164, ал. 3; чл. 164а, ал. 1 и ал. 2;
чл. 164б, ал. 1; чл. 164б, ал. 2; чл. 164б, ал. 4; чл. 167, ал. 1 и чл. 167, ал. 2)
за периода от ...........20..... г. до ............ 20..... г. (включително).
Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство – да/не,
по безсрочно/срочно правоотношение до ........... 20.... г.
Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има/няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено
за общо заболяване и майчинство.
На............20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж (данните се попълват, когато лицето
придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск).
Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация-образец № 1 „Данни за осигуреното
лице“ .............................................................................................................................................................................
(01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 16; 17; 21; 24; 25; 26; 71; 72; 82; 83; 92; 93; 95)
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5.
6.
7.
8.
9.

Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя – ...............бр.
Пореден номер на удостоверение – приложение № 10 – ……….
Считано от …….. 20… г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.
Считано от …….. 20… г. осигуряването на лицето е прекъснато.
Дневно работно време в часове по правоотношението на лицето за месеца, през който е началото на
отпуска – ................ часа.
10. Други обстоятелства ..................................................................................................................................................
11. Входящ номер и дата на представяне на заявление-декларацията на осигурителя №..................... от .........
20..... г.
12. * Личната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ................................................................................................................................., BIC ................................,
при банка .........................................................
(наименование)
* Точка 12 се попълва само при първото представяне на удостоверение – приложение № 10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

II. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата:
Детето е починало на ......... 20.... г. – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51;
чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
Считано от ........... 20.... г.:
Детето е дадено за осиновяване – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50, ал. 6;
чл. 50, ал. 7; чл. 53 и чл. 54 КСО.
Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – отнася се за обезщетенията по
чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7 и чл. 54 КСО.
Детето е настанено в детско заведение, включително детска ясла – отнася се за обезщетението по
чл. 53 КСО.
Детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение – отнася се за обезщетението по чл. 53а КСО.
Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50, ал. 7;
чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда
на чл. 26 от Закона за закрила на детето – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50, ал. 6;
чл. 50, ал. 7; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.
Детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството – отнася се за обезщетенията по чл. 53, чл. 53а и чл. 54 КСО.
Лицето е лишено от родителски права – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50,
ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
Родителските права на лицето са ограничени – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51;
чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
Правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1
и чл. 51; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
Лицето е започнало упражняване на трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по
чл. 4 КСО за общо заболяване и майчинство – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50,
ал. 6; чл. 50, ал. 7 КСО, които се изплащат на основание чл. 52 КСО след прекратяване на осигуряването.
Лицето е дало съгласие детето му да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба
или дядо) – отнася се за обезщетенията по чл. 53 и чл. 54 КСО.
Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителката е прекратено – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 7 и чл. 53 КСО.
Правоотношението/осигуряването на осиновителката е прекратено – отнася се за обезщетението по
чл. 53а КСО, когато осиновител при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст получава
обезщетение след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване – за остатъка
до 365 дни.
Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 53 и чл. 54 КСО.
Настаняването на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето e прекратено съгласно съдеб
но решение/заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ – отнася се за обезщетението
по чл. 53 КСО за лицата, при които е настанено дете по този ред.
Бракът с майката на детето е прекратен – отнася се за обезщетението по чл. 50, ал. 6 КСО.
Бащата на детето не живее в едно домакинство с майката на детето – отнася се за обезщетението по
чл. 50, ал. 6 КСО.
Отпускът на лицето на основание чл. ..... от КТ е прекратен – отнася се за обезщетенията по чл. 50,
ал. 1 и чл. 51; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 53 и чл. 53а КСО.
Други обстоятелства ..................................................................................................................................................
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22.

Входящ номер и дата на представяне на осигурителя на заявление-декларацията с данни за промяна на
обстоятелствата, свързани с изплащане на паричното обезщетение – №......................... от .............. 20....... г.
23. Личната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN …………………………....................................................................……, BIC .............................................................,
при банка ........................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват
съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от представяне от лицето на ново заявление-декларация с данни за промяна в
обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение, както и при промяна в ползването/
прекратяването на законоустановения отпуск и/или прекратяване на правоотношението/осигуряването
на лицето, се задължавам да подам ново удостоверение. При неизпълнение на това задължение нося
административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата .......................................
.............................................................................................
гр. (с.) ....................................
(име, фамилия, длъжност, подпис и печат)
Указания
за попълване на удостоверение – приложение № 10 към чл. 9, от осигурител относно правото на парично
обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна
възраст по заявление-декларация
Удостоверението се представя за всяко заявление-декларация – при бременност и раждане, отглеждане
на малко дете и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, представено на осигурителя от осигуреното
лице. Удостоверението не се представя от лица, придобили право за получаване на парично обезщетение, за
периодите след приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя.
Когато към деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено по повече от едно правоотношение/
основание за осигуряване при един осигурител, се попълват и представят отделни удостоверения за всяко
от правоотношенията/основанията за осигуряване с изключение на случаите по чл. 53 и 54 от Кодекса за
социално осигуряване (КСО).
Удостоверението се попълва и представя от осигурителите – за осигурените при тях лица, за изплащане
на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване.
Навсякъде в удостоверението датите се попълват от ляво надясно в две позиции за ден, две позиции за
месец и четири позиции за година.
При попълване на удостоверението се отбелязва съответният код – „Представяне“, „Корекция“ или „За
личаване“.
Корекция на представено удостоверение се извършва, като се попълва удостоверение с коректните данни
и се отбелязва код „Корекция“.
Не се коригират: ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите,
ЕИК по Закона за търговския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на
обезщетението, за което се отнасят данните в удостоверението. При необходимост от корекции на посочените
данни удостоверението се заличава, след което се попълва и представя ново удостоверение с коректни данни.
Заличаване на представено удостоверение се извършва, като се отбелязва код „Заличаване“ и се попълват:
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК по Закона за
търговския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на обезщетението.
І. „Удостоверявам следните обстоятелства“ – този раздел се попълва, когато с удостоверението се иска
изплащане на парично обезщетение въз основа на заявление-декларация, по следния начин:
2. „Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство – да/
не, по безсрочно/срочно правоотношение до ........20...... г.“ – отбелязва се дали лицето е осигурено за съот
ветния риск. Ако е отбелязано, че правоотношението е срочно, се попълва датата, на която изтича срокът на
договора. Ако е отбелязано, че лицето не е осигурено, се попълва и дата в т. 7 или в т. 8.
3. „Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има/няма 12 месеца осигурителен стаж като осигу
рено за общо заболяване и майчинство“.
„На ........ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж“ – ако е отбелязано, че лицето няма
изискуемия осигурителен стаж към деня, от който е разрешен отпускът, се попълва датата, на която го при
добива, когато тази дата е през периода на разрешения отпуск, т.е. последният ден, с който се придобива
необходимият осигурителен стаж.
4. „Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация-образец № 1 „Данни за осигуреното
лице“ – в две позиции се попълва кодът за „Вид осигурен“ към деня, от който е разрешен отпускът, попълнен
в декларация-образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ към Наредба № Н-8 на министъра на финансите от
29 декември 2005 г.
Забележка. Когато към деня, от който е разрешен отпускът, осигуряването е прекратено или прекъснато,
се попълва кодът за „Вид осигурен“ за последния по време период, през който лицето е било осигурено.
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5. „Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя“ – в две позиции се попълва броят
на правоотношенията или основанията, по които лицето е осигурено при един осигурител (същия ЕИК) към
деня, от който е разрешен отпускът.
6. „Пореден номер на удостоверение, приложение № 10“ – в две позиции се попълва поредният номер
на удостоверението в зависимост от броя на правоотношенията/основанията за осигуряване, посочени в т. 6.
7. „Считано от ....... 20 ... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено“ – попълва се, ако
правоотношението или осигуряването е прекратено, независимо дали рискът е настъпил преди или след
прекратяването. Датата, от която е прекратено правоотношението или осигуряването, е календарният ден
непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено.
8. „Считано от ....... 20 ... г. осигуряването на лицето е прекъснато“ – попълва се, ако правоотношението
не е прекратено, но осигуряването е прекъснато и не е възобновено преди деня на настъпването на риска.
Датата, от която е прекъснато осигуряването, е календарният ден, непосредствено след последния календа
рен ден, през който лицето е осигурено. Осигуряването се прекъсва при самоотлъчка, ползване на неплатен
отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, работа през определени дни в месеца, както и през пери
одите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 КСО не
е прекратена.
11. „Входящ номер и дата на представяне на заявление-декларацията на осигурителя ............/............. 20... г.“ –
попълва се входящият номер – при ляво подравняване, и датата, на която заявлението-декларация е пред
ставено от лицето на осигурителя.
II. „Удостоверявам следните промени в обстоятелствата“ – този раздел се попълва, когато се удостоверява
промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване изплащането на паричното обез
щетение, или когато се удостоверява промяна в личната банкова сметка на правоимащото лице. Отбелязват се
обстоятелствата, които са променени спрямо декларираните в раздел І за същото обезщетение, вписва се дата
та, от която се променя съответното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
Допуска се попълване на данни едновременно в раздел І и в раздел ІІ, когато в съответното заявлениедекларация, представено от осигуреното лице пред осигурителя, са отбелязани както декларирани обстоя
телства, така и обстоятелства, които подлежат на промяна, отнасящи се за същото обезщетение, считано от
точно определена дата.
На последния ред се попълват името, фамилията и длъжността на лицето, което представлява осигурите
ля. Когато е на хартиен носител, удостоверението се подписва и се поставя печат на осигурителя.

Приложение № 11
към чл. 11, ал. 2

ПРЕДСТАВЯНЕ
КОРЕКЦИЯ
ЗАЛИЧАВАНЕ

ДО ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. ………………………….............…………….

УДОСТОВЕРЕНИЕ
от ...........................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,
адрес за кореспонденция ............................………...............................................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ......................................................................., мобилен телефон...........................................................................,
електронен адрес ....................................................................................................….....................................................…...,
осигурен като самоосигуряващо се лице ........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
(посочва се дейността като самоосигуряващо се лице – регистриран като: упражняващ свободна професия,
занаятчийска дейност; едноличен търговец; собственик на търговско дружество; съдружник в търговско дружество; физическо лице – член на неперсонифицирано дружество; регистриран земеделски стопанин; тютюнопроизводител; лице по чл. 4, ал. 9 КСО)
чрез ...................................................................................................., ЕИК ........................................................................
(наименование на дружеството)
Моля в качеството ми на ............................................................................................................................................
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/осиновителка/лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД, настойник/осиновителка/осиновител
при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, осиновител,
който сам е осиновил дете от 2- до 5-годишна възраст при условията на
пълно осиновяване)
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да ми бъде изплащано парично обезщетение за ..........................................................................................................,
(бременност и раждане – за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 и
чл. 51 КСО, раждане на дете по чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни, раждане на дете по чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето – за остатъка до 410 календарни дни, осиновяване на дете от 2- до
5-годишна възраст по чл. 53а КСО, осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
по чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване – за остатъка до 365 календарни дни, отглеждане на малко дете по чл. 53 КСО,
отглеждане на малко дете по чл. 54 КСО)
считано от .............. 20... г.,
за дете ...................................................................................................................., родено на ........................... 20.... г.,
		
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ….................................................................................................,
което е ............................................................................. дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т. н.)
Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № ………...………….............................………../........... 20.... г.
Майка ………………...................…………….............………, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ….……………..
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща …………………………...............………..........…….…, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ………………….
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, …… на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
I. Удостоверявам следните обстоятелства:
1. Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението, съм осигурен/а за общо заболяване и
майчинство – да/не, като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ............. 20.... г.
2. Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението, имам/нямам 12 месеца осигурителен
стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство.
На .........................20.... г. придобивам изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска изплащане
на обезщетение)
3. Код за вид осигурен съгласно декларация-образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ – ................................
(12; 13; 96)
4. Считано от ............. 20.... г. осигуряването ми е прекъснато/прекратено – отнася се за обезщетенията по
чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
5. Детето е живо – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 53;
чл. 53а и чл. 54 КСО.
6. Детето не е дадено за осиновяване – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50, ал. 6;
чл. 50, ал. 7; чл. 53 и чл. 54 КСО.
7. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – отнася се за обезщетенията по
чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7 и чл. 54 КСО.
8. Детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла – отнася се само за обезщетението
по чл. 53 КСО.
9. Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение – отнася се само
за обезщетението по чл. 53а КСО.
10. Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50,
ал. 7; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
11. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51;
чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за лицата, при които е настанено дете
по този ред.
12. Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството – отнася се за обезщетенията по чл. 53; чл. 53а; и чл. 54 КСО.
13. Не съм лишен/а от родителски права – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50, ал. 6;
чл. 50, ал. 7; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
14. Родителските ми права не са ограничени – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50,
ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
15. През периода на ............................................................................................................................................................
(бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 и чл. 51
КСО/раждане на дете по чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни/раждане на дете по
чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето – за остатъка до
410 календарни дни/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а КСО/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от
деня на предаване на детето за осиновяване – за остатъка до 365 календарни дни/отглеждане на малко дете по чл. 53 КСО)
не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
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16. През периода на отглеждане на детето продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуря
ващо се лице – отнася се за обезщетението по чл. 54 КСО.
17. Не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или
дядо) – отнася се за обезщетенията по чл. 53 и чл. 54 КСО.
18. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителката не е прекратено – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 7 и чл. 53 КСО.
19. Правоотношението/осигуряването на осиновителката не е прекратено – отнася се за обезщетенията по чл. 53а КСО, когато осиновител при пълно осиновяване на дете от 2- до
5-годишна възраст получава обезщетение след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за
осиновяване – за остатъка до 365 дни.
20. Назначен/а съм за настойник съгласно акт на кмета на общината или на определено от него длъжностно
лице за периода от ........ 20..... г. до ......... 20..... г. – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51;
чл. 53 и чл. 54 КСО.
21. През периода от ......... 20.... г. до ......... 20..... г. майката на детето не може да се грижи за него поради
тежко заболяване съгласно протокол на ЛКК – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51 и
чл. 53 КСО.
22. Майката е починала на ......... 20..... г. и/или бащата на детето е починал на ......... 20.... г., съгласно пре
пис-извлечение от акта/актовете за смърт – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 53 и
чл. 54 КСО.
23. Датата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване е ......... 20.... г. – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50, ал. 7; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
24. Датата на предаване на детето за осиновяване съгласно издадения акт е ......... 20.... г. – отнася се за
обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50, ал. 7; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
25. Съгласно съдебно решение/заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ детето е наста
нено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето за периода от .....20... г. до ........ 20.... г. – отнася
се за обезщетението по чл. 53 КСО за лицата, при които е настанено дете по този ред.
26. Детето е изписано от лечебното заведение на ......... 20.... г. – отнася се за обезщетението по чл. 50,
ал. 6 КСО.
27. С майката на детето се намирам в законен брак – отнася се за обезщетението по чл. 50, ал. 6 КСО.
28. Живея в едно домакинство с майката и съм припознал детето – отнася се за обезщетението по чл. 50,
ал. 6 КСО.
29. Други обстоятелства ........................................................................................................ считано от ......... 20..... г.
30. * Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN .................................................................................................................., BIC ................................................,
при банка ..........................................................................
(наименование)
* Точка 30 се попълва само при първото представяне на удостоверение – приложение № 11.
II. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ......... 20.... г. – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50, ал. 6;
чл. 50, ал. 7; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
Считано от ............ 20.... г.:
2. Детето е дадено за осиновяване – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50, ал. 6; чл. 50,
ал. 7; чл. 53 и чл. 54 КСО.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – отнася се за обезщетенията по
чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7 и чл. 54 КСО.
4. Детето е настанено в детско заведение, включително детска ясла – отнася се само за обезщетенията по
чл. 53 КСО.
5. Детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение – отнася се само за
обезщетенията по чл. 53а КСО.
6. Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51;
чл. 50, ал. 7; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
7. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда
на чл. 26 от Закона за закрила на детето – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50,
ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за лицата, при които е настанено дете по
този ред.
8. Детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството – отнася се за обезщетенията по чл. 53, чл. 53а и чл. 54 КСО.
9. Лишен/а съм от родителски права – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50, ал. 6;
чл. 50, ал. 7; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
10. Родителските ми права са ограничени – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50, ал. 6;
чл. 50, ал. 7; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
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11. През периода на ...........................................................................................................................................................
(бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 и чл. 51
КСО/раждане на дете по чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни/раждане на дете по
чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето – за остатъка до
410 календарни дни/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а КСО/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня
на предаване на детето за осиновяване – за остатъка до 365 календарни дни/отглеждане на
малко дете по чл. 53 КСО)
продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
12. Прекъснал/а/прекратил/а съм упражняването на трудова дейност като самоосигуряващо се лице по чл. 4,
ал. 3 КСО – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 53; чл. 53а
и чл. 54 КСО.
13. Започнал/а съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо
заболяване и майчинство по чл. 4 КСО – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 50,
ал. 6 и чл. 50, ал. 7 КСО, които се изплащат на основание чл. 52 КСО след прекратяване на осигуряването.
14. Дал/а съм съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или
дядо) – отнася се за обезщетенията по чл. 53 и 54 КСО.
15. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителката е прекратено – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 7 и чл. 53 КСО.
16. Правоотношението/осигуряването на осиновителката е прекратено – отнася се за обезщетенията по чл. 53а
КСО, когато осиновител при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст получава обезщетение
след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване – за остатъка до 365 дни.
17. Настойничеството ми е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1 и чл. 51; чл. 53 и чл. 54 КСО.
18. Настаняването на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето e прекратено съгласно съдебно
решение/заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ – отнася се за обезщетението по
чл. 53 КСО за лицата, при които е настанено дете по този ред.
19. Бракът с майката на детето ми е прекратен – отнася се за обезщетението по чл. 50, ал. 6 КСО.
20. Не живея в едно домакинство с майката на детето – отнася се за обезщетенията по чл. 50,
ал. 6 КСО.
21. Други обстоятелства .....................................................................................................................................................
22. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ....................................................................................................................., BIC ................................................,
при банка .....................................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните
данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново удосто
верение. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на
чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение
заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата .......................................
гр. (с.) ....................................

........................................................................................
(име, фамилия, подпис и печат)

Указания
за попълване на удостоверение – приложение № 11 към чл. 11, ал. 2, от самоосигуряващо се лице относно
правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на
дете от 2- до 5-годишна възраст
Удостоверението се представя за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане,
отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст от самоосигуряващите
се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) – лицата, регистрирани
като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова
дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, и физическите
лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюноп
роизводители, които са избрали да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство, за изплащане
на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване. Удостоверението се представя и за
лицата по чл. 4, ал. 9 КСО.
Навсякъде в удостоверението датите се попълват от ляво надясно в две позиции за ден, две по
зиции за месец и четири позиции за година.
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При попълване на удостоверението се отбелязва съответният код – „Представяне“, „Корекция“
или „Заличаване“.
Корекция на представено удостоверение се извършва, като се попълва удостоверение с коректните
данни и се отбелязва код „Корекция“.
Не се коригират: ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за
приходите, ЕИК по Закона за търговския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане,
вид и основание на обезщетението, за което се отнасят данните в удостоверението. При необходимост
от корекции на посочените данни удостоверението се заличава, след което се попълва и представя
ново удостоверение с коректни данни.
Заличаване на представено удостоверение се извършва, като се отбелязва код „Заличаване“ и се
попълват: ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите,
ЕИК по Закона за търговския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и ос
нование на обезщетението.
І. „Удостоверявам следните обстоятелства“ – този раздел се попълва, когато с удостоверението
се иска изплащане на парично обезщетение, по следния начин:
1. „Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението съм осигурен/а за общо за
боляване и майчинство – да/не, като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до
.................... 20... г.“ – отбелязва се дали самоосигуряващото се лице е осигурено за съответния риск. Ако
е отбелязано, че регистрацията му като самоосигуряващо се лице е срочна, се попълва датата, на която
изтича срокът на регистрацията. Ако е отбелязано, че лицето не е осигурено, се попълва и дата в т. 4.
2. „Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението, имам/нямам 12 месеца
осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство.“
„На........ 20.... г. придобивам изискуемия осигурителен стаж“ – ако е отбелязано, че самоосигу
ряващото се лице няма изискуемия осигурителен стаж към деня, от който се иска изплащане на
парично обезщетение, се попълва датата, на която го придобива, когато тази дата е през периода на
исканото обезщетение, т.е. последният ден, с който се придобива необходимият осигурителен стаж.
3. „Код за вид осигурен съгласно декларация-образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ – в две
позиции се попълва кодът за „Вид осигурен“ към деня, от който се иска изплащане на парично обез
щетение, попълнен в декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ към Наредба № Н-8 на
министъра на финансите от 29 декември 2005 г.
Забележка. Когато към деня, от който се иска изплащане на парично обезщетение, осигуряването е
прекратено или прекъснато, се попълва кодът за „Вид осигурен“ за последния по време период, през който
лицето е било осигурено.
4. „Считано от .................... 20..... г. осигуряването ми е прекъснато/прекратено“ – попълва се, ако
осигуряването е прекъснато/прекратено, независимо дали рискът е настъпил преди или след прекъс
ването/прекратяването. Датата, от която осигуряването е прекъснато/прекратено, е календарният ден
непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено.
II. „Удостоверявам следните промени в обстоятелствата“ – този раздел се попълва, когато се удос
товерява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване изплащането
на паричното обезщетение, или когато се удостоверява промяна в личната банкова сметка на само
осигуряващото се лице. Отбелязват се обстоятелствата, които са променени спрямо декларираните в
раздел І за същото обезщетение, вписва се датата, от която се променя съответното обстоятелство.
Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
Допуска се попълване на данни едновременно в раздел І и в раздел ІІ, когато в удостоверението
се отбелязват както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които подлежат на промяна,
отнасящи се за същото обезщетение, считано от точно определена дата.
На последния ред се попълва името и фамилията на самоосигуряващото се лице. Когато е на
хартиен носител, удостоверението се подписва и се поставя печат на самоосигуряващото се лице,
ако е има такъв.
Вх. № в ТП на НОИ ........................../......................20... г.

Приложение № 12
към чл. 16, ал. 1

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. ………………….............................…………….

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
от .........................................................................................................................................................................................,
(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК на осигурителя/дружеството/самоосигуряващия се ...........................................................................................,
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ................................................, мобилен телефон ..............................................................................................,
електронен адрес .................................................................................................................................................................,

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

представляван от .................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер....................., ЛК № ................, издадена на ........... 20.... г. от ....................................
На основание чл. 16, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното общест
вено осигуряване Ви представям следните документи:
Документи на хартиен носител:
1. Брой удостоверения приложение № 9 – .......... бр.
2. Брой удостоверения приложение № 10 – ........ бр.
3. Брой удостоверения приложение № 11 – ........ бр.
Документи на електронен носител:
1. Брой записи на удостоверения приложениe № 9 – ......... бр.
2. Брой записи на удостоверения приложение № 10 – ........ бр.
3. Брой записи на удостоверения приложение № 11 – ........ бр.
Упълномощавам настоящите документи да представи:
................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер......................., ЛК № .........................., издадена на .......... 20... г. от ..........................
Дата .......................................
гр. (с.) ....................................

Вх. № в ТП на НОИ ............./......20... г.

Подпис на представляващия осигурителя/
дружеството/самоосигуряващото се лице: ..........................
(печат на осигурителя/дружеството)

Приложение № 13
към чл. 19, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. ........................................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в
НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице
от ...........................................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
с ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ...............................,
адрес за кореспонденция ............................………...............................................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ...................................................................... мобилен телефон .........................................................................,
електронен адрес ...................................................……............................................................................................………….

Упълномощавам

Оттеглям упълномощаването на
(може да се посочи само една от предложените възможности)
...............................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия или наименование на титуляра на КЕП)
с ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ................................
чрез .......................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето, посочено като автор в удостоверението на КЕП)
да ползва електронните услуги, предоставени от НОИ, да подписва и да представя с КЕП документите по
чл. 14, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване от
мое име.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
При оттегляне на упълномощаването се задължавам да представя в съответното ТП на НОИ ново заяв
ление не по-късно от 3 работни дни преди датата на оттеглянето.
Упълномощавам настоящото заявление да представи:
.................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ................................, ЛК № ......................, издадена на .......... 20... г. от ....................
Дата .......................................
гр. (с.) ....................................

......................................................................................................
(име, фамилия, подпис и печат на упълномощителя)
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Приложение № 14
към чл. 21, ал. 1
Р Е П УБ Л И КА

Б Ъ Л ГА Р И Я

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ...............................................................
С П РАВ КА
за приети и върнати документи, представени с придружително писмо
вх. № ...................../..................20... г. в ТП на НОИ или по електронен път
от ...........................................................................................................................................................................................,
(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер..................................................,
адрес за кореспонденция....................................................................................................................................................,
телефон ............................................., мобилен телефон ..................................................................................................,
електронен адрес ................................................................................................................................................................
А. УДОСТОВЕРЕНИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ЗА БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ, ....... броя:
І. За удостоверяване на обстоятелства за ....... броя болнични листове.
1. Приети удостоверения за обстоятелствата по болнични листове – ....... броя, както следва:
1.1. За б. л. № ..................................., на ................................................................................ ЕГН/ЛНЧ/Служебен
(име, презиме и фамилия)
номер .........................., в отпуск от ..................., в отпуск до ..................., с код за представяне;
1.2. За б. л. № ................................, на .................................................................................... ЕГН/ЛНЧ/Служебен
(име, презиме и фамилия)
номер.........................., с код за корекция;
1.3. За б. л. № ..................................., на ................................................................................ ЕГН/ЛНЧ/Служебен
(име, презиме и фамилия)
номер .........................., с код за заличаване.
2. Върнати удостоверения за обстоятелствата по болнични листове – ............. броя, както следва:
2.1. За б. л. № ..................................., на ................................................................................ ЕГН/ЛНЧ/Служебен
(име, презиме и фамилия)
номер.........................., в отпуск от .........................., в отпуск до ........................, с код за представяне, причина за
връщане ...............................................................................................................................................................................;
2.2. За б. л. № ..................................., на ................................................................................ ЕГН/ЛНЧ/Служебен
(име, презиме и фамилия)
номер.........................., с код за корекция, причина за връщане ..…………...................................................................;
2.3. За б. л. № ..................................., на .............................................................. ЕГН/ЛНЧ/Служебен
(име, презиме и фамилия)
номер.........................., с код за заличаване, причина за връщане .………......................................................................
ІІ. За удостоверяване на промени в обстоятелствата за ....... броя болнични листове.
1. Приети удостоверения за промяна на обстоятелствата по болнични листове – ....... броя, както следва:
1.1. За б. л. № ..................................., на ................................................................................ ЕГН/ЛНЧ/Служебен
(име, презиме и фамилия)
номер .........................., в отпуск от ..................., в отпуск до ..................., с код за представяне;
1.2. За б. л. № ..................................., на ................................................................................ ЕГН/ЛНЧ/Служебен
(име, презиме и фамилия)
номер .........................., с код за корекция;
1.3. За б. л. № ..................................., на ................................................................................ ЕГН/ЛНЧ/Служебен
(име, презиме и фамилия)
номер .........................., с код за заличаване.
2. Върнати удостоверения за промяна на обстоятелствата по болнични листове – ............. броя, както следва:
2.1. За б. л. № ..................................., на ................................................................................ ЕГН/ЛНЧ/Служебен
(име, презиме и фамилия)
номер.........................., в отпуск от ..................., в отпуск до ..................., с код за представяне, причина за
връщане ...............................................................................................................................................................................;
________________________________________________________________________________________________________________
ПК ........, ул. ........................... № ....., тел. ................, факс ................., e-mail .........@nssi.bg
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2.2. За б. л. № ..................................., на ..................................................................... ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер
(име, презиме и фамилия)
.........................., с код за корекция, причина за връщане ……........................................................................................;
2.3. За б. л. № ..................................., на ...................................................................... ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер
(име, презиме и фамилия)
.........................., с код за заличаване, причина за връщане …….......................................…….......................................
ІІІ. Неприети удостоверения – приложение № 9, за болнични листове ............. броя.
Причини за неприемане ...................................................................................................................
Б. УДОСТОВЕРЕНИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 10, от осигурител за ....... броя заявления-декларации:
І. За удостоверяване на обстоятелства за ....... броя заявления-декларации.
1. Приети удостоверения за обстоятелствата по заявления-декларации – ....... броя, както следва:
1.1. На ............................................................................., ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ..............................................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………...........…….......................................…………….., с код за представяне;
(вид и основание по КСО)
1.2. На ............................................................................., ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер .............................................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………………..……………............................................…….., с код за корекция;
(вид и основание по КСО)
1.3. На .............................................................................., ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за ………………..……………………..........................................., с код за заличаване.
(вид и основание по КСО)
2. Върнати удостоверения за обстоятелствата по заявления-декларации – ........... броя, както следва:
1.1. На .............................................................................., ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………………..…………………........................................., с код за представяне,
(вид и основание по КСО)
причина за връщане .............................................................................................................................................;
1.2. На ..............................................................................., ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ...........................................
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………………..………………….........................................….., с код за корекция,
(вид и основание по КСО)
причина за връщане ...............................................................................................................................................;
1.3. На ..............................................................................., ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ...........................................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………………..………............................................……….., с код за заличаване,
(вид и основание по КСО)
причина за връщане ................................................................................................................................................
ІІ. За удостоверяване на промени в обстоятелства за ....... броя заявления-декларации.
1. Приети удостоверения за промяна в обстоятелствата по заявления-декларации – .......... броя, както следва:
1.1. На ................................................................................., ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер .........................................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………….…………………….........................................…., с код за представяне;
(вид и основание по КСО)
1.2. На ................................................................................., ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ..........................................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………….……………………...............................................…., с код за корекция;
(вид и основание по КСО)
1.3. На ................................................................................, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ...........................................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………….…………………….........................................…., с код за заличаване.
(вид и основание по КСО)
2. Върнати удостоверения за промяна в обстоятелствата по заявления-декларации – ....... броя, както
следва:
1.1. На ................................................................................, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ..........................................,
(име, презиме и фамилия)
________________________________________________________________________________________________________________
ПК ........, ул. ........................... № ....., тел. ................, факс ................., e-mail .........@nssi.bg
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считано от ...................20..... г., за …………….…………………….........................................…., с код за представяне,
(вид и основание по КСО)
причина за връщане ..............................................................................................................................................;
1.2. На ............................................................................................, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер .............................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………......….…………………….........................................…., с код за корекция,
(вид и основание по КСО)
причина за връщане ...............................................................................................................................................;
1.3. На ............................................................................................, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ..............................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………….…………………….........................................…., с код за заличаване,
(вид и основание по КСО)
причина за връщане ................................................................................................................................................
ІІІ. Неприети удостоверения – приложение № 10, от осигурител за заявления-декларации ...................... броя.
Причини за неприемане .....................................................................................................................................................
В. УДОСТОВЕРЕНИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 11, от самоосигуряващо се лице ....... броя:
І. За удостоверяване на обстоятелства ....... броя.
1. Приети удостоверения за обстоятелствата – ....... броя, както следва:
1.1. На ............................................................................................, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер .............................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………….…………………….........................................…., с код за представяне;
(вид и основание по КСО)
1.2. На ............................................................................................, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер .............................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………….…………………….........................................…., с код за корекция;
(вид и основание по КСО)
1.3. На ............................................................................................., ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер .............................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………….…………………….........................................…., с код за заличаване.
(вид и основание по КСО)
2. Върнати удостоверения за обстоятелствата – ....... броя, както следва:
1.1. На ............................................................................................., ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер .............................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………….…………………….........................................…., с код за представяне,
(вид и основание по КСО)
причина за връщане ..............................................................................................................................................;
2.2. На ..............................................................................................., ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ..........................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………….…………………….........................................…., с код за корекция,
(вид и основание по КСО)
причина за връщане ..............................................................................................................................................;
2.3. На ..............................................................................................., ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ..........................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………….…………………….........................................…., с код за заличаване,
(вид и основание по КСО)
причина за връщане ...............................................................................................................................................
ІІ. За удостоверяване на промени в обстоятелствата ....... броя.
1. Приети удостоверения за промяна в обстоятелствата – ....... броя, както следва:
1.1. На .............................................................................................., ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ............................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………….…………………….........................................…., с код за представяне;
(вид и основание по КСО)
1.2. На .............................................................................................., ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ............................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………….…………………….........................................…., с код за корекция;
(вид и основание по КСО)
1.3. На .............................................................................................., ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ............................,
(име, презиме и фамилия)
________________________________________________________________________________________________________________
ПК ........, ул. ........................... № ....., тел. ................, факс ................., e-mail .........@nssi.bg
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считано от ...................20..... г., за …………….…………………….........................................…., с код за заличаване.
(вид и основание по КСО)
Върнати удостоверения за промяна в обстоятелствата – ....... броя, както следва:
На ............................................................................, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ..............................................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………….…………………….........................................…., с код за представяне,
(вид и основание по КСО)
причина за връщане ..............................................................................................................................................;
На ............................................................................, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ..............................................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………….…………………….........................................…., с код за корекция,
(вид и основание по КСО)
причина за връщане ...............................................................................................................................................;
На ............................................................................, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ..............................................,
(име, презиме и фамилия)
считано от ...................20..... г., за …………….…………………….........................................…., с код за заличаване,
(вид и основание по КСО)
причина за връщане ...............................................................................................................................................

ІІІ. Неприети удостоверения – приложение № 11, от самоосигуряващо се лице ................... броя.
Причини за неприемане ...................................................................................................................................................
Дата: .......................................

Издал справката: ....................................................................
(име, фамилия, длъжност, подпис и печат)
________________________________________________________________________________________________________________
ПК ........, ул. ........................... № ....., тел. ................, факс ................., e-mail .........@nssi.bg

Приложение № 15
към чл. 24
Вх. № в ТП на НОИ ............./....20...... г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. ……………………..…............................……
ЗАЯВЛЕНИЕ
за изплащане на парично обезщетение за временна
неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя
от ...........................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................................................................................................................,
адрес за кореспонденция.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон..........................................................................., мобилен телефон......................................................................,
електронен адрес...................................................................…………….................................................................................,
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ...........................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ЕИК ......................................................
ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за ..................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
(временна неработоспособност, бременност и раждане по болничен лист и бременност и раждане по
заявление-декларация)
считано от ............... 20.... г.
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Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност,
бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове – приложение № 1 към чл. 3, ал. 2
НПОПДОО.
3. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание
чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка до 410 календарни дни – приложение № 2 към чл. 4, т. 1 НПОПДОО.
4. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50,
ал. 6 КСО до 15 календарни дни – приложение № 3 към чл. 4, т. 2 НПОПДОО.
5. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание
чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни
дни – приложение № 4 към чл. 4, т. 3 НПОПДОО.
6. Акт за прекратяване на правоотношението.
7. Документ за заверен трудов, служебен и осигурителен стаж.
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
Данни за упълномощеното лице, което представя заявлението:
.................................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер .................................., ЛК № ................................, издадена на ...................... 20.... г.
от .........................................................
Дата .....................................................
гр. (с.) ..................................................

Вх. № в ТП на НОИ.............../.......20...... г.

Подпис на лицето, което
иска паричното обезщетение: ....................................

Приложение № 16
към чл. 25
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. …………..…….............................……………

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО
от ...........................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ........................................................,
адрес за кореспонденция................................................................................................................................................…..
................................................................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ......................................................., мобилен телефон ........................................................................................,
електронен адрес.....................................................................................…..........................................................................,
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ...........................................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде изплатена парична помощ, тъй като поради липса на осигурителен стаж ми бе отказано
отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване.
І. Декларирам следните обстоятелства:
1. Не ми е изплащана помощ на същото основание.
2. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричната помощ е:
IBAN ..............................................................................................................................., BIC ......................................,
при банка .........................................................................................
(наименование)
Прилагам: Документ за самоличност (за справка).
ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
Личната ми банкова сметка за изплащане на паричната помощ е променена, както следва:
IBAN .............................................................................................................................., BIC .......................................,
при банка .........................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните
данни.
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ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявлениедекларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда
на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение
заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Данни за упълномощеното лице, което представя заявлението-декларация:
................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ..............................................., ЛК № ................................, издадена на ....... 20.... г.
от ...............................................................
Дата ...........................................................
гр. (с.) .......................................................

Вх. № в ТП на НОИ .............../.......20... г.

Подпис на лицето,
което иска помощта: ........................................

Приложение № 17
към чл. 26
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. …………..…….............................……………

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице
по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО
от ..................................................................................................................................................................................………,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ...........................................................,
адрес за кореспонденция .........................................................................................................................................………..
........................................................................................................................................................................................………,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .............................................., мобилен телефон .................................................................................................,
електронен адрес..................................................................................................................................................................
ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на ............................................................................................................................................
(съпруг/съпруга/пълнолетно дете/родител/законен представител на непълнолетно
дете)
на ..........................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ..........................,
(име, презиме и фамилия на починалото лице)
починал на .............................. 20.... г. вследствие на ...................................................................................................,
(общо заболяване, трудова злополука или професионална
болест)
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ...........................................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
и от името на непълнолетното ми дете .........................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на детето)
да ми бъде изплатена помощта/полагаемата ми се част от общия размер на паричната помощ при смърт
на осигурено лице.
І. Декларирам следните обстоятелства:
1. Не ми е изплащана помощ за същото лице.
2. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричната помощ е:
IBAN .............................................................................................................................., BIC ......................................,
при банка .........................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните
данни.
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Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Оригинално удостоверение за наследници № ............................ от ........................ 20... г. (представя се
поне от един от наследниците).
3. Декларация – свободен текст, че родителят/родителите на починалото осигурено лице е/са жив/и
или починал/и към момента на смъртта му (представя се поне от едно от правоимащите лица).
4. Копие от удостоверение за раждане на починалото осигурено лице (представя се от родителя/ите,
ако не са вписани в удостоверението за наследници).
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
Личната ми банкова сметка за изплащане на паричната помощ е променена, както следва:
IBAN .............................................................................................................................., BIC ......................................,
при банка .........................................................................
(наименование)
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявлениедекларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда
на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение
заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Данни за упълномощеното лице, което представя заявлението-декларация:
.................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер..................................., ЛК № ........................., издадена на ................. 20.... г. от .......
.....................................................
Дата ............................................				
гр. /с./ ........................................				

Вх. № в ТП на НОИ................/......20... г.

Подпис на лицето,
което иска помощта: ..................................................

Приложение № 18
към чл. 27
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. ……...............................………………………

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на неполучени от починало лице
парични обезщетения и помощи
от .....................................................................................................................................................................................…...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ...........................................................,
адрес за кореспонденция .............................................................................................................................................……,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон................................................................., мобилен телефон ...............................................................................,
електронен адрес...................................................................................................................................................................
ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на:
1. Наследник на ............................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия на починалото лице)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................................................, починал на ............................. 20 .....г.;
2. Законен представител на .........................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия на детето)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер..............................................................................................................................................,
наследник на .......................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия на починалото лице)
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ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ...................................................................................., починал на ...................... 20 ...г.,
да ми бъде изплатена полагащата се сума, представляваща неполучено парично обезщетение и/или парична
помощ за
.................................................................................................................................................................................................
(временна неработоспособност/трудоустрояване/бременност и раждане/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст/отглеждане на малко дете/парична помощ за инвалидност поради общо заболяване)
І. Декларирам следните обстоятелства:
1. Не съм направил/а отказ от наследство по реда на Закона за наследството.
2. Личната ми банкова сметка за изплащане на сумата е:
IBAN ..........................................................................................................., BIC ..........................................................,
при банка .........................................................................................
(наименование)
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Оригинал на удостоверение за наследници № ............. от ......... 20.... г. (представя се поне от един от
наследниците).
3. Други ............................................................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Направил/а съм отказ от наследство по реда на Закона за наследството, считано от .................. 20.....г.
2. Личната ми банкова сметка за изплащане на сумата е променена, както следва:
IBAN ............................................................................................................., BIC .......................................................,
при банка .........................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните
данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявлениедекларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда
на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение
заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ............................................
гр. (с.) .........................................

Подпис на лицето,
което иска обезщетението
и/или помощта: ............................................

Приложение № 19
към чл. 44, ал. 3
Вх. № в ТП на НОИ ........................../..........20... г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. ……………….............................……….……
ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
от ...........................................................................................................................................................................................,
(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК на осигурителя/дружеството/самоосигуряващия се ...........................................................................................,
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ..............................................................., мобилен телефон ...............................................................................,
електронен адрес..................................................................................................................................................................,
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представляван от ................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ........................, ЛК № .................., издадена на ........... 20.... г. от .............................
На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване и чл. 27 от Регламент на Съвета (ЕО) № 987/2009 Ви представям следните документи на хартиен
носител:
1. Оригинални медицински документи, издадени по законодателството на .......................................................
................................................. – ...... броя.
(посочва се държавата)
2. Удостоверения приложение № 9 – ...... броя.
3. Други – ...................................................... – ....... броя.
Упълномощавам настоящите документи да представи:
.................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер ........................, ЛК № ........................., издадена на .............. 20.... г. от ...................
Дата .......................................
гр. (с.) ....................................

Подпис на представляващия
осигурителя/дружеството/
самоосигуряващото се лице: ............................................
(печат на осигурителя/дружеството)

Приложение № 20
към § 1, ал. 2 ДР
Вх. № в ТП на НОИ ................./.......................20....г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. .....................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за промяна на „съответното ТП на НОИ“
от ...........................................................................................................................................................................................,
(наименование на осигурителя)
регистриран в ТП на НОИ – ..................,
ЕИК на осигурителя ...........................................................................................................................................................,
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ......................................................................., мобилен телефон .......................................................................,
електронен адрес ................................................................................................................................................................,
представляван от .................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер....................., ЛК № ....................., издадена на ........... 20.... г. от ...............................
Декларирам, че за обособената дейност ..................................................................................................................,
(наименование на обособената дейност)
която се извършва на територията на ....................., с адрес ......................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
.................................................................................................................................................................................................
ще представям документи за изплащане на паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване
на осигурените лица в ТП на НОИ – ...............................
Упълномощавам настоящата декларация да представи:
.................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер......................, ЛК № ......................., издадена на ........... 20.... г. от ............................
Дата .......................................
гр. (с.) ....................................
4842

Подпис на представляващия
осигурителя ......................................................
(печат на осигурителя)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189
ОТ 20 ЮЛИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г.
за създаване на комитети за наблюдение на
Споразумението за партньорство на Република
България и на програмите, съфинансирани от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 58,
76 и 101 от 2014 г. и бр. 37 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 3 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „заместник-министър
на здравеопазването“ съюзът „и“ се заменя със
запетая и след думите „заместник-министър на
финансите“ се добавя „и заместник-министър
на туризма“.
2. В т. 4 думите „Финанси на реалния
сектор“ се заменят с „Държавни помощи и
реален сектор“ и след думите „интеграцион
ните въпроси“ се поставя точка и запетая и
текстът до края се заличава.
§ 2. В чл. 10, т. 4 след думите „Иновации
и конкурентоспособност“ се добавя „и на
Оперативна програма „Инициатива за малки
и средни предприятия“.
§ 3. В чл. 12, ал. 3, т. 1 думите „Финанси
на реалния сектор“ се заменят с „Държавни
помощи и реален сектор“.
Заключителни разпоредби
§ 4. Отменя се Постановление № 182 на
Министерския съвет от 2006 г. за създаване
на комитети за наблюдение на Националната
стратегическа референтна рамка и оперативни
те програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 90 от 2006 г., бр. 78 от 2007 г., бр. 29, 66, 80
и 103 от 2008 г., бр. 22 и 93 от 2009 г., бр. 31,
44 и 46 от 2010 г., бр. 25, 54 и 97 от 2011 г.,
бр. 65 от 2013 г., бр. 58, 76 и 101 от 2014 г. и
бр. 37 от 2015 г.).
§ 5. (1) Фу н к ц и и т е на ком и т е т и т е за
наблюдение по отмененото Постановление
№ 182 на Министерския съвет от 2006 г. се
изпълняват, както следва:
1. функциите на Комитета за наблюдение
на Националната стратегическа референтна
рамка 2007 – 2013 г. се изпълняват от Коми
тета за наблюдение на Споразумението за
партньорство;
2. функциите на Комитета за наблюдение
на Оперативна програма „Регионално разви
тие“ за периода 2007 – 2013 г. се изпълняват
от Комитета за наблюдение на Оперативна
програма „Региони в растеж“;
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3. функциите на Комитета за наблюдение
на Оперативна програма „Развитие на чо
вешките ресурси“ за периода 2007 – 2013 г.
се изпълняват от Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“;
4. функциите на Комитета за наблюдение
на Оперативна програма „Развитие на конку
рентоспособността на българската икономи
ка“ за периода 2007 – 2013 г. се изпълняват
от Комитета за наблюдение на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“
и на Оперативна програма „Инициатива за
малки и средни предприятия“;
5. функциите на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Транспорт“ за периода
2007 – 2013 г. се изпълняват от Комитета за
наблюдение на Оперативна програма „Транс
порт и транспортна инфраструктура“;
6. функциите на Комитета за наблюдение
на Оперативна програма „Околна среда“ за
периода 2007 – 2013 г. се изпълняват от Коми
тета за наблюдение на Оперативна програма
„Околна среда 2014 – 2020“;
7. функциите на комитетите за наблюде
ние на Оперативните програми „Техническа
помощ“ и „Административен капацитет“ за
периода 2007 – 2013 г. се изпълняват от Коми
тета за наблюдение на Оперативна програма
„Добро управление“.
(2) Функциите на Комитета за наблюдение
на Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ 2007 – 2013 г. и на Комитета за
наблюдение на Програмата за развитие на
селските райони 2007 – 2013 г. се изпълняват
съответно от Комитета за наблюдение на
Програмата за морско дело и рибарство и от
Комитета за наблюдение на Програмата за
развитие на селските райони.
§ 6. В съответствие с § 5 при изпълнение на
функциите от определен комитет за наблюде
ние в заседанията му с право на съвещателен
глас могат да участват и лица от състава на
съответния комитет за наблюдение за периода
2007 – 2013 г. при условия и по ред, опреде
лени във вътрешните правила на комитета.
§ 7. В чл. 22, ал. 2, т. 5 от Постановление
№ 121 на Министерския съвет от 2007 г. за
определяне на реда за предоставяне на без
възмездна финансова помощ по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз за програмния период 2007 – 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61, 81
и 95 от 2008 г., бр. 7, 16 и 93 от 2009 г., бр. 31,
44, 90 и 95 от 2010 г., бр. 34 и 54 от 2011 г.,
бр. 60 от 2012 г., бр. 27 и 65 от 2013 г. и бр. 10,
42, 58, 60, 76 и 101 от 2014 г.) думите „или на
Комитета за наблюдение на Националната
стратегическа референтна рамка“ се заличават.
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§ 8. Параграф 1 от допълнителната раз
поредба на Постановление № 322 на Минис
терския съвет от 2008 г. за определяне на
условията, реда и механизма за функциониране
на Информационната система за управление
и наблюдение на средствата от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 1 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 11, 79 и 93 от 2009 г.,
бр. 31 и 95 от 2010 г., бр. 93 от 2011 г., бр. 62
и 65 от 2013 г. и бр. 58, 76 и 101 от 2014 г.) се
изменя така:
„§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Ръководител на управляващия орган“ е
ръководителят на администрацията, в рамките
на чиято структура се намира управляващият
орган, или оправомощено от него длъжностно
лице.
2. „Ръководител на междинно звено“ е ръ
ководителят на администрацията, определена
за междинно звено по съответната оперативна
програма, или на администрацията, в рамките
на чиято структура се намира междинното
звено по съответната оперативна програма,
или оправомощено от него длъжностно лице.
3. „Ръководител на Сертифициращия ор
ган“ е директорът на дирекция „Национален
фонд“ на Министерството на финансите или
оправомощено от него длъжностно лице.“
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 4 – 8, които влизат в сила
от 30 септември 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4876

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190
ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г.

за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд „Убежище,
миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна
сигурност“ за периода от 2014 г. до 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) Приема детайлни правила за до
пустимост на разходите за периода от 2014 г.
до 2020 г., както следва:
1. по Фонд „Убежище, миграция и инте
грация“ (ФУМИ), създаден с Регламент (ЕС)
№ 516/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и
за изменение на Решение № 2008/381/ЕО на
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Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО
и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета и на Решение № 2007/435/ЕО на
Съвета (ОВ, L 150, 20.5.2014 г.), наричан понататък Регламент (ЕС) № 516/2014;
2. по Фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС),
създаден с Регламент № 513/2014/ЕС на Ев
ропейския парламент и на Съвета от 16 ап
рил 2014 г. за създаване на инструмента за
финансово подпомагане на полицейското
сътрудничество, предотвратяването и борба
та с престъпността и управлението на кризи
като част от Фонд „Вътрешна сигурност“
и за отмяна на Решение № 2007/125/ПВР
на Съвета (ОВ, L 150, 20.5.2014 г.), наричан
по-нататък Регламент (ЕС) № 513/2014, и
Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
за създаване на инструмента за финансово
подпомагане за външните граници и визите
като част от Фонд „Вътрешна сигурност“ и
за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ, L
150, 20.5.2014 г.), наричан по-нататък Регламент
(ЕС) № 515/2014.
(2) Допустими категории разходи по ФУМИ
и ФВС са тези, които попадат в обхвата
за финансиране съгласно Регламент (ЕС)
№ 514/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 април 2014 г. за определяне
на общи разпоредби за Фонд „Убеж ище,
миграция и интеграция“ и за инструмента
за финансово подпомагане на полицейското
сътрудничество, предотвратяването и борбата
с престъпността и управлението на кризи
(ОВ, L 150, 20.5.2014 г.), наричан по-нататък
Регламент (ЕС) № 514/2014.
(3) Не се допуска проектите, подкрепяни
от ФУМИ и ФВС, да бъдат финансирани от
други източници, включени в бюджета на Ев
ропейския съюз (ЕС). Проектите, подкрепяни
от двата фонда, се съфинансират от публични
или частни източници.
(4) Проектите, подкрепяни от двата фонда,
не допускат печалба. Ако при приключване на
проекта източниците на приходи превишават
разходите, приносът на съответния фонд към
проекта съответно се намалява.
(5) Всички източници на приходи за проекта
следва да са записани в счетоводните или да
нъчните документи на крайния бенефициер и
да могат да се идентифицират и контролират.
Раздел ІІ
Условия и правила за допустимост на разходи
Чл. 2. (1) Общите правила относно до
пустимостта на разходите по ФУМИ и ФВС
са за ложени в чл. 17 и 18 на Регламент
№ 514/2014/ЕС, като, за да бъдат допустими,
разходите следва:
1. да са в съответствие със специалните
регламенти и техните цели;
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2. да са необходими за осъществяване на
дейностите по съответния проект;
3. да са в разумен размер и да съответ
стват на принципите на доброто финансово
управление, по-специално – икономическата
целесъобразност и ефективност;
4. да са направени от бенефициер в периода
от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2022 г.;
5. да са изплатени от определения отго
ворен орган в периода от 1 януари 2014 г. до
30 юни 2023 г.
(2) Нетните приходи, пряко генерирани
от проект по време на неговото изпълнение,
които не са били взети предвид към момента
на одобряване на проекта, се приспадат от
допустимите разходи за проекта най-късно в
окончателното искане за плащане, подадено
от бенефициера.
(3) Допустимите разходи могат да се въз
становяват по следните начини:
1. възстановяване на действително напра
вени и платени допустими разходи заедно
с амортизационните отчисления, когато е
приложимо;
2. чрез стандартни таблици на разходите
за единица продукт;
3. чрез еднократни плащания;
4. финансиране с единна ставка, определе
но чрез прилагане на процент към една или
повече определени категории разходи.
(4) Възможностите, посочени в ал. 3, могат
да се съчетават, когато всяка от тях обхваща
различни категории разходи или когато се
използват за различни проекти, които са част
от едно действие, или за последователните
етапи на едно действие.
(5) Когато даден проект се изпълнява из
ключително чрез процедура за възлагане на
обществени поръчки за строителни работи,
доставка на стоки или услуги, се прилага
единствено ал. 3, т. 1. Когато обществената
поръчка в рамките на даден проект се огра
ничава до определени категории разходи,
всички възможности, посочени в ал. 3, могат
да се прилагат.
(6) Разходите, включени в искания за пла
щане от бенефициера към отговорния орган,
се удостоверяват с фактури или счетоводни
документи с еднаква доказателствена сила с
изключение на формите на подпомагане по
ал. 3, т. 2, 3 и 4. За такива форми на подпома
гане чрез дерогация от ал. 5 сумите, включени
в искането за плащане, са разходите, възста
новени на бенефициера от отговорния орган.
(7) Сумите, посочени в ал. 3, т. 2, 3 и 4, се
определят по един от следните начини:
1. коректен, справедлив и проверим метод
на изчисление, който се основава на:
а) статистически данни или друга обективна
информация;
б) проверени данни за минали периоди за
отделните бенефициери, или
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в) прилагането на обичайните практики
за осчетоводяване на разходите на отделните
бенефициери;
2. в съответствие с правилата за прилагане
на съответни таблици за разходите за единица
продукт, еднократни суми и единни ставки,
прилагани в други политики на Съюза за
подобен вид проекти и бенефициери;
3. в съответствие с правилата за прилагане
на съответни таблици за разходите за единица
продукт, еднократни суми и единни ставки,
прилагани в рамките на схеми за предоста
вяне на безвъзмездни средства, финансирани
изцяло от съответната държава членка за
подобен вид проекти и бенефициери.
(8) В документа, в който са изложени ус
ловията за подпомагане на всеки проект, се
съдържа и методът за определяне на разхо
дите по проекта и условията за плащане на
безвъзмездните средства.
(9) Когато изпълнението на проект поражда
непреки разходи, те могат да се изчислят като
единна ставка, прилагана към допустимите
преки разходи въз основа на съществуващите
методи и съответстващите ставки, приложи
ми в политиките на Съюза за подобен вид
проекти и бенефициери.
(10) За определяне на разходите за персонал,
свързани с изпълнението на проекта, прило
жимата часова ставка може да се изчисли,
като годишните брутни разходи за трудови
възнаграждения в счетоводните отчети за
последната година се разделят на 1720 часа.
(11) Освен чрез предвидените в ал. 7 методи
в случаите, когато участието на бюджетните
средства на Съюза не надвишава 100 000
евро, сумите, посочени в ал. 3, т. 2, 3 и 4,
могат да се определят индивидуално предвид
предварително одобрен от отговорния орган
проектобюджет.
(12) Амортизационните разходи могат да са
допустими, ако са изпълнени следните условия:
1. размерът на разходи т е е на д леж но
удостоверен чрез оправдателни документи,
чиято доказателствена сила е еквивалентна
на тази на фактурите за допустими разходи, в
случаите, когато разходите се възстановяват
по начина, посочен в ал. 3, т. 1;
2. разходите се отнасят изключително до
периода на подпомагане по проекта;
3. подпомагането от бюджета на Съюза не
е допринесло за придобиване на амортизи
раните активи.
Раздел ІІІ
Документиране на разходите
Чл. 3. (1) Разходите следва да съответстват
на плащанията, направени от крайния бенефи
циер във формата на финансови трансакции,
с изключение на амортизационните разходи.
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(2) Разходите следва да са оправдани от
официални фактури. Когато това не може да
се направи, разходите следва да се подкрепят
от счетоводни документи или от подкрепящи
документи с равностойна доказателствена сила.
(3) Разходите следва да могат да се иден
тифицират и проверяват, като по-специално
трябва да са:
1. отразени в счетоводните документи на
крайния бенефициер;
2. определени в съответствие с приложи
мите счетоводни стандарти на страната, в
която е установен крайният бенефициер, и
посредством обичайните практики за осчето
водяване на разходите на крайния бенефициер;
3. декларирани в съответствие с изисквани
ята на приложимото данъчно и осигурително
законодателство.
(4) Където е необходимо, крайните бене
фициери са длъжни да съхраняват заверени
копия на счетоводни документи, оправдаващи
приходите и разходите, извършени от парт
ньорите във връзка с определен проект.
(5) Съхраняването и обработката на сче
товодни документи следва да се извършва в
съответствие с националното законодателство
за защита на данните.
Раздел ІV
Категории допустими разходи
Чл. 4. (1) Категориите допустими разходи
на ниво проект по ФВС са преки и непреки.
(2) Преките допустими разходи по проект
са разходи, които могат да са определени
като специфични разходи, пряко свързани с
изпълнението на проекта, и са направени:
1. за персонал, назначен да работи по
проекта, които включват заплати, вноски за
социално осигуряване, начислени за сметка
на осигурителя върху възнаграждението съ
гласно националното законодателство, както
и други разходи по закон, когато това съвпада
с обичайната политика на бенефициера по
отношение на възнагражденията:
а) за международните организации – раз
ходи за персонал, които включват и удовлет
воряване на предвидени в закона задължения
и права на възнаграждение;
б) за персонал на държавни органи – ко
гато разходите се отнасят за дейности, които
съответният държавен орган не би извършил,
ако въпросният проект не е бил предприет;
тези разходи по изпълнение на проекта са
допустими, при условие че:
аа) в длъжностната характеристика на
служителя по служебно или трудово правоот
ношение са включени дейности по изпълнение
на проекти;
бб) е налице писмено решение на крайния
бенефициер;

ВЕСТНИК

БРОЙ 57

вв) е сключен договор за услуга със слу
ж ител я за изпълнение на проекти извън
установените му по служебно или трудово
правоотношение работно време и задължения;
средствата за заплати и вноски за социално
осигуряване могат да са първоначално изпла
тени от бюджета на съответния разпоредител
с бюджет и впоследствие възстановени със
средства по проекта;
2. разходи за командировки (пътни, дневни
и квартирни) за персонал или други лица, ко
ито участват в дейностите по проекта, чиито
пътувания са необходими за изпълнението на
проекта; стойността им се определя съгласно
националното законодателство на бенефициера
или правилата, действащи в международни и
други организации;
3. за придобиване на оборудване чрез
наемане, лизинг, закупуване, при заплащане
на цялата цена или на част от нея или при
заплащане на амортизационни разходи за
закупени активи – само ако са от съществено
значение за изпълнението на проекта, както и:
а) разходите, свързани с операции за наем
и лизинг – съгласно националното законода
телство и продължителността на наемане или
лизинг за целите на проекта;
б) разходите за закупуване на оборудване
(системи, оперативно оборудване, транспортни
средства и други) при покриване на пълните
разходи за закупуване или на част от тях при
следните условия:
аа) пряко са свързани с осъществяването
на проекта;
бб) направени са в съответствие с нормите
за обществени поръчки според националното
законодателство;
вв) оборудването притежава техническите
характеристики, изисквани за дейността по
проекта, и отговаря на приложимите норми
и стандарти;
гг) оборудването ще продължи да се използ
ва за същите цели като тези на проекта след
деня на закупуване и в продължение най-малко
на: 3 години или повече за информационно
и телекомуникационно оборудване; 5 години
или повече за други видове оборудване, като
оперативно оборудване и транспортни сред
ства; 10 години за хеликоптери, плавателни
съдове и въздухоплавателни средства;
в) разходите за оборудването по буква
„б“ могат да са допустими и въз основа на
разходите за амортизация, ако са изпълнени
изискванията, посочени в буква „б“, подбукви
„аа“ – „вв“, и при следните условия:
аа) когато оборудването е закупено преди
или по време на жизнения цикъл на проекта,
допустим разход е само частта от амортиза
ционните разходи на оборудването, съответ
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стваща на продължителността на използването
му за проекта, и процента на действително
използване за проекта;
бб) когато оборудването е закупено преди
жизнения цикъл на проекта, но е използвано
за целите на проекта – само ако оборудването
не е било първоначално закупено с безвъз
мездни средства, отпуснати от ЕС;
вв) разходите за закупуване на оборудване
следва да съответстват на нормалните пазарни
разходи и стойността на съответното оборуд
ване следва да се осчетоводява в съответствие
с националните правила, приложими към
крайния бенефициер;
4. за покупка, строителство или ремонт на
недвижим имот – само когато придобиването
на недвижим имот е от съществено значение
за изпълнението на проекта и е ясно свързано
с неговите цели, като допустими са разходи
те за съфинансиране въз основа на пълните
или частичните разходи или въз основа на
амортизационните разходи:
а) за закупуване или строителство на не
движим имот при следните условия:
аа) налице е оценка от независим лицензи
ран оценител или от съответно упълномощен
служебен орган, удостоверяващ, че сградата
е построена в съответствие с националното
законодателство, или са описани частите,
които не са в съответствие и които ще бъдат
приведени в съответствие по време на из
пълнението на операцията; оценката трябва
да удостовери, че цената на придобиване на
недвижимия имот не надвишава пазарната
стойност;
бб) недвижимият имот не е бил закупен
посредством безвъзмездни средства, отпус
нати от ЕС по всяко време, предшестващо
изпълнението на проекта;
вв) недвижимият имот следва да се из
ползва само за целите, заявени в проекта, за
период поне 10 години след приключването
на проекта, в случай на съфинансиране на
цялостните или частичните разходи, а в случай
на съфинансиране въз основа на разходите
за амортизация този срок се намалява на 5
години;
гг) в случай на съфинансиране въз основа
на разходите за амортизация – само частта
от амортизационните разходи на тези акти
ви, съответстваща на продължителността на
използването им за проекта, и процента на
действително използване за проекта, изчислени
в съответствие с националните счетоводни
правила;
б) за ремонт на недвижим имот – въз
основа на пълните или частичните разходи
или въз основа на амортизационните разходи
само когато недвижимият имот следва да
се използва единствено за целите, заявени в
проекта, и при условията на буква „а“, под
букви „вв“ и „гг“;
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5. за наем на недвижим имот – само когато
има ясна връзка между наемането и целите
на проекта, за който се отнася, при следните
условия:
а) недвижимият имот не следва да е закупен
чрез безвъзмездни средства на ЕС;
б) недвижимият имот следва да се използва
само за изпълнението на проекта;
в) ако недвижимият имот не се използва
само за изпълнението на проекта, допустима
е само тази част от разходите, съответстваща
на използването на проекта;
6. за договори с подизпълнители – когато
крайните бенефициери нямат капацитета
сами да изпълняват дейностите, одобрени в
рамките на конкретния проект; сключването
на договори с подизпълнители и сумата за
изпълнение на възложените им задачи по
проекта трябва да са точно посочени в спора
зумението за отпускане на безвъзмездна помощ
или еквивалентен правен инструмент, като:
а) при възлагане на договори за изпълнение
на проектите възложителите по чл. 7 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП) действат в
съответствие с националното законодателство
в областта на обществените поръчки;
б) субекти, различни от посочените в буква
„а“, възлагат договори за изпълнение на проек
ти при спазване принципите на публичност и
прозрачност, свободна и лоялна конкуренция,
равнопоставеност и недопускане на дискри
минация и при условията и по реда на Пос
тановление № 118 на Министерския съвет за
условията и реда за определяне на изпълнител
от страна на бенефициенти на безвъзмездна
финансова помощ от Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд
за морско дело и рибарство, Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов меха
низъм (ДВ, бр. 44 от 2014 г.);
7. за консумативи, материали и общи услуги,
при условие че те могат да се идентифицират
и са пряко необходими за изпълнението на
проекта;
8. произтичащи пряко от изискванията,
свързани със съфинансирането от Европейския
съюз, като публичност, прозрачност, оценка
на проекта, външен одит, банкови гаранции,
разходи за превод;
9. за хонорари за правни консултации,
нотариални разходи и разходи за технически
и финансови експерти;
10. не са допустими за финансиране опера
ции, които са били физически завършени или
са били изцяло осъществени преди подписване
на споразумението за финансиране на проекта
по фондовете от страна на бенефициера до
отговорния орган, независимо дали всички
свързани плащания са извършени от бене
фициера, или не.
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(3) Непреките допустими разходи се отнасят
до категории разходи, които не се определят
като специфични разходи, пряко свързани с
резултатите от проекта. Фиксиран процент от
общата сума на преките допустими разходи
може да бъде допустим като непреки разходи,
при условие че:
1. фиксираният процент на непреки разходи
от общата сума на преките допустими разходи
не превишава 7 на сто;
2. организациите, получаващи оперативни
безвъзмездни средства от бюджета на Евро
пейския съюз, не включват непреки разходи
в прогнозния си бюджет.
Чл. 5. (1) Категориите допустими разходи
на ниво проект по ФУМИ са преки и непреки.
(2) Преките допустими разходи по проект
са разходи, които могат да се определят като
специфични разходи, пряко свързани с изпъл
нението на проекта, и са направени:
1. за персонал, назначен да работи по
проекта, които включват заплати, вноски за
социално осигуряване, начислени за сметка
на осигурителя върху възнаграждението съ
гласно националното законодателство, както
и други разходи по закон, когато това съвпада
с обичайната политика на бенефициера по
отношение на възнагражденията:
а) за международните организации – раз
ходи за персонал, които включват и удовлет
воряване на предвидени в закона задължения
и права на възнаграждение;
б) за персонал на държавни органи – ко
гато разходите се отнасят за дейности, които
съответният държавен орган не би извършил,
ако въпросният проект не е бил предприет;
тези разходи по изпълнението на проекта са
допустими, при условие че:
аа) в длъжностната характеристика на
сл у ж и т ел я по сл у жебно и л и по т ру дово
правоотношение са включени дейности по
изпълнение на проекти;
бб) налице е писмено решение на крайния
бенефициер;
вв) е сключен договор за услуга със слу
ж ител я за изпълнение на проекти извън
установените му по служебно или трудово
правоотношение работно време и задължения;
средствата за заплати и вноски за социално
осигуряване могат да са първоначално изпла
тени от бюджета на съответния разпоредител
с бюджет и впоследствие възстановени със
средства по проекта;
2. разходи за командировки (пътни, дневни
и квартирни) за персонал или други лица, ко
ито участват в дейностите по проекта, чиито
пътувания са необходими за изпълнението на
проекта; стойността им се определя съгласно
националното законодателство на бенефициера
или правилата, действащи в международни и
други организации;
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3. за придобиване на оборудване чрез
наемане или лизинг, ако е съобразено с
продължителността на наемане или лизинг
за целите на проекта, закупуване или при
заплащане на амортизационни разходи само
ако са от съществено значение за изпълне
нието на проекта и са извършени съгласно
националното законодателство; за отделни
артикули оборудване на стойност под 20 000
евро допустим разход е пълният размер на
разхода за закупуване; финансирането на и
над тази стойност е допустимо единствено
въз основа на амортизационни разходи; при
закупуване на транспортни средства по фонда
на стойност под 100 000 евро допустим разход
е пълният размер на разхода за закупуване;
финансирането на и над тази стойност е до
пустимо единствено въз основа на амортиза
ционни разходи; пълният размер на разхода е
допустим, ако оборудването е придобито до
3 месеца преди изтичане на крайния срок за
изпълнение на проекта;
4. за покупка, строителство или ремонт на
недвижим имот – само когато придобиването
на недвижим имот е от съществено значение
за изпълнението на проекта и е ясно свързано
с неговите цели, като допустими са разходи
те за съфинансиране въз основа на пълните
или частичните разходи или въз основа на
амортизационните разходи:
а) за закупуване или строителство на не
движим имот при следните условия:
аа) налице е оценка от независим лицензи
ран оценител или от съответно упълномощен
служебен орган, удостоверяващ, че сградата
е построена в съответствие с националното
законодателство, или са описани частите,
които не са в съответствие и които ще бъдат
приведени в съответствие по време на из
пълнението на операцията; оценката трябва
да удостовери, че цената на придобиване на
недвижимия имот не надвишава пазарната
стойност;
бб) недвижимият имот не е бил закупен
посредством безвъзмездни средства, отпус
нати от ЕС по всяко време, предшестващо
изпълнението на проекта;
вв) недвижимият имот следва да се използва
само за целите, заявени в проекта, за период
поне 10 години след приключването на проекта
в случай на съфинансиране на цялостните или
частичните разходи, а в случай на съфинанси
ране въз основа на разходите за амортизация
този срок се намалява на 5 години;
гг) в случай на съфинансиране въз основа
на разходите за амортизация – само частта
от амортизационните разходи на тези акти
ви, съответстваща на продължителността на
използването им за проекта, и процента на
действително използване за проекта, изчислени
в съответствие с националните счетоводни
правила;
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б) за ремонт на недвижим имот – въз
основа на пълните или частичните разходи
или въз основа на амортизационните разходи
само когато недвижимият имот следва да
се използва единствено за целите, заявени в
проекта, и при условията на буква „а“, под
букви „вв“ и „гг“;
5. за наем на недвижим имот – само когато
има ясна връзка между наемането и целите
на проекта, за който се отнася, при следните
условия:
а) недвижимият имот не следва да е закупен
чрез безвъзмездни средства на ЕС;
б) недвижимият имот следва да се използва
само за изпълнението на проекта;
в) ако недвижимият имот не се използва
само за изпълнението на проекта, допустима
е само тази част от разходите, съответстваща
на използването на проекта;
6. за договори с подизпълнители – когато
крайните бенефициери н ямат капацитета
сами да изпълняват дейностите, одобрени в
рамките на конкретния проект; сключването
на договори с подизпълнители и сумата за
изпълнение на възложените им задачи по
проекта трябва да са точно посочени в спора
зумението за отпускане на безвъзмездна помощ
или еквивалентен правен инструмент, като:
а) при възлагане на договори за изпълнение
на проектите възложителите по чл. 7 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП) действат в
съответствие с националното законодателство
в областта на обществените поръчки;
б) субекти, различни от посочените в буква
„а“, възлагат договори за изпълнение на проек
ти при спазване принципите на публичност и
прозрачност, свободна и лоялна конкуренция,
равнопоставеност и недопускане на дискри
минация и при условията и по реда на По
становление № 118 на Министерския съвет за
условията и реда за определяне на изпълнител
от страна на бенефициенти на безвъзмездна
финансова помощ от Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд
за морско дело и рибарство, Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов меха
низъм (ДВ, бр. 44 от 2014 г.);
7. за консумативи, материали и общи услуги,
при условие че те могат да се идентифицират
и са пряко необходими за изпълнението на
проекта;
8. произтичащи пряко от изискванията,
свързани със съфинансирането от Европейския
съюз, като публичност, прозрачност, оценка
на проекта, външен одит, банкови гаранции,
разходи за превод;
9. за хонорари за правни консултации,
нотариални разходи и разходи за технически
и финансови експерти;
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10. разходи, направени от крайния бе
нефициер за дейностите и целевите групи,
определени в Регламент № 516/2014/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета за пе
риода от 2014 до 2020 г., когато:
а) крайният бенефициер съхранява необ
ходимата информация и доказателства, че
лицата отговарят на специфични целеви гру
пи и на разпоредбите, посочени в Регламент
№ 516/2014/ЕС;
б) за лицата, които получават подкрепа,
крайният бенефициер съхранява необходимата
информация, която позволява надлежното
определяне на самоличността им, както и
доказателствата за предоставената подкрепа
(фактури, разписки и други);
в) подкрепящи мерки след връщането в
третата държава или установяването/прие
мането в Република България, като обучение
и съдействие за намиране на работа, крат
косрочни мерки, необходими за процеса на
реинтеграция/интеграция, и др. се предоставят
в рамките на срок не по-дълъг от 12 месеца
считано от датата на връщане/приемане на
гражданина на третата държава и др.;
11. не са допустими за финансиране опера
ции, които са били физически завършени или
са били изцяло осъществени преди подписване
на споразумението за финансиране на проекта
по фондовете от страна на бенефициера до
отговорния орган, независимо дали всички
свързани плащания са извършени от бене
фициера, или не.
(3) Непреките допустими разходи се отнасят
до категории разходи, които не се определят
като специфични разходи, пряко свързани с
резултатите от проекта. Фиксиран процент от
общата сума на преките допустими разходи
може да е допустим като непреки разходи,
при условие че:
1. фиксираният процент на непреки разходи
от общата сума на преките допустими разходи
не превишава 7 на сто;
2. организациите, получаващи оперативни
безвъзмездни средства от бюджета на Евро
пейския съюз, не включват непреки разходи
в прогнозния си бюджет.
Раздел V
Недопустими разходи
Чл. 6. (1) Недопустими са следните разходи:
1. разход за данък върху добавената стой
ност, с изключение на случаите, когато той
не подлежи на възстановяване съгласно на
ционалното законодателство;
2. възвръщаемост на капитала, дългове
и вноски за покриване на загуби от дълго
ве, дебитни лихви, комисиони и загуби при
обмяна на валута, определени средства за
покриване на загуби и потенциални бъдещи
дългове, дължими лихви, неопределени дъл
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гове, глоби, финансови санкции, разходи за
разрешаване на спорове и прекомерни или
необмислени разходи;
3. разходи за развлечения – разрешени са
разумни разходи, като домакин на социални
събития, обосновани от проекта, като събитие
при приключване на проекта или срещи на
групата за управление на проекта;
4. разходи, декларирани от крайния бене
фициер и покрити от друг проект или работна
програма, получаваща безвъзмездна помощ
от ЕС;
5. покупка на артикули, които не са нови
и/или са използвани;
6. покупка на незастроена земя;
7. покупка на застроена земя, когато земята
е необходима за изпълнението на проекта,
що се отнася до стойност, надвишаваща 10
на сто от общите допустими разходи за съ
ответния проект;
8. принос в натура.
(2) Недопустими за финансиране са раз
ходи, свързани с договори с подизпълнител
за изпълнение:
1. на задачи, свързани с общото управление
на проекта;
2. което добавя разходи към проекта, без
да добавя пропорционална стойност към него;
3. с посредници или консултанти, при които
плащането е определено като процент от об
щите разходи на проекта, освен ако плащането
не е обосновано от крайния бенефициер с
посочване на действителната стойност на из
вършената работа или предоставените услуги.
Раздел VІ
Допустимост на разходите по линия на тех
ническа помощ на фондовете
Чл. 7. (1) Допустими са мерките за техни
ческа помощ, посочени в чл. 20 от Регламент
№ 514/2014/ЕС:
1. разходи, свързани с подготовката, под
бора, оценката, управлението, координаци
ята, мониторинга, информацията, контрола
и наблюдението на фондовете, програмите,
действията или проектите, включително раз
ходи за възнаграждения;
2. разходи за възнаграждения за изпълне
ние на дейности във връзка с подготовката,
управлението, координацията, мониторинга,
оценката, информацията и контрола на фон
довете се считат за допустими за финансиране
по линия на техническа помощ за служителите
от отговорния и одитния орган;
3. разходи, свързани с одити и проверки на
място на дейностите или проектите;
4. разходи, свързани с оценяването на про
грамата, дейностите или проектите;
5. разходи за информация, популяризация и
прозрачност, свързани с програмата, дейности
те или проектите, в т.ч. разходите, произти
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чащи от прилагането на чл. 53 от Регламент
№ 514/2014/ЕС, и разходите за кампании по
информиране и популяризиране на целите на
програмата, организирани наред с другото на
местно равнище;
6. разходи за придобиване, инсталиране и
поддържане на компютърни и информационни
системи за управление, наблюдение и оценка
на хоризонталния регламент и на специалните
регламенти;
7. разходи за заседанията на комитетите
и подкомитетите за наблюдение, свързани с
изпълнението на действията, включително
разходи за експерти и други участници в
горепосочените комитети и вк лючително
участници от трети държави, когато тях
ното присъствие е от съществено значение
за ефективното изпълнение на програмите,
действията или проектите;
8. разходи за повишаване на администра
тивния капацитет за изпълнението на дей
ностите по т. 1;
9. разходи за консумативи, офис обза
веждане, наем на зали и други, свързани с
изпълнението на дейностите по т. 1.
(2) Техническата помощ може да финанси
ра разходи, направени от някой от следните
органи: отговорен орган, одитен орган или
други структури, които подпомагат изпълне
нието на задачите по ал. 1.
(3) Разходите за възнаграждения са допус
тими, когато в длъжностната характеристика
на служителя по служебно или трудово пра
воотношение са включени дейности по управ
ление на фондовете, програмите, действията
или проектите, налице е писмено решение
на административен ръководител или склю
чен договор за услуга със служителя извън
установените му по служебно или трудово
правоотношение работно време и задължения.
(4) Разходите за възнаграждения и вноски
за социално осигуряване могат да са първо
начално изплатени от бюджета на съответния
разпоредител с бюджет и впоследствие възста
новени от средства по техническата помощ на
съответния фонд. Правилата за възстановяване
се уреждат с вътрешни правила за работна
заплата на съответното ведомство.
(5) В случаите, когато служители от звената,
изпълняващи дейности по ал. 1, т. 1, съгласно
длъжностната си характеристика изпълня
ват и други дейности извън подготовката,
управлението, координацията, мониторинга,
оценката, информацията и контрола на двата
фонда, разходите за възнаграждения се счи
тат за допустими за финансиране по линия
на техническа помощ в размер на процентно
съотношение между изпълнените задължения
по фондовете и общо изпълнените задължения
по длъжностна характеристика.

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

(6) Дейностите, свързани с техническата
помощ, следва да са изпълнени и съответни
те плащания да са извършени най-късно до
крайния срок за представяне на окончателните
доклади за изпълнение на фондовете.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основа
ние чл. 7а от Закона за нормативните актове
във връзка с чл. 17 от Регламент № 514/2014/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
за периода от 2014 г. до 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4941

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191
ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Правилника за структурата, дейността
и организацията на работа на Агенция „Път
на инфраструктура“, приет с Постановление
№ 295 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2010 г., бр. 52, 83 и 97 от 2011 г., бр. 14, 22,
60 и 81 от 2012 г., бр. 93 от 2013 г. и бр. 60 и
102 от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 17, т. 33, буква „е“ думите „Охра
нителна полиция“ се заменят с „Национална
полиция“.
2. В чл. 33, ал. 2, т. 18 думите „Охранителна
полиция“ се заменят с „Национална полиция“.
§ 2. В Правилника за издаване на българ
ските лични документи, приет с Постановле
ние № 13 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 42
от 2010 г., бр. 51 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г.,
бр. 31 от 2013 г. и бр. 50 и 60 от 2014 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 1:
а) в т. 1 думите „Столичната дирекция на
вътрешните работи (СДВР)“ се заличават;
б) в т. 6, 7 и 8 абревиатурата „СДВР“ и
наклонената черта след нея се заличават;
в) в т. 10 думите „дирекция „Миграция“
в Главна дирекция „Гранична полиция“ на
МВР (ДМ – ГДГП) или в териториалните є
звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“
(ДМ) – МВР или в звената „Миграция“ при
ОДМВР“.
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2. В чл. 8:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1, 3 и 6 абревиатурата „СДВР“ и
наклонената черта след нея се заличават;
бб) в т. 7 думите „в ДМ – ГДГП или в
териториалните є звена“ се заменят с „в
ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при
ОДМВР“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 1 навсякъде абревиатурата „СДВР“
и наклонената черта след нея се заличават;
бб) в т. 4 думите „в ДМ – ГДГП или в
териториалните є звена“ се заменят с „в
ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при
ОДМВР“;
вв) в т. 5 навсякъде думите „ДМ – ГДГП“
се заменят с „ДМ – МВР“.
3. В чл. 17, ал. 1 абревиатурата „СДВР“ и
наклонената черта след нея се заличават и
думите „ДМ – ГДГП или в териториалните є
звена“ се заменят с „ДМ – МВР или в звената
„Миграция“ при ОДМВР“.
4. В чл. 34, ал. 4 думите „отдел „Пътна по
лиция“ (ОПП) при СДВР“ се заменят с „отдел
„Пътна полиция“ при Столичната дирекция
на вътрешните работи (ОПП – СДВР)“.
5. В чл. 40:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 думите „ДМ – ГДГП или в тери
ториалните є звена“ се заменят с „ДМ – МВР
или в звената „Миграция“ при ОДМВР“,
навсякъде думите „ДМ – ГДГП или от тери
ториалните є звена“ се заменят с „ДМ – МВР
или от звената „Миграция“ при ОДМВР“ и
абревиатурата „СДВР“ и наклонената черта
след нея се заличават;
бб) в т. 2 думите „ДМ – ГДГП или в тери
ториалните є звена“ се заменят с „ДМ – МВР
или в звената „Миграция“ при ОДМВР“, а ду
мите „ДМ – ГДГП“ се заменят с „ДМ – МВР“;
вв) в т. 3 думите „ДМ – ГДГП или в тери
ториалните є звена“ се заменят с „ДМ – МВР
или в звената „Миграция“ при ОДМВР“,
навсякъде думите „ДМ – ГДГП или от тери
ториалните є звена“ се заменят с „ДМ – МВР
или от звената „Миграция“ при ОДМВР“ и
абревиатурата „СДВР“ и наклонената черта
след нея се заличават;
б) в ал. 2:
аа) в изречение второ думите „ДМ – ГДГП
или в териториалните є звена“ се заменят с
„ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при
ОДМВР“;
бб) в изречения четвърто и пето думите
„ДМ – ГДГП или от териториалните є звена“
се заменят с „ДМ – МВР или от звената „Миг
рация“ при ОДМВР“ и абревиатурата „СДВР“
и наклонената черта след нея се заличават;
в) в ал. 3:
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аа) в изречение трето думите „ДМ – ГДГП
или в териториалните є звена“ се заменят с
„ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при
ОДМВР“;
бб) в изречение четвърто д у мите
„ДМ – ГДГП“ се заменят „ДМ – МВР“;
г) в ал. 4:
аа) в изречение второ думите „ДМ – ГДГП
или в териториалните є звена“ се заменят с
„ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при
ОДМВР“;
бб) в изречения трето и четвърто думите
„ДМ – ГДГП или от териториалните є звена“
се заменят с „ДМ – МВР или от звената „Миг
рация“ при ОДМВР“ и абревиатурата „СДВР“
и наклонената черта след нея се заличават.
6. В чл. 40а:
а) в а л. 1, в о с новн и я т екс т д у м и т е
„ДМ – ГДГП или в териториалните є звена“
се заменят с „ДМ – МВР или в звената „Миг
рация“ при ОДМВР“;
б) в ал. 2 думите „ДМ – ГДГП“ се заменят
„ДМ – МВР“.
7. В чл. 43 думите „ДМ – ГДГП или в тери
ториалните є звена“ се заменят с „ДМ – МВР
или в звената „Миграция“ при ОДМВР“.
8. В чл. 43а думите „ДМ – ГДГП или в тери
ториалните є звена“ се заменят с „ДМ – МВР
или в звената „Миграция“ при ОДМВР“.
9. В чл. 53:
а) в ал. 1 абревиатурата „СДВР“ и накло
нената черта след нея се заличават и думите
„ДМ – ГДГП“ се заменят с „ДМ – МВР“;
б) в ал. 5 абревиатурата „СДВР“ и накло
нената черта след нея се заличават.
10. В чл. 54:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 – 4 думите „СДВР и“ се заличават;
бб) в т. 5 думите „ДМ – ГДГП или от тери
ториалните є звена“ се заменят с „ДМ – МВР
или от звената „Миграция“ при ОДМВР“;
б) в ал. 3 думите „ДМ – ГДГП“ се заменят
с „ДМ – МВР“.
11. Навсякъде в правилника абревиатура
та „СДВР“ и наклонената черта след нея се
заличават.
§ 3. В Правилника за прилагане на Закона
за чужденците в Република България, приет
с Постановление № 179 на Министерския
съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г., бр. 60
и 61 от 2014 г. и бр. 40 от 2015 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 1 думите „териториалните
звена на дирекция „Миграция“ при Главна
дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на
Министерството на вътрешните работи“ се
заменят със „сектори/групи „Миграция“ при
областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи (ОДМВР)“.
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2. В чл. 10, ал. 2 думите „териториални
звена на дирекция „Миграция“ се заменят
със „сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР“.
3. В чл. 11, ал. 1, в основния текст думите
„дирекция „Миграция“ или в териториалните
є звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“
или ОДМВР“.
4. В чл. 12:
а) в ал. 1, в основния текст думите „ди
рекция „Миграция“ или в териториалните є
звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“
или ОДМВР“;
б) в ал. 4 думите „дирекция „Миграция“
или началниците на териториалните є звена“
се заменят с „дирекция „Миграция“, дирек
торите на ОДМВР или оправомощените от
тях длъжностни лица“;
в) в ал. 5 думите „началниците на тери
ториалните звена на дирекция „Миграция“
се заменят с „директорите на ОДМВР или
оправомощените от тях длъжностни лица“.
5. В чл. 13:
а) в ал. 1, в основния текст думите „ди
рекция „Миграция“ или в териториалните є
звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“
или в ОДМВР“;
б) в ал. 3 думите „дирекция „Миграция“
или началниците на териториалните є звена“
се заменят с „дирекция „Миграция“, дирек
торите на ОДМВР или оправомощените от
тях длъжностни лица“.
6. В чл. 14, ал. 1, в основния текст думите
„дирекция „Миграция“ или в териториалните
є звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“
или в ОДМВР“.
7. В чл. 34, ал. 1, в основния текст думите
„дирекция „Миграция“ или в териториалните
є звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“
или в ОДМВР“.
8. В чл. 39 навсякъде абревиатурата „МВР“
и тирето пред нея се заличават.
9. В чл. 46 думите „териториалните звена
на дирекция „Миграция“ се заменят със „сек
тори/групи „Миграция“ при ОДМВР“.
10. В чл. 47, ал. 1, в основния текст думите
„дирекция „Миграция“ или в териториалните
є звена“ се заменят с „дирекция „Мигра
ция“ – МВР или в ОДМВР“.
11. В чл. 48, ал. 1, в основния текст думите
„дирекция „Миграция“ или в териториалните
є звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“
или в ОДМВР“.
12. В чл. 49, ал. 1, в основния текст думите
„дирекция „Миграция“ или в териториалните
є звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“
или в ОДМВР“.
13. В чл. 50, ал. 1, в основния текст думите
„дирекция „Миграция“ или в териториалните
є звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“
или в ОДМВР“.
14. В чл. 51:
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а) в ал. 1 думите „дирекция „Миграция“
или в териториалните звена“ се заменят с
„дирекция „Миграция“ или в ОДМВР“;
б) в ал. 4 и 5 думите „териториалните
звена на дирекция „Миграция“ се заменят
със „сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР“.
15. В чл. 52, ал. 3 думите „териториалните
звена на дирекция „Миграция“ се заменят със
„сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР“.
16. В чл. 57:
а) в ал. 1 думите „дирекция „Миграция“
или началниците на териториалните є звена“
се заменят с „дирекция „Миграция“, дирек
торите на ОДМВР или оправомощените от
тях длъжностни лица“;
б) в ал. 2 думите „Началниците на тери
ториалните звена на дирекция „Миграция“
се заменят с „Директорите на ОДМВР или
оправомощените от тях длъжностни лица“.
17. В допълнителните разпоредби, в § 1 ду
мите „дирекция „Миграция“ и териториалните
є звена“ се заменят с „дирекция „Миграция“
и сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР“.
§ 4. В Правилника за прилагане на Закона
за развитието на академичния състав в Репуб
лика България, приет с Постановление № 202
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 75 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2011 г.,
бр. 9 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 60 от
2014 г.), в чл. 13б, ал. 2 думите „в Главна
дирекция „Гранична полиция“ се заличават.
§ 5. В Правилника за прилагане на Закона
за пътищата, приет с Постановление № 245
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 и 62 от
2001 г., бр. 18, 54 и 93 от 2006 г., бр. 79 от
2008 г., бр. 13 и 45 от 2009 г., бр. 60 от 2012 г.
и бр. 60 от 2014 г.), в чл. 17, ал. 3, т. 1 думите
„Охранителна полиция“ се заменят с „Наци
онална полиция“.
§ 6. В Устройствения правилник на Минис
терския съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25, 30,
32, 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80
от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30,
51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49,
58, 67, 76 и 94 от 2014 г. и бр. 5, 19 и 37 от
2015 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 33, ал. 3 думите „директора на
дирекция „Координация и информационноаналитична дейност“ се заменят с „админи
стративния секретар“.
2. В чл. 35, ал. 1:
а) в основния текст думите „директора на
дирекция „Координация и информационноаналитична дейност“ се заменят с „админи
стративния секретар“;
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б) в т. 2 думите „директора на дирекция
„Координация и информационно-аналитична
дейност“ се заменят с „административния
секретар“.
§ 7. В Постановление № 149 от 30 юни
1998 г. за определяне на фиксирани цени на
вътрешните и международните телефонни,
телеграфни и радиофикационни услуги и из
лъчване на радио- и телевизионни програми,
предоставяни от „Българска телекомуника
ционна компания“ – ЕАД, фиксирани цени
на вътрешните и международните пощенски
услуги, предоставяни от „Български пощи“ –
ЕАД, и наредби за тяхното прилагане (обн.,
ДВ, бр. 76 от 1998 г.; попр., бр. 80, 90 и 92 от
1998 г.; изм. и доп., бр. 13, 34 и 115 от 1999 г.)
в чл. 4, ал. 1, т. 1 след думата „работи“ запе
таята се заличава, поставя се съюзът „и“ и
думите „и Гражданската защита“ се заличават.
§ 8. В Постановление № 235 на Минис
терския съвет от 2014 г. за определяне на
условията за изплащане и размерите на до
пълнителното възнаграждение за работа при
специфични условия на държавните служители
в Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 66 от 2014 г.) в чл. 1 след думата „работи“
се добавя „по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за
Министерството на вътрешните работи и по
§ 86 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)“.
§ 9. Постановление № 96 на Министерския
съвет от 2007 г. за определяне районите на
действие и седалищата на областните дирек
ции „Пожарна безопасност и защита на на
селението“ на Национална служба „Пожарна
безопасност и защита на населението“ на
Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 38 от 2007 г.) се отменя.
§ 10. В Постановление № 86 на Министер
ския съвет от 2010 г. за заплатите на военно
служещите и цивилните служители по Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България и на държавните служители и ли
цата, работещи по трудово правоотношение
по Закона за Министерството на вътрешните
работи (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 50, 68 и 93 от 2011 г., бр. 27 и 74 от 2012 г.,
бр. 7 от 2013 г. и бр. 20 от 2014 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 2 ал. 10 и 11 се отменят.
2. Член 4 се отменя.
3. В преходните и заключителните раз
поредби:
а) в § 4 думите „чл. 199, ал. 2 от Закона
за Министерството на вътрешните работи“
се заличават;
б) в § 5 думите „министъра на вътрешните
работи“ се заличават.
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4. Приложение № 11 към чл. 2, ал. 10
„Таблица за размера на месечните заплати за
категория и размерите на месечните заплати
за най-ниската и най-високата длъжност във
всяка категория на държавните служители
по Закона за МВР в Министерството на вът
решните работи“ се отменя.
5. Приложение № 12 към чл. 2, ал. 11
„Таблица за размера на м инима лни т е и
максималните основни месечни заплати на
лицата, работещи по трудово правоотношение
в Министерството на вътрешните работи“ се
отменя.
§ 11. Постановление № 4 на Министерския
съвет от 2010 г. за определяне на списък на
стратегическите обекти от значение за на
ционалната сигурност, които се охраняват
от Министерството на вътрешните работи
(обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 71
от 2011 г., бр. 67 от 2012 г. и бр. 21 от 2013 г.)
се отменя.
§ 12. Постановление № 146 на Министер
ския съвет от 2010 г. за осигуряване охраната
на обекти от национално значение в рамките
на определената обща численост и бюджета на
Министерството на вътрешните работи (обн.,
ДВ, бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 107 от
2014 г. и бр. 50 от 2015 г.) се отменя.
§ 13. Постановление № 214 на Министер
ския съвет от 2014 г. за определяне размера
на месечното възнаграждение на държавните
служители – стажанти по Закона за Минис
терството на вътрешните работи (ДВ, бр. 63
от 2014 г.) се отменя.
§ 14. В Постановление № 181 на Минис
терския съвет от 2009 г. за определяне на
стратегическите обекти и дейности, които
са от значение за националната сигурност
(обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 71
и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от
2013 г., бр. 107 от 2014 г. и бр. 28 от 2015 г.)
§ 1 от преходните и заключителните разпо
редби се отменя.
§ 15. В Постановление № 131 на Министер
ския съвет от 2005 г. за определяне на ролята
и функциите на националния ръководител
и взаимодействието му с ръководителя на
програма/ръководителя на управляващ орган
по Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94
при управление на помощта, предоставена на
Република България от Европейския съюз
по предприсъединителния инструмент ФАР
и Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94
(обн., ДВ, бр. 56 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 106
от 2006 г., бр. 57 от 2008 г., бр. 39 от 2009 г.
и бр. 90 от 2010 г.), в чл. 5, ал. 3 думите „Ко
ординация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европей
ския съюз (АФКОС)“ се заменят със „Защита
на финансовите интереси на Европейския
съюз (АФКОС)“.
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§ 16. В Постановление № 1 на Минис
терския съвет от 2005 г. за разпределение
на задачите по геодезия и картография с
национално значение (ДВ, бр. 6 от 2005 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 1 думите „Националната служба
„Гранична полиция“ – сектор „Геодезия и
картография“ се заменят с „Главната дирекция
„Гранична полиция“.
2. В чл. 4 думите „Националната служба
„Гранична полиция“ – сектор „Геодезия и
картография“ се заменят с „Главната дирекция
„Гранична полиция“.
§ 17. В Постановление № 246 на Минис
терския съвет от 2014 г. за определяне на
критерии, при наличието на които в обекти
на територията на Република България е за
дължително създаването на звена за пожарна
безопасност (ДВ, бр. 69 от 2014 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) в т. 2 след думата „обектите“ се поставя
запетая, добавя се „и/или“ и текстът докрая
се заличава;
б) създават се т. 3 и 4:
„3. поддържане и обслужване на противо
пожарни системи и съоръжения, и/или
4. държавен противопожарен контрол.“
2. В чл. 10:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „може да“ се заличават, а думите
„дейностите по чл. 129, ал. 2, т. 1 и 5 ЗМВР“
се заменят с „дейността по чл. 129, ал. 2,
т. 1 ЗМВР“;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Дейността по чл. 8, т. 3 се извършва от
лица, получили разрешение за осъществяване
на дейността по чл. 129, ал. 2, т. 5 ЗМВР.
(3) Дейността по чл. 8, т. 4 се извършва от
звена, създадени по договор съгласно чл. 128,
ал. 1 ЗМВР.“
3. В приложението към чл. 1, ал. 1 „Кри
терии, при наличието на които в обекти на
територията на Република България е задъл
жително създаването на звена за пожарна
безопасност“:
а) в раздел II „Критерии, при наличието на
които в обекти на територията на Република
България е задължително създаването на зве
на за пожарна безопасност“, в т. 2 основният
текст се изменя така:
„2. звена за извършване на поддържане и
обслужване на противопожарни системи и
съоръжения, както и звена за извършване на
държавен противопожарен контрол или про
тивопожарно обезопасяване и провеждане на
превантивни и организационни мероприятия
за осигуряване на пожарната безопасност в
обектите се създават във:“;
б) в раздел III „Изчислително определяне
на пожарната характеристика на обектите от
клас на функционална пожарна опасност Ф5“
се създава т. 4.8:
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„4.8. когато в обекта няма помещения,
съоръжения и инсталации от категории по
пожарна опасност Ф5А, Ф5Б, Ф5В или Ф5Г,
в логаритмичния израз по т. 4.3 се приема
стойност „0“ за цялото събираемо, отчитащо
приноса на съответната категория по пожарна
опасност.“
§ 18. В Наредбата за реда за създава
не, съхраняване, обновяване, поддържане,
предоставяне и от читане на запасите от
индивидуални средства за защита, приета с
Постановление № 3 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г. и бр. 16
от 2013 г.), чл. 5 се отменя.
§ 19. В Наредбата за условията и реда за
създаване на ведомствени военновременни
запаси на Министерството на вътрешните
работи, приета с Постановление № 183 на
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 65 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2010 г.,
бр. 50 от 2011 г. и бр. 60 от 2014 г.), в допъл
нителните разпоредби, § 1, т. 8 думите „и 2“
се заличават.
§ 20. В Наредбата за реда за достъп до
Националната визова информационна сис
тема на Република България и до Визовата
информационна система на Европейск и я
съюз, приета с Постановление № 129 на Ми
нистерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 51 и 60 от 2012 г.,
бр. 70 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 3, т. 4 думите „дирекция
„Миграция“ в ГДГП на МВР“ се заменят с
„дирекция „Миграция“ и на звената „Миг
рация“ при областните дирекции на МВР
(ОДМВР) към МВР“.
2. В чл. 3, ал. 1, т. 1 думите „дирекция
„Миграция“ в ГДГП на МВР“ се заменят с
„дирекция „Миграция“ на МВР и на звената
„Миграция“ при ОДМВР“.
3. В чл. 4, т. 4 думите „ГДГП“ се заменят
с „дирекция „Миграция“ на МВР и на дирек
торите на ОДМВР“.
4. В чл. 7 след думите „ГДГП на МВР“
съюзът „и“ се заменя със запетая и думите
„дирекция „Миграция“ в ГДГП на МВР“ се
заменят с „на дирекция „Миграция“ на МВР
и на звената „Миграция“ при ОДМВР“.
5. В чл. 10 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. Главна дирекция „Национална полиция“;
2. Главна дирекция „Борба с организира
ната престъпност“;“.
6. В чл. 15 т. 4 се изменя така:
„4. дирекция „Миграция“ на МВР и звената
„Миграция“ при ОДМВР;“.
7. В чл. 16 т. 4 се изменя така:
„4. дирекция „Миграция“ на МВР и звената
„Миграция“ при ОДМВР;“.
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8. В чл. 25, ал. 2, т. 2 думите „дирекция
„Миграция“ в ГДГП на МВР“ се заменят с
„дирекция „Миграция“ на МВР и в звената
„Миграция“ при ОДМВР;“.
§ 21. В Наредбата за условията и реда за
организиране на дейностите по държавните
резерви и военновременните запаси, приета с
Постановление № 234 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 1 и 10 от 2010 г. и бр. 86 от 2014 г.),
в чл. 18 думите „или по реда на чл. 92, ал. 2,
т. 1 от Закона за Министерството на вътреш
ните работи“ се заличават.
§ 22. В Наредбата за условията и реда за
издаване на визи и определяне на визовия
режим, приета с Постановление № 198 на
Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 55
от 2011 г.; изм., бр. 60 от 2014 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 20, ал. 1, т. 2 думите „дирекция
„Миграция“ в Главна дирекция „Гранична
полиция“ на Министерството на вътрешните
работи (МВР) или началниците на територи
алните є звена“ се заменят с „дирекция „Миг
рация“ на Министерството на вътрешните
работи (МВР) или директорите на областните
дирекции на Министерството на вътрешните
работи (ОДМВР)“.
2. В приложение № 3 към чл. 17, ал. 2
навсякъде думите „Териториално звено на
дирекция „Миграция“ се заменят със „Звено
„Миграция“ – СДВР/ОДМВР“.
3. В приложение № 4 към чл. 17, ал. 3
думите „Териториално звено на дирекция
„Миграция“ се заменят със „Звено „Мигра
ция“ – СДВР/ОДМВР“.
4. В приложение № 5 към чл. 17, ал. 4
думите „Териториално звено на дирекция
„Миграция“ се заменят със „Звено „Мигра
ция“ – СДВР/ОДМВР“.
5. В приложение № 6 към чл. 17, ал. 5
думите „Териториално звено на дирекция
„Миграция“ се заменят със „Звено „Мигра
ция“ – СДВР/ОДМВР“.
§ 23. В Наредбата за аварийно планиране
и аварийна готовност при ядрена и радиаци
онна авария, приета с Постановление № 313
на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 94
от 2011 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 9, ал. 3 думите „областните управ
ления“ се заменят с „регионалните дирекции“.
2. В чл. 21, ал. 7 т. 14 се изменя така:
„14. създава и поддържа оперативен резерв
от индивидуални средства за защита за основ
ните съставни части на единната спасителна
система;“.
§ 24. В Наредбата за държавните изисква
ния за приемане на студенти във висшите
училища на Република България (обн., ДВ,
бр. 40 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2004 г.,
бр. 47 от 2005 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от
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2013 г. и бр. 60 от 2014 г.) навсякъде думите
„в Главна дирекция „Гранична полиция“ се
заличават.
§ 25. В Наредбата за реда за извършване и
снемане на полицейска регистрация, приета с
Постановление № 336 на Министерския съвет
от 2014 г. (ДВ, бр. 90 от 2014 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 4 след думите „първоин
станционен съд“ се поставя запетая, добавя
се „на който е подсъдно престъплението от
общ характер, за което е привлечено като
обвиняем“ и се поставя запетая.
2. В чл. 15, ал. 1, т. 2 абревиатурата „СДВР“
се заменя със „Столичната дирекция на вът
решните работи“.
3. В чл. 19, ал. 8, в изречение първо думите
„Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДАНС) или“ и думите „ДАНС или“ се за
личават, а в изречение второ думите „ДАНС
или“ се заличават.
4. В чл. 30 абревиатурата „ГДКП“ се за
меня с „ГДНП, Главна дирекция „Борба с
организираната престъпност“.
5. Навсякъде в наредбата думите „Главна
дирекция „Криминална полиция“ се заменят
с „Главна дирекция „Национална полиция“ и
абревиатурата „ГДКП“ се заменя с „ГДНП“.
§ 26. В Наредбата за служебните команди
ровки и специализации в чужбина, приета с
Постановление № 115 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г.,
бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64
от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г.,
бр. 19, 105 и 106 от 2011 г. и бр. 61 от 2012 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 16, ал. 3 след думата „главният“
се добавя „и административният“.
2. В приложение № 1 към чл. 11, ал. 2 и
чл. 16 „Списък на лицата, за които не се при
лага ограничението по чл. 11, ал. 1 и на които
се изплащат квартирни пари по фактически
размери“, в раздел II:
а) в т. 2 след думата „главният“ се добавя
„и административният“;
б) в т. 6 думите „националните служби“
се заменят с „главните дирекции“.
§ 27. В Наредбата за условията и реда за
осъществяване на дейностите, свързани с
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия и контрола над
тях във и от Въоръжените сили на Република
България, приета с Постановление № 278 на
Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 96
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 13 и 63 от 2011 г.,
бр. 60 от 2012 г., бр. 49 от 2013 г. и бр. 60 от
2014 г.), в чл. 85, ал. 2 думите „Охранителна
полиция“ се заменят с „Национална полиция“.
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§ 28. В Наредбата за излезлите от упот
реба моторни превозни средства, приета с
Постановление № 11 на Министерския съвет
от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 95 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 27, ал. 5, в основния текст думите
„Охранителна полиция“ се заменят с „Наци
онална полиция“.
2. В чл. 28, ал. 1, т. 1 думите „Охранителна
полиция“ се заменят с „Национална полиция“.
§ 29. В Наредбата за условията и реда за
издаване на дипломатически и служебни
паспорти от Министерството на външните
работи, приета с Постановление № 29 на Ми
нистерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 11 от
2004 г.; изм., бр. 96 от 2004 г.), в чл. 9 думите
„регионалните дирекции и районните поли
цейски управления“ се заменят с „областните
дирекции и районните управления“.
§ 30. В Наредбата за заплащането на
правната помощ (обн., ДВ, бр. 5 от 2006 г.;
изм., бр. 59 от 2009 г. и бр. 31 от 2011 г.), в
глава четвърта „Възнаграждения“, раздел II,
в наименованието думите „чл. 63, ал. 1“ се
заменят с „чл. 72, ал. 1“.
§ 31. В Тарифа № 4 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
вътрешните работи по Закона за държавните
такси, приета с Постановление № 53 на Ми
нистерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 27
от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г.,
бр. 43, 65 и 86 от 2000 г.; попр., бр. 27, 106 и
108 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 24, 34, 39, 106
и 111 от 2003 г., бр. 15, 24, 32 и 36 от 2004 г.,
бр. 52 от 2006 г., бр. 16, 21, 26, 32 и 75 от 2007 г.,
бр. 81 от 2008 г., бр. 27 от 2009 г., бр. 18 и 75
от 2010 г., бр. 2, 7, 51 и 77 от 2011 г., бр. 27
и 103 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г., бр. 50 и 74
от 2014 г. и бр. 6 и 29 от 2015 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 25, ал. 9 цифрата „2“ се заменя с „4“.
2. Създава се нов чл. 31г:
„Чл. 31г. За оценяване на съответствието
на продукт за пожарогасене се събират след
ните такси:
1. за разглеждане на представените доку
менти – 225 лв.;
2. за издаване на удостоверение – 125 лв.“
3. Досегашните чл. 31г и 31д стават съот
ветно чл. 31д и 31е.
Заключителна разпоредба
§ 32. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4942
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-30 от 2010 г. за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на
военнослужещите (обн., ДВ, бр. 97 от 2010 г.;
изм., бр. 85 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашния текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато служебните дела на военно
служещите по ал. 1 се съхраняват в струк
тури на пряко подчинение на министъра на
отбраната или във военни формирования от
Българската армия, съответната структура
по личния състав:
1. завежда служебната карта в регистъра за
отчет на основание писмото, с което е уведо
мена, и протокола за връчване на служебна
карта (приложение № 3);
2. прилага протокола (приложение № 3) в
служебното дело на военнослужещия;
3. изготвя протокол за заприходяване на
служебната карта (приложение № 5) в три
екземпляра; единият екземпляр се изпраща
в дирекция „Управление на човешките ресур
си“ – МО, вторият се завежда в регистратурата,
а третият се прилага в служебното дело на
военнослужещия.“
§ 2. В чл. 21 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Структурата по управление на човеш
ките ресурси (по личния състав) отразява
сдаването на служебната карта по aл. 1 в
автоматизираната система за управление на
човешките ресурси.
(4) При смърт на военнослужещия и не
възможност за сдаване на служебната карта
същата се обявява за невалидна и се снема
от отчет въз основа на смъртния акт.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
4789
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Наредба за отменяне на Наредба № 2 от
2006 г. за условията и реда за предоставяне
на средства за компенсиране на намалените
приходи от прилагането на цени за пътуване
по автомобилния транспорт, предвидени в
нормативни актове за определени категории
пътници (обн., ДВ, бр. 32 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 29 от 2007 г., бр. 27 от 2008 г., бр. 51
от 2009 г., бр. 9 от 2010 г. и бр. 2 от 2012 г.;
изм., бр. 9 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 8 от
2013 г.) и Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства
за субсидиране на превоза на пътниците
по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в
планински и други райони (обн., ДВ, бр. 33
от 2005 г.; изм., бр. 92 от 2006 г.; доп., бр. 32
от 2008 г.; изм., бр. 37 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 9 от 2010 г. и бр. 2 от 2012 г.; изм., бр. 9
от 2012 г.)
Параграф единствен. Наредба № 2 от
2006 г. за условията и реда за предоставяне
на средства за компенсиране на намалените
приходи от прилагането на цени за пътуване
по автомобилния транспорт, предвидени в
нормативни актове за определени категории
пътници (обн., ДВ, бр. 32 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 29 от 2007 г., бр. 27 от 2008 г., бр. 51
от 2009 г., бр. 9 от 2010 г. и бр. 2 от 2012 г.;
изм., бр. 9 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 8 от
2013 г.) и Наредба № 3 от 2005 г. за усло
вията и реда за предоставяне на средства
за субсидиране на превоза на пътниците
по нерентабилни автобусни линии във вът
решноградския транспорт и транспорта в
планински и други райони (обн., ДВ, бр. 33
от 2005 г.; изм., бр. 92 от 2006 г.; доп., бр. 32
от 2008 г.; изм., бр. 37 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 9 от 2010 г. и бр. 2 от 2012 г.; изм., бр. 9
от 2012 г.) се отменят.
Министър:
Владислав Горанов
4835
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-40
от 8 юли 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и
училища разрешавам на „Дружба 2003“ – ООД,
представлявано от Билан Биланов Манушев и
Сабин Каменов Минчев, ЕИК 130995684, със
седалище и адрес на управление София 1202,
район „Възраждане“, ул. Княгиня Мария-Луиза
45, ет. 1, ап. 1, да открие Частно средно общообразователно училище „Дружба“ – София.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за начален етап на основната степен
на образование, учебен план за прогимназиална
степен, учебни планове за профил „Хуманитарен“, профил „Природоматематически“ и профил
„Чуждоезиков“ с прием след седми клас.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас, свидетелство за завършено
основно образование и диплома за завършено
средно образование.
3. Официалният адрес на Частно средно общообразователно училище „Дружба“ – София,
е: София, район „Връбница“, ж.к. Обеля 2, УПИ
І-102, кв. 18, м. ж.к. Обеля 2, ул. 106 № 3.
4. Обучението се провежда на адрес: София,
район „Връбница“, ж.к. Обеля 2, УПИ І-102, кв. 18,
м. ж.к. Обеля 2, ул. 106 № 3.
5. Училището се управлява и представлява от
Билан Биланов Манушев.

4745

Министър:
Т. Танев

ЗАПОВЕД № РД-14-41
от 8 юли 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на „Еко Център Вар
на“ – ЕООД, представлявано от Галина Костадинова Стоянова, ЕИК 201114585, със седалище
и адрес на управление гр. Варна 9010, район
„Младост“, ж.к. Трошево № 55, вх. И, ет. 6, ап. 23,
да открие Частно начално училище „Д-р Мария
Монтесори“ – Варна.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за начален етап на основната степен
на образование.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас.

3. Официалният адрес на Частно начално
училище „Д-р Мария Монтесори“ – Варна, е:
Варна, ж.к. Изгрев, УПИ VІІІ-4262, кв. 121, по
плана на ж.к. Изгрев.
4. Обучението се провежда на адрес: Варна,
ж.к. Изгрев, УПИ VІІІ-4262, кв. 121, по плана
на ж.к. Изгрев.
5. Училището се управлява и представлява от
Катерина Димитрова Филева.

4746

Министър:
Т. Танев

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-106
от 15 юли 2015 г.
Във връзка с възникнала необходимост от
разширяване на сервитута на ВЛ 110 kV п/ст
„Марек“ – п/ст „Самоков“, в участъците в горски
територии с цел безаварийно функциониране и
обслужване на съоръжението, писмо вх. № АУ
14-3 от 17.03.2015 г., допълнено с писма вх. № АУ
14-3(2) от 19.05.2015 г. и АУ 10-41(4) от 2.07.2015 г.
на изпълнителния директор на „Електроенергиен
системен оператор“ – ЕАД, на основание чл. 129,
ал. 3, т. 2, буква „б“ и чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2, 5, 6
и ал. 12, т. 2, буква „б“ ЗУТ, Решение № 771 на
Министерския съвет от 21.10.2011 г., т. 3, с което
електропроводът е обявен за национален обект
по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, разгласена
по реда на чл. 124б ЗУТ Заповед № РД-02-15-162
от 18.12.2014 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за разрешаване изработването на изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП), одобрен със
Заповед № 93 от 4.03.2009 г. на областния управител на област Кюстендил, и подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП), одобрен с
Решение № 1112 по протокол № 31 от 15.12.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Самоков, за обект „ВЛ
110 kV п/ст „Марек“ – п/ст „Самоков“ – разширение на сервитутната зона в участъка от стълб
№ 65 до стълб № 114 в землищата на с. Сапарево,
община Сапарева баня, област Кюстендил, и селата
Клисура и Белчин, община Самоков, Софийска
област, писмо изх. № 26-00-2204 от 3.12.2014 г.
от Министерството на околната среда и водите,
здравно заключение изх. № 32-21-01 от 12.01.2015 г.
на Регионалната здравна инспекция – Софийска
област, към МЗ, здравно заключение изх. № ЗПУП-60 от 14.11.2014 г. от Регионалната здравна
инспекция – Кюстендил, становище изх. № 33НН-213 от 9.03.2015 г. на Министерството на културата, писмо изх. № 12-00-111/1 от 29.06.2015 г.
от „Югозападно държавно предприятие“ – ДП,
при Министерството на земеделието и храните с
изразено положително становище, становище рег.
№ ПО-8584 от 20.11.2014 г. от ГД „ПБЗН“, София,
по реда на чл. 128, ал. 6 ЗУТ, писмо изх. № ТО-35
от 26.01.2015 г. от „В и К“ – ЕООД, София, съгласувателно писмо изх. № 8 от 15.01.2015 г. от „В и К
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Паничище“ – ЕООД, гр. Сапарева баня, писмо
изх. № 180 от 22.01.2015 г. от „Лукойл – България“ – ЕООД, писмо № 1201718615 от 9.02.2015 г. от
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, съгласуване
чрез печат върху графичната част от „БТК“ – ЕАД,
извършено съобщаване на изработения проект
със съобщения в „Държавен вестник“, бр. 27 от
14.04.2015 г. – Община Самоков, и ДВ, бр. 9 от
3.02.2015 г. – Община Сапарева баня, документи
за непостъпили възражения, издадени от цитираните общини – констативен акт от 15.05.2015 г.
от Община Самоков и писмо изх. № П-51-2 от
5.03.2015 г. от Община Сапарева баня, протокол
на НЕСУТРП № УТНЕ-01-02-09 от 9.06.2015 г. и
Заповед № РД-02-15-43 от 17.03.2015 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне изпълнението на функции по ЗУТ
одобрявам изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП), одобрен
със Заповед № 93 от 4.03.2009 г. на областния
управител на област Кюстендил, и подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП),
одобрен с Решение № 1112 по протокол № 31 от
15.12.2005 г. на Общинския съвет – гр. Самоков,
за обект „ВЛ 110 kV п/ст „Марек“ – п/ст „Самоков“, състоящо се в разширение на сервитутната
зона в участъка от стълб № 65 до стълб № 114 в
землищата на с. Сапарево, община Сапарева баня,
област Кюстендил, и селата Клисура и Белчин,
община Самоков, Софийска област, съгласно
приетата и одобрена графична и текстова част
на документацията, представляваща неразделна
част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс заповедта подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Административния
съд – Кюстендил, и Административния съд – София област, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.

4945

За министър:
Н. Нанков

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 566-ИП
от 8 юли 2015 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 2, 13 и 14 ЗПФИ Комисията за финансов
надзор реши:
Отказва да издаде лиценз за извършване на
дейност като инвестиционен посредник на заявителя „Джи Ди Ем Еф Екс Юръп“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. София, бул.
Мария-Луиза 2, ет. 6.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му. Обжалването на решението
не спира неговото изпълнение.

4769

Председател:
Ст. Мавродиев
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1831
от 26 юни 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 249 от 28.04.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 2.09.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ V-535, кв. 49Б, м. Зона В-17,
ул. Зайчар, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 80 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 8000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 31.08.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4780
РЕШЕНИЕ № 1832
от 26 юни 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 69 от 6.02.2014 г., на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 7.09.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с пл. № 30 (бивш
ПИ с пл. № 18), кв. 227, София, бул. Тодор Александров 153 (ъгъла с ул. Царибродска), обособена
част от „Софийски имоти“ – ЕАД, на територията
на район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 454 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 45 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
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депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.09.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4781
РЕШЕНИЕ № 1844
от 3 юли 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 311 от 28.05.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 3.09.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на поземлен имот с
идент. 68134.4091.695, съставляващ УПИ IV-110,
кв. 11, София, ж. к. Младост – 2, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“.
2. Начална тръжна цена – 78 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 7800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.09.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4782
РЕШЕНИЕ № 1845
от 3 юли 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 311 от 28.05.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
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Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 8.09.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.4089.186.5.93 (магазин № 3),
София, ж. к. Младост – 4, бл. 477, ет. 1, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 32 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.09.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 240 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4783
РЕШЕНИЕ № 1846
от 3 юли 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 773 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 1.09.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на поземлен имот с
идент. 68134.1387.2288 в УПИ I – „ За озеленяване
и спорт“, кв. 833, м. Триъгълника, София, ж. к.
Надежда, ул. Бедек, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 599 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 59 900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.08.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4784
22. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
обявява, че е издал Заповед № РС-66 от 16.07.2015 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-85
от 23.12.2014 г. за обект „Радиокомуникационни
станции“, част от проект „Информационна система
за управление на трафика на плавателните съдове
(VTMIS) – фаза 3“, за обектите: № 9 – „Радио
предавателен център „Китка“ на територията на
област Варна, и № 14 – „Радиокомуникационна
станция „Връх Китка“ на територията на област
Бургас, с допуснато предварително изпълнение
по реда на чл. 60 АПК. Разрешението за строеж
може да бъде обжалвано от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок.
4878
36. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-67 от 16.07.2015 г. за обект „Неотложно
укрепване на слабо място от км 55+100 до км
55+230 в междугарието Лакатник – Елисейна, по
2-ра жп линия“. 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.
4819
25. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № 2515/2011/000500
от 6.07.2015 г. възлага на „Рожен – 3“ – ЕООД,
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР: 160111668, адрес
за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Брезовско
шосе № 170, представлявано от Емил Йорданов
Сюлевски, следния поземлен имот с идентификатор 00702.510.165 по кадастралната карта на
гр. Асеновград, намиращ се в гр. Асеновград,
УПИ ХV-42 Стоп. дейност, кв. 17 по плана на
ПЗ „Север“, с площ 2755 кв. м, с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин
на трайно ползване – за друг вид производствен,
складов обект, при граници на имота: ПИ с идентификатор 00702.510.166, ПИ с идентификатор
00702.510.143, ПИ с идентификатор 00702.510.192,
ведно със следните изградени в имота: производствдена сграда – с идентификатор 00702.510.165.2
представляваща двуетажен корпус със застроена
площ 1218 кв. м, построена съгласно Разрешение
за строеж № 268 от 14.07.2004 г., издадено от
Община Асеновград, въведена в експлоатация с
Удостоверение № 12 от 6.02.2012 г., издадено от
гл. архитект на Община Асеновград и одобрен
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със Заповед № 300-5-52 от 8.07.2004 г. на изпълнителния директор на АГКК по кадас трална
карта на гр. Асеновград, намираща се в УПИ
ХV-42 Стоп. дейност, кв. 17 по плана на ПЗ
„Север“, състоящ се от самостоятелни обекти с
идентификатори 00702.510.165.2.1 площ 26 кв. м;
00702.510.165.2.2 площ 446,80 кв. м; 00702.510.165.2.3
с площ 118,40 кв. м; 00702.510.165.2.4 с площ
77,44 кв. м; 00702.510.165.2.5 с площ 19,90 кв. м;
00702.510.165.2.6 с площ 54 кв. м; 00702.510.165.2.7
с площ 495,50 кв. м; 00702.510.165.2.8 с площ
45,71 кв. м; 00702.510.165.2.9 с площ 373,50 кв. м;
00702.510.165.2.10 с площ 63 кв. м, за сумата
800 200 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на горепосоченото постановление.
4837
72. – Национа лната агенция за приходите, ТД – Варна, дирекция „Събиране“, отдел
„Публични вземания“, сектор „ОСПВ Русе“, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
№ 0493/2013/000248 от 9.07.2015 г. възлага на Александър Весков Йорданов с адрес за кореспонденция: Русе, ул. М. Хаджикостов 4, вх. 2, ет. 5, ап.
15, следния недвижим имот: ½ ид. ч. от дворно
място с площ 283 кв. м, представляващо част от
ПИ с площ 327 кв. м съгласно скица № 15-368263
от 14.10.2014 г. на СГКК Русе, 328 кв. м съгласно
нотариален акт № 190 от 17.07.2008 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.2.2238
по плана на град Русе, ул. Мария-Луиза 36, при
съседи: 63427.2.5548, 63427.2.2237, 63427.2.2211,
63427.2.2239, за сумата 5200 лв. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията
по вписванията чрез службата по вписванията.
4802
62. – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на основание чл. 32, ал. 1,
т. 4 ЗПСК, § 2 от допълнителните разпоредби на
Закона за сделките с компенсаторни инструменти,
чл. 22, 45а, чл. 45б, ал. 1 и 2 и чл. 45е от Наредбата
за условията и реда за организиране и провеждане
на централизирани публични търгове за продажба
на акции – собственост на държавата, във връзка
с договор № 24 от 17.11.2003 г. за възлагане на
техническото изпълнение на централизирани публични търгове, сключен с „БФБ – София“ – АД, и
Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС (ДВ, бр. 20
от 2003 г.) за приемане на годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала,
при приватизацията на които се допуска плащане
с непарични платежни средства през 2003 г., Решение № 855 от 8.12.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.),
Решение № 974 от 11.12.2004 г. (ДВ, бр. 111 от
2004 г.), Решение № 424 от 2.07.2008 г. (ДВ, бр. 73
от 2008 г.), Решение № 576 от 1.07.2009 г. (ДВ, бр. 72
от 2009 г.), Решение № 885 от 20.12.2010 г. (ДВ,
бр. 102 от 2010 г.) и Решение № 202 от 10.04.2014 г.
(ДВ, бр. 34 от 2014 г.) на МС за изменение и допълнение на Решение № 117 от 21.02.2003 г. на
МС, Решение № 2253-П от 15.04.2003 г., Решение
№ 2611-П от 15.01.2004 г., Решение № 2681-П от
10.03.2004 г., Решение № 2935-П от 8.12.2004 г., Решение № 2886-П от 9.09.2004 г., Решение № 3072-П
от 28.06.2006 г., Решение № 3232-П от 10.11.2011 г.,
Решение № 3384-П от 16.07.2015 г. и Протоколно
решение № 3644 от 21.07.2015 г. на ИС на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол обявява:

„СКЪТ МИЗИЯ“ – АД МИЗИЯ

„Ч Е Р Н О М О Р С К О ПОМОРИЕ 102036786 BG102036786 19992221
ЗЛАТО“ – АД

3

4

„ А Г Р О Ц В Е Т - 1 1 “ ПЛОВДИВ
(„ЛОРДЕН ФИНАНС
С.А.“) – АД
„ГАЛАТЕКС“ – АД
ВАРНА

6

103003885 BG103003885 226425

825362100 BG825362100 100000

131084307 BG131084307 17603000

1,00

2,00

1,00

0,0002 1

0,0064 13

0,0273 584

226425,00

200000,00

34,83

2,32

17603000,00 20,00

78866

2322

34,83

2,32

78866,00

4644,00

3520600,00

0,0005 190,00

0,0002 3,00

0,0064 13,00

0,0273 584,00

3520600 20,00

39984442,00 0,0005 95

1614786,00

201804,00

2140385,00

непуб
лично

непуб
лично

непуб
лично

непуб
лично

непуб
лично

непуб
лично

непуб
лично

2,00

-

2,40

1,00

на- 2,00
лични
без- 11,60
налични

на- 2,36
лични

налични
безналични
безналични
безналични

предлаганите
акц ии са соб с т вено с т на
„ А к а дем и к а
2011“ – ЕАД,
гр. София
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7

„АК АДЕМИК А СИЙ СОФИЯ
ПАЛАС“ – АД

5

II. ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ НАД 1 % ОТ К АПИТАЛА

2,00

3,00

1,00

1,00

16
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000175708 BG000175708 538262

126087230 BG126087230 201804

„СВИНЕВЪДСТВО – СОФИЯ
ПРЕСЛАВЕЦ“ – АД

000620161 BG000620161 2140385

2

СОФИЯ

„МРАЗ“ – АД

1

Наименование на
дружеството

ЕИК по Идентифика- Капитал Но- Капитал по Раз- Акции, пред- Обща но- Вид на
Вид МиБулстат ционен нопо помипоследна мер на
ложени за
минална дружесна
нимер по ДДС
следна
нал- съдебна ре- дърпродажба
стойност
твото акци- малсъдебна
на
гистрация
жавна акции- към 17.07. ите
на
регистра- стойното
те, пред2015 г.
проция
ност
учасложени за (по дандажна
тие в
ЦПТ
ни от
на
аккапиКФН)
цена
ция
тала
на
една
акция
лева
лева
%
брой
%
лева
лева
бр. акции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
I. ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ ПОД 1 % ОТ К АПИТАЛА

№

Седалище
гр./с.

1. Начало на тридесет и пети централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества:
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1,00

1,00

822150722 BG822150722 192133

115632104 BG115632104 100000

1,00

126060849 BG126060849 50000

100000,00

192133,00

50000,00

718054,00

5,00

1,83

10,00

13,00

29,00

2,71

9
10,02

5000

3512

5000

650

208236

1361

10
43711

5,00

1,83

10,00

13,00

29,00

2,71

11
10,02

5000,00

3512,00

5000,00

6500,00

208236,00

1361,00

12
174844,00

непуб
лично

непуб
лично

непуб
лично

непуб
лично

непуб
лично

непуб
лично

13
непуб
лично

14
налични
безналични
безналични
налични
налични
безналични
налични
1,79

2,91

1,00

33,60

1,00

1,00

15
4,00

16
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2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1 от обявлението, ще се проведе на „приватизационен пазар“
сегмент „Централизиран публичен търг“ на „Българска фондова борса – София“ – АД, при условията на Правилника за работа на борсата и приложение № 9 – Правила за организация и провеждане на централизирани публични търгове.
3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е шестият работен ден, считано от датата на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
4. Крайната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е четиринадесетият работен ден, считано от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока по
предходното изречение или до изчерпване на предложеното на търга количество акции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг „БФБ – София“ – АД, ще публикува информационните проспекти за
дружествата по т. 1 в своя бюлетин или в своята интернет страница.
6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните проспекти за дружествата да се считат тези от
тръжното обявление.
7. За дружествата от раздел I на тръжното обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата.
8. Информационният меморандум относно 20 % от капитала на „Академика сий палас“ – АД, София, собственост на „Академика 2011“ – ЕАД,
София, може да се разглежда в сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, София, ул. Врабча 23, от 9 до 17 ч. всеки
работен ден от датата на обнародване на тръжното обявление в „Държавен вестник“ до крайната дата за провеждане на централизирания публичен търг. В срока по предходното изречение на лицата, които желаят да получат екземпляр от Информационния меморандум на дружеството,
се предоставя същият след заплащане в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на сума в размер 1000 лв. с ДДС.

14 „ФИЛ-2000“ – АД

С. ЛЕВК А,
ХАСКОВСК А ОБЛ.
13 „ТЕХНОТЕКС“ – АД ПАЗАРДЖИК

12 „НИВА“ – АД

10,00 50000,00

831641713 BG831641713 5000

11 „МОТОТЕХНИК А – І“ – АД

СОФИЯ

1,00

10 „ЛЕСИЛХАРТ“ – АД СИЛИСТРА 118005592 BG118005592 718054

50220,00

1,00

101020042 BG101020042 50220

8
1744352,00

7
4,00

4
5
6
834025687 BG834025687 436088

1
2
3
8 „ К А Л И А К РА Х О - К АВАРНА
Т Е ЛС “ („ К А Л И А КРА“) – АД
9 „К РУ ПНИШК А КО- С. КРУПМУНА“ – АД
НИК
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2. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост и в изпълнение на т. 3 от Решение № 8 от 9 януари 2015 г.
на Министерския съвет и на Решение № 358 от
22 май 2015 г. за изменение на Решение № 8 на
Министерския съвет от 2015 г. за отчуждаване
на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за обект: „Реконструкция и
електрификация на железопътната линия Димит
ровград – Свиленград, Фаза 4.3: Изграждане на
нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуваща тягова
подстанция Димитровград: ВЛ 110 kV подстанция
„Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“, основно електрозахранване и ВЛ 110 kV подстанция
„Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“,
резервно електрозахранване и реконструкция
на ВЛ 110 kV „Свилена“, ВЛ 110 kV подстанция
„Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“,
основно електрозахранване и реконструкция на
ВЛ 20 kV „Шейновец“ и изграждане на външна
пътна връзка до тягова подстанция „Свиленград“
и дежурен пункт „Свиленград“ на територията на
област Хасково съгласно влезли в сила парцеларни
планове, одобрени със заповеди № РД-02-15-12
и РД-02-15-14 на министъра на регионалното
развитие от 31 януари 2014 г., съобщава на Тодор Любомиров Андинов, собственик на имот
№ 44570.395.18, намиращ се в землището на гр.
Любимец, община Любимец, област Хасково, че
с горецитираното решение се отчуждават 0,021
дка от имот № 44570.395.18 с обща площ 4,551
дка. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването му на заинтересуваните лица по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
4864
2а. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост и в
изпълнение на т. 3 от Решение № 8 от 9 януари
2015 г. на Министерския съвет за отчуждаване
на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за обект: „Реконструкция и
електрификация на железопътната линия Димит
ровград – Свиленград, Фаза 4.3: Изграждане на
нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуваща тягова
подстанция Димитровград: ВЛ 110 kV подстанция
„Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“, основно електрозахранване и ВЛ 110 kV подстанция
„Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“,
резервно електрозахранване и реконструкция
на ВЛ 110 kV „Свилена“, ВЛ 110 kV подстанция
„Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“,
основно електрозахранване и реконструкция на
ВЛ 20 kV „Шейновец“ и изграждане на външна
пътна връзка до тягова подстанция „Свиленград“
и дежурен пункт „Свиленград“ на територията на
област Хасково съгласно влязъл в сила парцеларен
план, одобрен със заповеди № РД-02-15-12 и РД02-15-14 на министъра на регионалното развитие
от 31 януари 2014 г., съобщава на наследниците
на Сево Стефанов Колев, собственик на имот
№ 65677.58.24, намиращ се в землището на Свиленград, община Свиленград, област Хасково, че с
горецитираното решение се отчуждават 0,052 дка
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и 0,001 дка от имот № 65677.58.24 с обща площ
4,130 дка. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му на заинтересуваните лица по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
4865
2б. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост и в изпълнение на т. 3 от Решение № 8 от 9 януари 2015 г.
на Министерския съвет и на Решение № 358 от
22 май 2015 г. за изменение на Решение № 8 на
Министерския съвет от 2015 г. за отчуждаване
на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за обект: „Реконструкция и
електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.3: Изграждане
на нови тягови подстанции в Симеоновград и
Свиленград и разширение на съществуваща
тягова подстанция Димитровград: ВЛ 110 kV
подстанци я „Любимец“ – тягова подстанци я
„Свиленград“, основно електрозахранване и ВЛ
110 kV подстанция „Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“, резервно електрозахранване и
реконструкция на ВЛ 110 kV „Свилена“, ВЛ 110
kV подстанция „Любимец“ – тягова подстанция
„Свиленград“, основно електрозахранване и реконструкция на ВЛ 20 kV „Шейновец“ и изграждане
на външна пътна връзка до тягова подстанция
„Свиленград“ и дежурен пункт „Свиленград“ на
територията на област Хасково съгласно влезли
в сила парцеларни планове, одобрени със заповеди № РД-02-15-12 и РД-02-15-14 на министъра
на регионалното развитие от 31 януари 2014 г.,
съобщава на Цонка Василева Нанева, наследник
на Янко Недялков Илиев, собственик на имот
№ 44570.366.8, намиращ се в землището на гр.
Любимец, община Любимец, област Хасково, че
с горецитираното решение се отчуждават 0,019
дка от имот № 44570.366.8 с обща площ 23,205
дка. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването му на заинтересуваните лица по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
4866
61. – Академията на МВР, София, обявява
конкурс за доценти за заемане от служители по
§ 86 ПЗРЗИДЗМВР от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално
направление 9.1. Национална сигурност; научна
специалност: „Организация и управление извън
сферата на материалното производство“, за: учебна дисциплина „Контрол на пътното движение“
в катедра „Опазване на обществения ред“ към
факултет „Полиция“ при академията – един;
учебна дисциплина „Организация и тактика на
граничното наблюдение“ и „Технически средства за граничен контрол и автоматизирани
информационни системи“ в катедра „Опазване
на обществения ред“ към факултет „Полиция“
при Академията на МВР – един, двата със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в академията, п.к. 555, тел. 02/98
29 246; 02/98 29 266.
4771
9. – Медицинският у ниверситет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за професор в област на висше образование
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7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.4. Обществено здраве и научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ за нуждите
на Клиничен център по ендокринология и геронтология на база УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“,
Отделение по медицинска информатика, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и подаване на документи:
1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве,
ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор наука).
4799
8. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУ Т съобщава на
заинтересованите, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)
за трасе на външно ел. захранване до имот
№ 060034, м. Мишелъко, землище на с. Кърналово, община Петрич. Трасето и сервитутите
са п редви дени да п реминат п рез имот и от
масиви по КВС, като подробно описание на
имотите и сервитутите е отразено в приложения регистър, неразделна част към ПУП – ПП,
както следва: имоти № 000097, 000296 и 003003,
землище с. Рупите, имоти № 000249, 000256,
000257, 000341, 000343, 000345, 000346, 000347,
000433, 000540, 100041, 100046, 101014, 102001,
102015 и 102016, землище на с. Кърналово, община Петрич. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ер е с ова н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
4666
63. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУ Т съобщава на
заинтересованите, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на нов стабилизиран
горски автомобилен път „Пилявка – Пражаро“,
намиращ се в териториален обхват на ТП „ДГС
Петрич“, с трасе и сервитути, които засягат
имоти от КВС с вид територия по предназначение – горско стопанство, като засегнатите
имоти и сервитутите са описани в приложения
регист ър, неразделна част к ъм П У П – ПП,
както следва: 000276, з-ще с. Камена; 000550,
з-ще с. Коларово; 000361, з-ще с. Самуилово;
000410, з-ще с. Яворница. Проектът се намира
в сградата на общината. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
4667
2. – Общ и на „Родоп и“, облас т П ловд и в,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
Път III-862 „Пловдив – Лилково“ – Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи
от км 8+100 до км 8+500. Парцеларният план
засяга поземлени имоти, намиращи се в зем-
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лището на с. Храбрино, община „Родопи“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на Община
„Родопи“ и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
4638
5. – Община Разград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
в кв. 257 и изменение на уличната регулация,
като се образуват два нови квартала с № 257
и 832 по плана на Разград. Проектът – план за
регулация в квартали с № 257 и 832 по плана на
Разград, се намира в стая 202 на Община Разград.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен
срок от датата на обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на
община Разград.
4639

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Лиляна Михайлова
Михнева от Бургас за отмяна на чл. 8 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане (ППЗСП) и промяна на чл. 16 от
същия правилник, по което е образувано адм.
дело № 14949/2014 г. по описа на Върховния административен съд.
4879
А дминистративният съд – Варна, Х Х V ІІІ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм.
дело № 1951/2015 г. по постъпило оспорване от
Виктор Хари Викторов от София на чл. 64а от
Наредба № 1 за опазване на обществения ред,
поддържане на чистотата и безопасността на
територията на община Бяла, приет с Решение
№ 73-383 по Протокол № 73 от 17.04.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Бяла, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 13 и 23 и ал. 2 ЗМСМА, с което е допълнен раздел ХІІІ „Опазване обществения ред в
курортната част и полските райони, включени в
зоните за отдих и курортните нужди“ от Наредба
№ 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на
община Бяла, приета с Решение на Общинския
съвет – гр. Бяла, № 11-133(2) по Протокол № 11 от
27.03.2008 г., изм. и доп. с Решение на Общинския
съвет – гр. Бяла, № 81-622 по Протокол № 81 от
21.07.2011 г., като създаденият нов чл. 64а е със
следния текст:
„Чл. 64а. (1) Забранява се разполагането на
кемпери, каравани и палатки извън туристическите обекти, категоризирани като къмпинг по
смисъла на т. 2.8 от приложение № 1 на Наред-

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

бата за категоризиране на средствата за подслон,
местата за настаняване и заведенията за хранене
и развлечения.
(2) При констатиране на нарушения на забраната по ал. 1 на нарушителите се налага глоба
в размер на:
1. при първо нарушение от 100 до 200 лв.;
2. при второ и всяко следващо нарушение от
300 до 500 лв.“
Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им като страни по
адм. дело № 1951/2015 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересовани лица. По обжалването е
образувано адм. дело № 1951/2015 г. по описа
на Административния съд – Варна, ХХVІІІ състав. Производството по делото е насрочено за
24.09.2015 г. от 14,30 ч.
4787
Административният съд – София област, 6-и
състав, призовава Милко Кирилов Траянов с
последен адрес Павликени, ул. Васил Левски 3,
вх. А, ет. 3, ап. 9, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 24.09.2015 г. в 10,30 ч. като заинтересована страна по адм. дело № 1268/2014 г. Делото
е заведено по жалба от Румен Димитров Чиков,
Мильо Тонев Димитров, Симеон Борисов Симеонов, Цанко Тихомиров Петков, Петко Георгиев
Мойкински, Галина Георгиева Гигова и Цветанка
Ценева Арбова срещу изпълнителния директор
на АГКК – Софийска област. Заинтересованото
лице да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 144 АПК
във връзка с чл. 48 ГПК.
4881
Административният съд – София област, 6-и
състав, призовава Юлия Атанасова Доганова с
последен адрес Ботевград, ул. Патриарх Евтимий
32, вх. А, ет. 4, ап. 28, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 24.09.2015 г. в 10,30 ч. като
заинтересована страна по адм. дело № 1268/2014 г.
Делото е заведено по жалба от Румен Димитров
Чиков, Мильо Тонев Димитров, Симеон Борисов
Симеонов, Цанко Тихомиров Петков, Петко Георгиев Мойкински, Галина Георгиева Гигова и
Цветанка Ценева Арбова срещу изпълнителния
директор на АГКК – Софийска област. Заинтересованото лице да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 144 АПК във връзка с чл. 48 ГПК.
4882
Административният съд – София област, 6-и
състав, призовава Светлин Данчев Доганов с последен адрес Ботевград, ул. Патриарх Евтимий 32,
вх. А, ет. 4, ап. 28, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 24.09.2015 г. в 10,30 ч. като заинтересована страна по адм. дело № 1268/2014 г. Делото
е заведено по жалба от Румен Димитров Чиков,
Мильо Тонев Димитров, Симеон Борисов Симеонов, Цанко Тихомиров Петков, Петко Георгиев
Мойкински, Галина Георгиева Гигова и Цветанка
Ценева Арбова срещу изпълнителния директор
на АГКК – Софийска област. Заинтересованото
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лице да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 144 АПК
във връзка с чл. 48 ГПК.
4883
Варн е нс к и я т ок р ъ же н с ъд , г ра ж да нс ко
о тделен ие, обя вя ва, че е образу ва но г р. д.
№ 871/2015 г. по пред явен от Комиси ята за
отнемане на незаконно придобито имущество
(КОНПИ) с БУЛСТАТ 131463734 чрез Пламен
Георгиев Димитров, в качеството му на председател, с адрес за призоваване: Варна, ул. А леко
Константинов 17, ет. 1, срещу: 1) Пламен Маринов Атанасов с постоянен и настоящ адрес:
гр. Варна, район „Одесос“, ул. Тодор Влайков
14, вх. Б, ет. 1, ап. 12; 2) Тонка Петкова Кирева,
с постоянен адрес гр. Варна, район „Одесос“,
ул. Тодор Влайков 14, вх. Б, ет. 1, ап. 12, с
правно основание чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ
за отнемане в полза на държавата следното
имущество на обща стойност 686 588,50 лв., а
именно:
I. От Пламен Марианов Атанасов на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
и 69 ЗОПДНПИ автомобили, негова собственост, чиято обща пазарна стойност към дата
на мотивираното искане е в размер 16 400 лв.,
както следва:
1. туристическо ремарке с рег. № В 1172 ЕК,
дата на първа регистрация 26.06.2002 г., рама
№ Х4381770020000766, придобито с договор за
покупко-продажба от 29.10.2010 г.;
2 . т овар ен а в т омо би л „Фиат Д у к ат о“ с
рег. № В 3215 КН, дата на първа регистрация
12.08.1993 г., рама № ZFA29000000410580, двигател № 1685178, придобит от внос на 16.02.2007 г.;
3. товарен автомобил „Мерцедес Спринтер 311
ЦДИ“ с рег.№ В 0641 РН, дата на първа регистрация 1.09.2000 г., рама № WDB9036632R140356,
двигател № 61198150148510, придобит от внос с
договор за покупко-продажба от 11.12.2009 г.
II. От Пламен Марианов Атанасов на основание чл. 72 във връзка с 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62
и 69 ЗОПДНПИ:
– Сумата от 15 000 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Ауди А6“ с peг. № В
5492 КМ, дата на първа регистрация 4.07.2002 г.
Автомобилът е отчужден с договор за покупкопродажба от 6.04.2011 г.
– Сумата от 2700 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Рено Туинго“ с рег. № В
5130 КТ, дата на първа регистрация 3.12.1997 г.,
придобит с договор за покупко-продажба от
12.10.2007 г. Автомобилът е отчислен по данни
на К АТ за гр. Русе на 6.07.2010 г.
– Сумата от 960 лв., получена от продажбата
на ремарке – колесар (платформа) за лодка, с
рег. № В 7285 ЕК, дата на първа регистрация
14.12.2007 г., придобито с договор за покупкопродажба от 15.07.2008 г. и е отчуждено с договор
за покупко-продажба от 4.05.2011 г.
– Сумата от 17 500 лв., получена от продажбата на товарен автомобил „Мерцедес Спринтер
308 Д“ с peг. № В 6946 РМ, дата на първа регистрация 26.06.1996 г., придобит с договор за
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покупко-продажба от 3.10.2008 г. Автомобилът
е отчислен по данни на К АТ за гр. Бургас на
8.04.2010 г.
– Сумата от 3200 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Мерцедес Е 320 ЦЦИ“
с рег. № В 4755 РН, дата на първа регистрация
27.11.2002 г., придобит с договор за покупкопродажба от 8.04.2010 г. Автомобилът е отчислен
по данни на К АТ за гр. Враца на 23.09.2010 г.
– Сумата от 4800 лв., получена от продажбата
на лек автомобил „БМВ 330 ХД“ с рег. № В
2032 РН, дата на първа регистрация 27.10.2003 г.,
придобит с договор за покупко-продажба и фактура на 16.07.2010 г. Автомобилът е отчислен
по данни на К АТ за гр. Русе на 25.10.2010 г.
– Сумата от 2500 лв., получена от продажбата
на лек автомобил „Ауди А6 авант“ с рег. № В
4541 РР, дата на първа регистрация 1.01.1996 г.,
придобит от внос на 14.03.2011 г. Автомобилът
е отчислен по данни на К АТ за гр. Перник на
23.11.2012 г.
– Сумата от 2000 лв., получена от продажбата
на ремарке „Ансемс А С 5000 л“ с рег. № В
9549 ЕК, дата на първа регистрация 1.01.1989 г.,
придобито от внос на 27.12.2011 г. Платформата
е отчуждена с договор за покупко-продажба от
24.01.2012 г.
– Сумата от 195,58 лв., получена при предаването на скрап на лек автомобил „Фолксваген
Пасат“ с рег. № В 6715 РН, придобит с договор
за покупко-продажба от 18.10.2010 г. От справка
от сектор К АТ „Пътна полиция“ – Шумен, е
видно, че автомобилът е с прекратена регистрация от 6.08.2012 г. и е предаден за скрап.
– Сумата от 5280 лв., представляваща равностойността на лек автомобил „Сеат А лхамбра“
с peг. № В 9431 РТ към датата на служебно
прекратена регистрация.
III. От Тонка Петкова Кирева на основание
чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 62
и 69 ЗОПДНПИ:
– Сумата от 9500 лв., получена от продажбата
на лек автомобил „Фиат Дукато“ с рег. № В
8663 КН, дата на първа регистрация 14.03.1991 г.,
придобит от внос на 28.03.2007 г. Автомобилът
е отчислен по данни на К АТ за гр. Бургас на
10.10.2007 г.
– Сумата от 3800 лв., получена от продажбата
на лек автомобил „Дайхатсу Роки“ с рег. № В
9750 РВ, дата на първа регистрация 13.04.1993 г.,
придобит с договор за пок у пко-прода жба и
фактура от 1.07.2008 г. Автомобилът е отчужден
с договор за покупко-продажба от 13.09.2010 г.
IV. От Пламен Марианов Атанасов на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 и 69 ЗОПДНПИ:
– Сумата в размер 1700 лв., представляваща
равностойността на отчуждените дружествени
д ялове от „Еко пласт инвест“ – ООД, ЕИК
103931460, по номинална стойност към момента
на продажбата им.
V. От Тонка Петкова Кирева на основание
чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 62
и 69 ЗОПДНПИ:
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– Сумата в размер 5100 лв., представляваща
равностойността на отчуждените дружествени
д ялове от „Еко пласт инвест“ – ООД, ЕИК
103931460, по номинална стойност към момента
на продажбата им.
VI. От Пламен Марианов Атанасов на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
и 69 ЗОПДНПИ:
– Сумата в размер 4755 лв., внесена на каса
по сметка BG 85 ТТВВ 9400 1515 0468 03 в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – А Д, с титуляр
Пламен Марианов Атанасов.
– С у мата в ра змер 14 4 0 л в., внес ена на
каса по сметка BG 18 UBBS 8002 1018 7878 30
в „ОББ“ – А Д, с титуляр Пламен Марианов
Атанасов.
– Сумата в размер 39 057,94 лв., внесена на
каса по сметка BG 90 BPBI 7945 4483 7172 01 в
„Юробанк България“ – А Д, с титуляр Пламен
Марианов Атанасов.
– Сумата в размер 46 047,44 лв., внесена на
каса по сметка BG 58 FINV 9150 1003 8825 40 в
„Първа инвестиционна банка“ – А Д, с титуляр
Пламен Марианов Атанасов.
– Сумата в размер 35 171,80 лв., внесена от
трети лица по сметка BG 58 FINV 9150 1003
8825 40 в „Първа инвестиционна банка“ – А Д,
с титуляр Пламен Марианов Атанасов.
– Сумата в размер 10 325 лв., внесена на каса
по сметка BG 20 FINV 9150 10 BGN 0НРН9 в
„Първа инвестиционна банка“ – А Д, с титуляр
Пламен Марианов Атанасов.
– Сумата в размер 100 823,56 лв., внесена от
трети лица по сметка BG 20 FINV 9150 10 BGN
0НРН9 в „Първа инвестиционна банка“ – А Д,
с титуляр Пламен Марианов Атанасов.
– Сумата в размер 71 121,74 лв., внесена на
каса по сметка BG 23 FINV 9150 2004 6560 32 в
„Първа инвестиционна банка“ – А Д, с титуляр
Пламен Марианов Атанасов.
– Сумата в размер 46 939,92 лв., внесена от
трети лица по сметка BG 23 FINV 9150 2004
6560 32 в „Първа инвестиционна банка“ – А Д,
с титуляр Пламен Марианов Атанасов.
– Сумата в размер 2041,95 лв., внесена на каса
по сметка № 13880463 в „Банка ДСК“ – ЕА Д,
с титуляр Пламен Марианов Атанасов.
– Сумата в размер 97 967,52 лв., внесена на
каса по кредитна сметка № 13882388 в „Банка
ДСК“ – Е А Д, с т и т ул я р П ламен Мариа нов
Атанасов.
– Сумата в размер 5081,31 лв., внесена на
каса по кредитна сметка в лева № 8001341618
в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с титуляр Пламен Марианов Атанасов.
– Сумата в размер 15 450 лв., внесена на
каса по кредитна сметка в лева № 18224701 в
„Банка ДСК“ – ЕА Д, с титуляр Пламен Марианов Атанасов.
– Сумата в размер 6950 лв., внесена от трети
лица по кредитна сметка в лева № 18224701 в
„Банка ДСК“ – ЕА Д, с титуляр Пламен Марианов Атанасов.
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– Сумата в размер 89 895,15 лв., постъпили
по сметка BG 48 CREX 9260 1411 6943 00 в
„Токуда банк“ – А Д, с титуляр Пламен Марианов Атанасов.
VII. От Тонка Петкова Кирева на основание
чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 62
и 69 ЗОПДНПИ:
– Сумата в размер 45 134,59 лв. (представляваща част от 77 %), получена при продажбата
на недви ж им имот – апартамен т № 12, във
Варна, ул. Тодор Влайков 14, бл. 2, вх. Б, ет. 1.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
26.11.2015 г. от 11 ч. на основание чл. 76, ал. 1
ЗОПДНПИ.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаното имущество и суми най-късно в първото по
делото заседание, насрочено за 26.11.2015 г. и
по реда на чл. 29 ЗОПДИППД (отм.).
4659

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
7. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „България в Европа“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 30.08.2015 г. в 10 ч. в седалището на дружеството
в София, ул. Любен Каравелов 71, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на членове на сдружението и приемане на нови; 2. избор на нов УС
и нов председател на сдружението; 3. приемане
на нов устав на сдружението; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час при същия дневен ред
и на същото място. Материалите, свързани със
събранието, са на разположение на членовете и
се намират в седалището на сдружението.
4873
11. – Управителният съвет на сдружение
„Българска браншова асоциация пътна безопасност“ (ББАПБ) на основание чл. 24, ал. 1 от
устава на сдружението във връзка с чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
членовете на сдружението на 2.09.2015 г. в 10 ч.
в София в УАСГ, ет. 2, зала 220, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за изменение и допълнение на устава на сдружението
по представен проект; 2. промяна в състава на
управителния съвет на сдружението; 3. овластяване на председателя на управителния съвет
на сдружението или упълномощено от него
лице да подаде всички необходими документи
за вписване на промените в Софийския градски
съд, както и в централния регистър на ЮЛНЦ
при Министерството на правосъдието; 4. други.
На събранието членовете – юридически лица, се
представляват от законните им представители
или от изрично упълномощено от тях лице с
писмено пълномощно (без нотариална заверка).
Представителите на членовете се легитимират
с изрично писмено пълномощно и документ за
самоличност. Писмените материали във връзка
със събранието ще бъдат на разположение на
членовете в седалището на сдружението в София, ул. Бесарабия 114, и в регионалния офис в
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Пловдив, район „Южен“, Околовръстен път, кв.
Коматево, имот № 15006, и при поискване ще
бъдат представени на всеки член безплатно. При
липса на кворум на основание чл. 25 от устава
на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно същия ден, на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
4832
12. – Управителният съвет на „Младежки
тенис клуб“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно ОС на сдружението на 4.09.2015 г.
в 18 ч. в София, кв. Бояна, ул. Кумата 8, ап. 10,
при следния дневен ред: 1. финансов и отчет за
дейността на сдружението през 2014 г.; 2. предложение на УС за приемане на Слав Стоянов Велев
за нов член на сдружението; 3. освобождаване
член на УС на сдружението и избор на нов такъв;
4. обсъждане и приемане промени в устава на
сдружението – за промяна на адреса; 5. разни.
Материалите за събранието ще бъдат на разположение на членовете на сдружението в София,
кв. Бояна, ул. Кумата 8, ап. 10, всеки работен
ден за времето от 16 до 19 ч. от 3.08.2015 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото място в 19 ч. независимо от броя членове на
сдружението, регистрирали се за участие в ОС.
4821
13. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз за стопанска инициатива“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 5.09.2015 г. в 11 ч. в зала „София“
на БЧК, София, БЧК, бул. Джеймс Баучер 76,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет; 2. приемане
на доклада за работата на контролната комисия;
3. приемане на изменения в устава; 4. избор на
нови членове на управителния съвет; 5. разни.
Регистрацията на членовете на общото събрание
ще се извърши от 10 ч. При 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 и ще бъде редовно независимо
от явилите се членове.
4805
1. – Управителният съвет на Клуб по спортни
танци „Дъга“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно общо събрание на клуба
на 17.09.2015 г. в 10 ч. в София, кв. Обеля, ул. 13
№ 13, при следния дневен ред: 1. отчет на УС на
КСТ „Дъга“ за периода 2014 – 2015 г.; 2. финансов
отчет и освобождаване от отговорност на УС; 3.
избор на председател на УС на КСТ „Дъга“, зам.председател и секретар; 4. избор на контролен
съвет; 5. промяна на адресната регистрация на
клуба (седалището). При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден и на същото място, при същия дневен
ред от 11 ч. Материалите за общото събрание са
на разположение в София, кв. Обеля, ул. 13 № 13.
4822
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност
в частна полза „Асоциация Захир“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 17.09.2015 г. в 12 ч. на адрес:
София, п.к. 1142, бул. Фр. Нансен 11 – 13, ет. 3,
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ап. 8, офис 3, при следния дневен ред: 1. промяна в
членовете на управителния съвет на сдружението;
2. промяна в представителството на сдружението;
3. промени в устава на сдружението в частта му
относно свикване на общо събрание – чл. 10,
ал. 1 от устава; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
4995
17. – Управителният съвет на Българската
браншова камара на енергетиците, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 17.09.2015 г. в 16 ч. в сградата на НЕК – ЕАД,
София, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет – обсъждане и приемане;
2. доклад на контролния съвет – обсъждане и
приемане; 3. приемане на насоки за дейността
на управителния съвет на ББКЕ; 4. приемане
на бюджета на ББКЕ; 5. избор на управителен
съвет; 6. избор на контролен съвет; 7. приемане
на промени в устава на ББКЕ; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., при
същия дневен ред.
4869
4. – Управителният съвет на сдружение „Изследователски център „Регионално и глобално развитие“ (ИЦ РЕГЛО), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 18.09.2015 г. в 14 ч. в София, ул. Люботрън 90,
ет. 3, ап. 5, при следния дневен ред: 1. обсъждане
на предложение за избор на нов председател на
управителния съвет на ИЦ РЕГЛО; 2. избор на
нов управителен съвет на ИЦ РЕГЛО; 3. обсъждане и приемане на предложения за промяна в
устава на ИЦ РЕГЛО.
4823
1. – Управителният съвет на Съюза на астрономите в България, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
23.09.2015 г. в 17 ч. в залата на Обсерваторията
на Софийския университет в Борисовата градина,
София, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на УС за дейността на САБ в отчетния период;
2. отчетен доклад на финансовата комисия; 3.
промени в устава на САБ; 4. избор на УС и финансова комисия на САБ; 5. текущи въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
4645
86. – Управителният съвет на СБФД, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава свиква общо отчетно събрание на съюза на
23.09.2015 г. в 9 ч. в Дома на киното – ул. Екзарх Йосиф 37, София, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на управителния съвет на
СБФД; 2. утвърждаване на отчета за приходите
и разходите на СБФД за 2014 г.; 3. утвърждаване
на бюджета на СБФД за 2015 г.; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 29, ал. 1 от устава на СБФД събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4867
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470. – Управителният съвет на Българоизрае лск ата т ърговско-промиш лена па лата
(БИТПП), София, на основание чл. 14, ал. 1
от устава на БИТПП и чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
свиква на 24.09.2015 г. в 10,30 ч. в сградата на
Бъ л гарск ата т ърг овско -п ром и ш лена па лата
(БТПП), София, ул. Искър 9, зала А, редовно
общо събрание на членовете на БИТПП при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС на
БИТПП за периода 2010 – 2014 г.; 2. доклад на
контролната комисия за периода 2010 – 2014 г.;
3. приемане на решения по отчетния доклад и
доклада на контролната комисия; 4. изменения
и допълнения на устава на БИТПП; 5. програма
за работата на БИТПП – 2015 – 2016 г.; 6. бюджет на БИТПП; 7. избор на управителен съвет
и контролна комисия; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 15, ал. 1 от устава на
БИТПП и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
започне в 11,30 ч. на посочените място и дата и
ще се проведе при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
4652
1. – Управителният съвет на Военен спортен
клуб „Стрямци-61“, Карлово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава свиква общо събрание на 16.09.2015 г. в 15 ч. пред спортната зала
на Военно формирование 34750 – гр. Карлово,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета за
дейността на управителния съвет за периода от
1.01.2014 г. до 31.12.2014 г.; 2. избиране и освобождаване на членове на управителния съвет; 3.
обсъждане на насоки за развитие на дейността
на ВСК „Стрямци-61“; 4. разни.
4716
8. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
с нестопанска цел, осъществяващо дейност
в обществена полза, Национа лна академия
по опаковане, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. ІІ.20 от устава на
сдружението и решение на УС – протокол № 1
от 2015 г., от 30.04.2015 г. по своя инициатива
свиква общо събрание на 10.09.2015 г. в 14 ч. в
Пловдив, бул. Марица 26, зала 112, IV учебен
корпус, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на сдружението за отчетния период
до 2015 г.; отчет за дейността на управителния
съвет и годишен счетоводен отчет за периода
до 2015 г.; 2. приемане програма за дейността
и бюджет на сдружението за 2015 – 2016 г.; 3.
изменения и допълнения на устава на сдружението; 4. освобождаване от управителния съвет;
5. избор на нов управителен съвет; 6. приемане,
отпадане, изключване на членове; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага за 15 ч. на същата дата и
място и при същия дневен ред.
4774
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Тракийско дружество „Тракия“, Свиленград,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание, състоящо се от делегати, избрани от
членовете на дружеството, като се определя на
всеки пет човека по един делегат на сдружение
„Тракийско дружество „Тракия“ – Свиленград,
на 18.09.2015 г. в 17 ч. на адрес: Свиленград,
бул. България 153, ет. 2, зала на ТД „Тракия“,
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при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението; 2. отчет на контролния съвет;
3. избор на председател, управителен съвет и
контролен съвет; 4. приемане бюджет 2016 г.; 5.
разни. Поканват се всички делегати, избрани от
членовете на дружеството, като се определя на
всеки пет човека по един делегат на сдружение
„Тракийско дружество „Тракия“ – Свиленград,
да участват в общото събрание, състоящо се от
делегати. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание, състоящо се
от делегати, ще се поведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо колкото и делегати да се явят.
4668
4. – Управителни ят съвет на Сдружение
на родители на деца с физически и ментални
увреждания „Бъдеще – 2002“, Сопот, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 16.09.2015 г.
в 17 ч. в сградата на Семейно-консултативния
цен т ър на сд ру жениет о с а д рес: г р. Сопо т,
ул. Христо Маджаров 27, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на председателя на
УС на сдружението за периода 2010 – 2015 г.; 2.
финансов отчет; 3. обсъждане на предложения
и избор на ръководни органи – председател,
у п рави телен съвет и кон т ролно-ревизионна
комисия; 4. закриване.
4701
49. – Управителният съвет на СНЦ „Университетски спортен клуб Тракия“, Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 29 и 31 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 18.09.2015 г. в
12 ч. в сградата на Тракийския университет,
Студентски град, Стара Загора, зала 3-А, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2014 г.; 2. промени в устава на
сдружението; 3. освобождаване на членовете на
управителния съвет; 4. избор на нов управителен съвет; 5. избор на председател на управи-
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телния съвет; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в зала 3-А в сградата
на Тракийския университет, Студентски град,
Стара Загора, при същия дневен ред един час
по-късно.
4721
7. – Управителният съвет на Мотоклуб „Ездачите“, Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на клуба на
6.09.2015 г. в 17 ч. в Ямбол, ул. Граф Игнатиев
6, при следния дневен ред: 1. промяна в устава
на сдружението; 2. приемане на промени в УС
на сдру жението – численост и личности; 3.
освобождаване на председателя на УС и избор
на нов председател на УС на сдружението; 4.
промяна на седалището и адреса на управление
на клуба; 5. обсъждане дейността на сдружението и участието в мероприятия и спортни
програми. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18 ч. при същия дневен ред и на
същото място.
4833
Манол Янчев Янчев – ликвидатор на сдружение „Център за изследване на черноморската сигурност“, София, в ликвидация по ф.д.
№ 3576/2006 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
4809
Петя Георгиева Кънчева – ликвидатор на СНЦ
„Плаково в бъдеще“ с адрес на регистрация с. Плаково, община Велико Търново, в ликвидация по
ф.д. № 117/2005 г. по описа на Великотърновския
окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 7-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“. Предявяването
се извършва по адрес на регистрация.
4870
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