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ЗАКОН

за кредитите за недвижими имоти на
потребители
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) Този закон урежда изискванията
за предоставяне на кредити за недвижими
имоти на потребители, условията и реда за
регистрация на кредитните посредници и
контрола върху тях.
(2) По смисъла на този закон кредити за
недвижими имоти са кредити, обезпечени
с ипотека или друго сравнимо обезпечение
върху недвижим имот, и кредити, чиято цел
е придобиване или запазване на вещно право
върху недвижим имот.
Чл. 2. Законът има за цел да:
1. осигури защита на потребителите чрез
създаване на условия за вземане на информирано решение при получаване на кредити
за недвижими имоти на потребители;
2. осигури условия за отговорно поведение
на кредиторите и кредитните посредници при
предоставяне на кредити за недвижими имоти
на потребители;
3. насърчи отговорно поведение на потребителите при получаване на кредити за
недвижими имоти с цел предотвратяване на
прекомерната им задлъжнялост.
Чл. 3. Разпоредбите на закона не се прилагат за:
1. договори за финансиране срещу собственост, при които кредиторът предоставя
на потребителя еднократна сума, периодични
и/или други плащания, срещу получаването
на сума, произтичаща от бъдеща продажба
на недвижим имот или на вещно право върху
недвижим имот, и по които не се изисква

връщане на предоставените суми до настъпването на едно или н яколко определени
събития в живота на потребителя, освен ако
потребителят не изпълнява задълженията си
по договора, в резултат на което кредиторът
има право да прекрати договора;
2. договори за кредит, предоставяни от
работодателя на работници и служители, които договори са извън предмета на неговата
основна дейност, по които не се начислява
лихва или годишният процент на разходите
(ГПР) е по-нисък от преобладаващия на пазара и които не се предлагат на други лица;
3. договори за кредит, по които не се начисляват лихва и други разходи за потребителя,
с изключение на разходите, пряко свързани
с обезпечаване на вземането;
4. договори за кредит под формата на
овърдрафт, когато кредитът трябва да бъде
погасен в срок до един месец;
5. договори за кредит, които са в резултат
на уреждане на спор пред съд или друг орган,
установен със закон;
6. договори за кредит, които се отнасят до
разсрочено плащане на съществуващо задължение, за което потребителят не дължи разходи,
и които не са обезпечени с ипотека или друго
сравнимо обезпечение върху недвижим имот;
7. договори за кредит, сключвани с ограничен кръг лица по силата на законови разпоредби
в обществена полза, които са без лихва или
са с лихва, по-ниска от преобладаващата на
пазара, или при други условия, които са поблагоприятни за потребителя от преобладаващите на пазара, и при лихва, не по-висока
от преобладаващата на пазара;
8. договори за кредит, сключвани от взаимоспомагателни каси и кооперации с техните
членове, без лихва или при лихва, по-ниска
от преобладаващата на пазара.
Чл. 4. При договори за кредит по чл. 3, т. 7
и 8 кредиторите са длъжни при установяване
на преддоговорни отношения своевременно
да предоставят на потребителя информация
за основните характеристики, рискове и разходи, свързани с предоставянето на кредита.
Г л а в а

в т о р а

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Раздел I
Предоставяне на обща информация
Чл. 5. (1) Кредиторите осигуряват на разположение на потребителя обща информация
за договора за кредит за недвижим имот, наричан по-нататък „договор за кредит“ с цел
да се дадат основни насоки на потребителя
за вземане на информирано решение при
получаване на кредит за недвижим имот,
наричан по-нататък „кредита“.

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

(2) Кредиторът, съответно обвързаният кредитен посредник, осигурява на разположение на
потребителя по всяко време обща информация
за предлаганите кредити, която съдържа:
1. данни, идентифициращи к редитора,
съответно обвързания кредитен посредник,
вк лючително постоянен адрес, съответно
седалище и адрес на управление;
2. целите, за които може да се използва
кредитът;
3. видовете обезпечения, включително,
когато е прилож имо, възмож ност та тези
обезпечения да са на територията на друга
държава членка;
4. възможния срок на договора за кредит;
5. текст, че потребителят разполага със
срок не по-малко от 14 дни от получаването
на проекта на договор за кредит, за да вземе
решение за сключване на договора за кредит;
6. вида на лихвения процент – фиксиран
и/или променлив, приложим към кредита,
заедно с кратко описание на характеристиките на фиксирания и/или на променливия
лихвен процент, включително и свързаните
с тях последици за потребителя;
7. чуждестранната валута или валути, когато
е приложимо за кредита, включително разяснения на рисковете от възможни движения
в обменния курс на чуждестранната валута
или валути, които може да се отразят върху
размера на общата сума, дължима от потребителя; изискването не се прилага за кредити,
предлагани в евро на потребител, чийто доход
е в левове, и за кредити, предлагани в левове
на потребител, чийто доход е в евро;
8. представителен пример за общия размер на кредита, общите разходи по кредита
за потребителя, общата сума, дължима от
потребителя, и ГПР по кредита;
9. възможните допълнителни разходи по
кредита, които не са включени в общите разходи по кредита за потребителя, дължими по
договора за кредит;
10. начините за изплащане на кредита,
включително пример за броя, периодичността
и размера на погасителните вноски;
11. при кредити с плащане само на дължимата лихва – ясен и точен текст, че спазването на сроковете и условията на договора
за кредит не води до изплащането на общия
размер на кредита;
12. условията, пряко свързани с предсрочно
погасяване на кредита;
13. когато е необходима оценка на имота – кой осигурява извършването на оценката
и дали възникват разходи за потребителя;
14. допълнителните услуги, които потребителят е длъжен да ползва, за да получи кредита
или за да получи кредита при предлаганите
условия, и когато е приложимо, разяснение,
че потребителят има право да ползва допълнителните услуги от друго лице, различно
от кредитора;
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15. предупреждение за възможните последици при неизпълнение на задълженията,
свързани с договора за кредит.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя
на потребителя на хартиен или на друг траен
носител по ясен и разбираем начин или до
нея се осигурява достъп в електронна форма,
като всички елементи на информацията се
представят с еднакъв по вид, формат и размер
шрифт – не по-малък от 12.
Раздел II
Предоставяне на преддоговорна информация
Чл. 6. (1) Кредиторът или кредитният
посредник предоставя на потребителя персонализирана информация за предлагания
кредит, необходима за сравняване с други
предлагани на пазара кредити, както и за
оценка на възможните последици за потребителя и за вземане на информирано решение
за сключване на договор за кредит.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
на потребителя:
1. без неоснователно забавяне, след като кредиторът или кредитният посредник е получил
необходимата информация за потребностите,
финансовото състояние и предпочитанията му
и в достатъчен срок, преди потребителят да е
получил обвързващо предложение или преди
да е обвързан от договор за кредит;
2. на хартиен или на друг траен носител;
3. в стандартизиран европейски формуляр
по приложение № 2;
4. на български език или на друг език, ако
е уговорено между страните.
(3) Кредиторът попълва цялата приложима
информация в стандартизирания европейски
формуляр по приложение № 2.
(4) При предоставяне на кредит от разстояние по смисъла на Закона за предоставяне на
финансови услуги от разстояние кредиторът
или кредитният посредник предоставя на
потребителя преди сключване на договора за
кредит стандартизирания европейски формуляр по приложение № 2.
(5) Всяка допълнителна информация, която кредиторът или кредитният посредник
предоставя на потребителя, се представя
в отделен документ, който се прилага към
стандартизирания европейски формуляр по
приложение № 2.
(6) Кредиторът е длъжен да постави на
видно място в помещенията за обслужване
на клиенти и на интернет страницата си
достъпна информация в писмена форма относно общите условия и тарифите, при които
предоставя кредитите.
(7) При използването на телефон или на
друго средство за гласова комуникация от
разстояние кредиторът предоставя на потребителя освен информацията по чл. 9 от
Закона за предоставяне на финансови услуги
от разстояние и информацията, посочена в
част А, т. 2 – 5 на приложение № 2.
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(8) Когато договор за кредит е сключен
чрез средство за комуникация от разстояние по смисъла на Закона за предоставяне
на финансови услуги от разстояние, чл. 10,
ал. 2 от същия закон не се прилага. В този
случай кредиторът или кредитният посредник
предоставя на потребителя стандартизирания
европейски формуляр по приложение № 2 по
реда на този закон.

(4) Таксите, дължими от потребителя на
кредитния посредник за предоставяните от
него услуги, както и техният размер трябва
да са посочени в договора с кредитния посредник.
(5) За целите на изчисляването на ГПР
кредитният посредник предоставя информация на кредитора за таксите, които събира
от потребителя.

Раздел III
Предоставяне на информация от кредитните
посредници

Раздел IV
Предоставяне на разяснения

Чл. 7. (1) В достатъчен срок преди предоставяне на услугите си кредитният посредник
предоставя на потребителя най-малко следната
информация на хартиен или на друг траен
носител:
1. данни, и ден т ифиц и ращ и к реди т ни я
посредник, включително постоянен адрес,
съответно седалище и адрес на управление;
2. наименование на регистъра, в който е
вписан, регистрационен номер, когато е приложимо, и начина, по който тази регистрация
може да се провери;
3. когато е обвързан или работи изключително за един или няколко кредитори – наименованията на кредиторите, за които работи,
а когато отговаря на условията по чл. 32,
може да посочи, че действа като независим
съветник;
4. дали предлага услуги по предоставяне
на съвет;
5. таксите, дължими от потребителя на
кредитния посредник за неговите услуги,
а когато не е възможно да бъдат посочени,
метода за тяхното определяне;
6. процедурите за подаване и разглеждане
на жалби от потребители и други заинтересовани лица, както и способите за алтернативно
разрешаване на спорове;
7. комисиони или други плащания и техния
размер, когато такива се дължат от кредиторите или трети лица на кредитния посредник
за услугите по договора за кредит; в случаите,
когато техният размер не може да бъде изчислен към момента, кредитният посредник
информира потребителя, че техният размер ще
бъде посочен в стандартизирания европейски
формуляр по приложение № 2.
(2) Кредитен посредник, който не е обвързан, но получава комисиони от един или
няколко кредитори, трябва да уведоми потребителя, че той има право при поискване да
получи информация за разликите в размера
на дължимите от различните кредитори комисиони по предлаганите договори за кредит.
(3) Когато кредитният посредник получава такси от потребителите и допълнително
получава комисиони от кредитора или трето
лице, той предоставя на потребителя информация дали таксата ще бъде платена в пълен
размер, или частично от кредитора.

Чл. 8. (1) Кредиторът или кредитният посредник предоставя разяснения на потребителя
относно предлагания договор за кредит и всяка
допълнителна услуга, свързана с договора за
кредит, позволяващи му да прецени доколко
предлаганият кредит или допълнителна услуга съответства на неговите потребности и
финансово състояние.
(2) Кредиторът, съответно кредитни ят
посредник, разяснява:
1. преддоговорната информация по чл. 6 и 7;
2. основните характеристики на предлаганите кредити и допълнителни услуги;
3. специфичните последици, които предлаганите кредити и допълнителните услуги
може да имат за потребителя, включително
последиците в случай на просрочени плащания от потребителя;
4. при обвързването с допълнителни услуги
дали договорът за кредит или допълнителните
услуги могат да бъдат прекратени самостоятелно и последиците от прекратяването за
потребителя.
(3) Разясненията по този раздел не представляват препоръка за избор на кредит.
Раздел V
Обвързващо предложение
Чл. 9. (1) Когато кредиторът предоставя
на потребителя обвързващо предложение,
същото трябва бъде на хартиен или на друг
траен носител заедно със стандартизирания
европейски формуляр по приложение № 2, в
случай че:
1. стандартизираният европейски формуляр
не е бил предоставен на потребителя преди
това, или
2. харак т ерист ик и т е на обвързващо т о
предложение се различават от информацията,
съдържаща се в стандартизирания европейски
формуляр, предоставен преди това.
(2) Кредиторът отправя обвързващо предложение за сключване на договор за кредит
след извършване на оценка на кредитоспособността на потребителя.
(3) Предоставянето на проект на договора
за кредит на потребителя, съдържащ всички
индивидуално договорени между страните
условия по него, се счита за отправяне на
обвързващо предложение от кредитора. След
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получаването на проекта на договора за кредит потребителят разполага със срок 14 дни
да вземе решение за сключване на договора
за кредит.
(4) В срока по ал. 3 предложението е обвързващо за кредитора и потребителят може
да приеме предложението във всеки момент.
Чл. 10. Информацията и разясненията по
тази глава се предоставят безвъзмездно на
потребителя.
Г л а в а

т р е т а

РЕКЛАМА
Чл. 11. (1) Всяка реклама, включително
всяко търговско съобщение, за кредити за
недвижими имоти на потребители трябва да
е ясна, разбираема и четлива.
(2) Рекламата не може да съдържа невярна
или заблуждаваща информация. Забранява
се използването на текстове, които може да
въведат потребителя в заблуждение относно
предлагането на даден кредит или разходите
по него.
(3) Всяка реклама на кредити за недвижими имоти, която посочва лихвен процент или
друго число, свързано с разходите по кредита,
трябва да съдържа кратко, ясно и разбираемо:
1. наименованието на кредитора, а когато е
приложимо за съответния вид кредит, и името
или наименованието на кредитния посредник;
2. указание, че рекламата се отнася за
кредит, който се обезпечава с ипотека върху
недвижим имот или друго сравнимо обезпечение, когато е приложимо за съответния
вид кредит;
3. лихвения процент, приложим към кредита, с изрично посочване дали е фиксиран или
променлив или комбинация от двата, заедно
с подробна информация за всички разходи,
включени в общите разходи по кредита за
потребителя;
4. общия размер на кредита;
5. годишни я процент на разходите по
кредита;
6. срока на договора за кредит;
7. размера на погасителните вноски;
8. общата сума, дължима от потребителя;
9. броя на погасителните вноски;
10. предупреждение, че възможните движения в обменния курс на чуждестранна валута
може да се отразят върху размера на общата
сума, дължима от потребителя; изискването
не се прилага за кредити, предлагани в евро
на потребител, чийто доход е в левове, и за
кредити, предлагани в левове на потребител,
чийто доход е в евро.
(4) Информацията по ал. 3, т. 3 – 9 се посочва чрез представителен пример.
(5) Информацията по ал. 3 се предоставя
на потребителя с еднакъв по размер, вид и
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формат шрифт с информацията за приложимия по договора за кредит лихвен процент.
(6) Когато сключването на договор за предоставяне на допълнителна услуга е задължително условие за получаването на кредита или
за получаването му при предлаганите условия
и стойността на която не може да бъде определена предварително, рекламата посочва по
ясен, разбираем и лесен за отличаване начин
необходимостта от сключването на договор
за предоставяне на тази допълнителна услуга
заедно с ГПР по кредита.
(7) Информацията по ал. 3 и 6 трябва да
бъде разбираема, четлива и/или ясно произнесена съобразно използваното средство за
реклама.
(8) За рекламата се прилагат и разпоредбите на чл. 68б – 68м от Закона за защита на
потребителите.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПАКЕТНИ ПРОДАЖБИ И ОБВЪРЗВАЩИ
ПРАКТИКИ
Чл. 12. (1) Кредиторът има право да предлага пакетни продажби.
(2) Кредиторът има право да използва
обвързващи практики само в случаите, при
които като условие за получаване на кредита
кредиторът изисква от потребителя, от негов
съпруг, роднина по права или по съребрена
линия до втора степен включително или от
лице, с което съжителства трайно, да:
1. открие или да поддържа разплащателна или спестовна сметка, чието основно
предназначение е натрупването на средства
за погасяването и обслужването на кредита, набиране на средства за получаване на
кредит или предоставянето на допълнително
обезпечение за кредитора в случай на неизпълнение, или
2. закупи или да поддържа инвестиционен
или индивидуален пенсионен продукт, чието
основно предназначение е осигуряването на
доход след пенсиониране на инвеститорите,
но също служи и за предоставяне на допълнително обезпечение за кредитора в случай
на неизпълнение или за натрупването на
капитал за погасяването и обслужването
на кредит или за набирането на средства за
получаване на кредит.
(3) Когато като условие за получаване на
кредита кредиторът изисква от потребителя
да сключи договор за застраховка, кредиторът
е длъжен да приема освен застрахователните
полици на застрахователя, с който той работи,
и полиците на застрахователи по смисъла
на Кодекса за застраховането, с които той
не работи, но които осигуряват равностойно
покритие.
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Г л а в а

п е т а

ОЦЕНК А НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА
Н А ПОТРЕБИТЕЛ Я. ЗА ДЪЛ Ж ЕНИЕ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ
Чл. 13. (1) Преди отправяне на обвързващо предложение за сключване на договор
за кредит кредиторът извършва оценка на
кредитоспособността на потребителя.
(2) При извършване на оценката на кредитоспособността се вземат предвид всички
фактори, включително допускания за бъдещи
събития по време на действие на договора за
кредит, свързани с проверка на възможността
потребителят да изпълни своите задължения
по договора за кредит.
(3) Кредиторите са длъжни да приемат и да
актуализират периодично подходящи вътрешни правила за оценка на кредитоспособността
на потребителите.
(4) Оценката на кредитоспособността не
може да се основава предимно на допускането,
че стойността на недвижимия имот надвишава размера на кредита или че стойността на
недвижимия имот ще се повиши, освен ако
целта на договора за кредит е строителство
или ремонт на недвижимия имот.
(5) След сключването на договор за кредит
кредиторът няма право да прекрати или измени
договора за кредит във вреда на потребителя на основание на неправилно извършена
оценка на кредитоспособността, освен ако се
установи, че потребителят умишлено е укрил
или е предоставил невярна информация по
чл. 16 – 19.
Ч л. 14. (1) Кред и т ор ът и ма п ра во да
предостави кредит само когато оценката на
кредитоспособността показва, че потребителят ще може да изпълнява задълженията си,
произтичащи от договора за кредит.
(2) Кредиторът уведомява предварително
потребителя, че при извършване на оценката
на кредитоспособността ще направи справка
в база данни при спазване изискванията на
чл. 19 от Закона за защита на личните данни.
(3) Когато въз основа на извършена оценка на кредитоспособността на потребителя
кредиторът откаже да предостави кредит,
той е длъжен да уведоми своевременно и
безвъзмездно потребителя за отказа и когато е приложимо, че отказът се основава на
автоматизирана обработка на данните.
(4) Когато въз основа на извършена проверка
в Централния кредитен регистър или в друга
база данни, използвана в Република България
за оценка на кредитоспособността на потребителите, кредиторът откаже да предостави
кредит, той е длъжен да уведоми незабавно
и безвъзмездно потребителя за резултата от
извършената проверка и за базата данни, в
която е направена проверката.
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(5) Алинеи 3 и 4 не се прилагат в случаите, когато предоставянето на съответната
информация е забранено или противоречи
на действащото законодателство, правото на
Европейския съюз или обществения ред и
сигурност.
Чл. 15. Когато след сключване на договора
за кредит страните постигнат съгласие да променят общия размер на предоставения кредит,
кредиторът е длъжен да актуализира наличната
финансова информация за потребителя и да
извърши нова оценка на кредитоспособността преди всяко значително увеличаване на
общия размер на договорения кредит, освен
когато увеличението е било предвидено и е
било включено при първоначалната оценка
на кредитоспособността.
Чл. 16. (1) Оценката на кредитоспособността се извършва въз основа на информация за
доходите и разходите на потребителя и други
обстоятелства от финансов и икономически
характер, която е необходима и достатъчна
за извършване на оценката.
(2) Кредиторът ползва информация от
съответни източници, включително информация, предоставена от потребителя, както
и информация, предоставена на кредитния
посредник от потребителя във връзка с искане
за предоставяне на кредит.
(3) Кредитният посредник е длъжен да предоставя необходимата информация, получена
от потребителя на съответния кредитор за
целите на извършване на оценка на кредитоспособността.
(4) Кредиторът извършва проверка на информацията по подходящ начин, включително
чрез документи от независими източници,
които може да бъдат проверени.
Чл. 17. (1) При преддоговорните отношения кредиторите ясно посочват необходимата
информация и документите от независими
източници, които може да бъдат проверени,
както и срока, в който потребителят трябва
да ги предостави.
(2) Изискваните от кредитора информация и
документи се ограничават само до тези, които
са необходими за извършването на оценката
на кредитоспособността.
(3) Кредиторите имат право да изискват
разяснения на получената информация и документи за целите на извършване на оценка
на кредитоспособността.
Чл. 18. (1) Кредиторът няма право да
прекрати договор за кредит на основание, че
предоставената от потребителя информация
преди сключването на договора за кредит е
непълна.
(2) В случаите, когато се установи, че потребителят умишлено е предоставил неверни
данни или обстоятелства или е използвал
документи с невярно съдържание, неистински
или преправени документи, или умишлено е
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укрил информация, която може да доведе до
отрицателна оценка на кредитоспособността
на потребителя, кредиторът има право да
прекрати договора за кредит.
Чл. 19. (1) Кредиторът информира потребителя, че за целите на извършване на
правилна оценка на кредитоспособността
потребителите трябва да предоставят при
поискване от кредитора вярна и възможно
най-пълна информация.
(2) Кредиторът, съответно кредитни ят
посредник, предупреждава потребителя, че
когато кредиторът не може да извърши оценка
на кредитоспособността поради непредоставяне на информация от потребителя или ако
необходимата проверка на информацията не
може да бъде извършена, кредитът може да
не бъде предоставен. Това предупреждение
може да се отправи в стандартизирана форма.
Чл. 20. В сл у чаите на т рансг ранично
предоставяне на кредит кредиторите от държави членки имат право да получат достъп
до и да използват информацията, съдържаща
се в Централния кредитен регистър или в
друга база данни, използвана в Република
България за оценка на кредитоспособността
на потребителите и с цел наблюдение дали
потребителите изпълняват задълженията си
за срока на договора за кредит при условията
и по реда, при които данните се предоставят
и използват от лицата, предоставящи кредит
на територията на Република България.
Чл. 21. При обработването на лични данни
на потребители и при осъществяването на
достъп до тези данни във връзка с предоставянето на информация за оценка на тяхната
кредитоспособност се прилагат разпоредбите
на Закона за защита на личните данни.
Г л а в а

ш е с т а

ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ ЗА НЕДВИЖИМ
ИМОТ
Чл. 22. Договорът за кредит за недвижим
имот е договор за кредит, въз основа на който
кредиторът предоставя или се задължава да
предостави на потребителя кредит по смисъла
на чл. 1, ал. 2 под формата на заем, разсрочено плащане или друга форма на улеснение
за плащане.
Чл. 23. (1) Договорът за кредит се сключва
в писмена форма, на хартиен или друг траен
носител в два екземпляра – по един за всяка
от страните по договора.
(2) Договорът за кредит може да бъде
сключен и чрез средства за комуникация от
разстояние при спазване разпоредбите на
този закон.
(3) Кредиторът не може да изисква от потребителя заплащане на суми, включително
на лихви, такси, комисиони или други видове
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разходи, свързани с договора за кредит, които не са предвидени в сключения договор
за кредит.
(4) Алинея 1 се прилага за всички изменения и допълнения към сключения договор за
кредит, които се подписват от двете страни
по договора.
(5) При договори за кредит с общи условия
общите условия са неразделна част от договора.
Общите условия се предоставят на потребителя безвъзмездно, на хартиен или друг траен
носител, или чрез средствата за комуникация
от разстояние в случаите по ал. 2, по ясен и
разбираем начин с еднакъв по вид, формат и
размер шрифт – не по-малък от 12.
Чл. 24. (1) Договорът за кредит се изготвя
на разбираем език и съдържа:
1. наименование на кредитора, неговото
седалище и адрес на управление, телефонен
номер и електронен адрес, както и името
на потребителя, неговия единен граждански
номер (личен номер или личен номер за чужденец), постоянен и настоящ адрес;
2. име/наименование на кредитния посредник, неговия постоянен адрес, съответно
седалище и адрес на управление, телефонен
номер и електронен адрес;
3. дата и място на сключване на договора;
4. вида на предоставения кредит;
5. срока на договора;
6. общия размер на кредита и условията
за усвояването му;
7. условията за погасяване на кредита от
потребителя, включително погасителен план,
съдържащ информация за размера, броя,
периодичността и датите на плащане на погасителните вноски, последователността на
разпределение на вноските между различните
неизплатени суми, дължими при различни
лихвени проценти за целите на погасяването;
8. лихвения процент по кредита, с изрично
посочване дали е фиксиран, или променлив,
или комбинация от двата, условията за прилагането му и индекс или референтен лихвен
процент, който е свързан с първоначалния
лихвен процент, както и периодите, условията и процедурите за промяна на лихвения
процент; ако при различни обстоятелства се
прилагат различни лихвени проценти, тази
информация се предоставя за всички приложими лихвени проценти;
9. годишен процент на разходите по кредита
заедно с подробна информация за всички разходи, включени в общите разходи по кредита
за потребителя;
10. информация за правото на потребителя,
ипотекарния длъжник, поръчителя и другите
солидарни длъжници да получат при поискване и безвъзмездно във всеки един момент
от изпълнението на договора копия от него и

БРОЙ 59

ДЪРЖАВЕН

анексите към него, извлечение по сметка под
формата на погасителен план за извършените
и предстоящите плащания;
11. обща сума, дължима от потребителя
по кредита;
12. изисквани обезпечения;
13. разходи, дължими при предсрочно погасяване на кредита;
14. п ред у п реж дение за последиц и т е и
разходите за потребителя при просрочени
плащания;
15. нотариални и други такси, които са
свързани с договора за кредит, когато има
такива;
16. допълнителни задължения, които възникват по договора за кредит, когато са предвидени такива (задължително сключване на
договор за застраховка или на друг договор за
допълнителна услуга, задължение за откриване
на сметка по кредита и други);
17. подписи на страните.
(2) Кредиторът е длъжен да предостави на
потребителя право на избор да:
1. сключи договор за кредит, при който кредиторът се удовлетворява изцяло и
окончателно до размера на обезпечението
по договора след принудително изпълнение
върху обезпечението по съдебен ред или след
продажба от потребителя със съгласието на
кредитора, или
2. сключи договор за кредит, при който
при принудително изпълнение потребителят
носи отговорност по чл. 133 от Закона за
задълженията и договорите.
Чл. 25. (1) При договор за кредит с променлив лихвен процент кредиторът прилага
референтен лихвен процент по определена от
него методика.
(2) Методиката по ал. 1 съдържа ясна и
разписана изчислителна процедура (формула), в която се посочват видът, количествените изражения и относителната тежест на
отделните компоненти (пазарни индекси и/
или индикатори).
(3) Методиката по ал. 1 се включва в договора за кредит и не може да бъде променяна
едностранно от кредитора след сключването
му.
(4) Кредиторът публикува на интернет
страницата си методиката и размера на референтния лихвен процент по ал. 1.
(5) Кредиторът осиг у рява информаци я
за индекси, използвани за изчислението на
променлив лихвен процент за срок 20 години
назад.
Чл. 26. (1) Кредиторът не може да задължава потребителя да гарантира договора за
кредит чрез издаване на запис на заповед или
менителница.
(2) Когато задълженията на потребителя
по договора за кредит са гарантирани чрез
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издаването на запис на заповед или менителница, след всяко плащане кредиторът ги
привежда незабавно в съответствие с остатъка
по задължението.
(3) При погасяване на задължението на
потребителя кредиторът е длъжен незабавно
да върне на потребителя издадения запис на
заповед или менителница.
Чл. 27. (1) Кредиторът може да събира от
потребителя такси и комисиони за допълнителни услуги, свързани с договора за кредит.
(2) Кредиторът не може да изисква заплащане на такси и комисиони за действия,
свързани с усвояване и управление на кредита.
(3) Кредиторът не може да събира повече
от веднъж такса и/или комисиона за едно и
също действие.
(4) Видът на таксите и/или комисионите
и действието, за което се събират, трябва да
бъдат ясно и точно определени в договора
за кредит.
Чл. 28. (1) Кредиторът уведомява потребителя на хартиен или на друг траен носител
за всяка промяна на лихвения процент преди
влизането в сила на промяната.
(2) Уведомлението по а л. 1 т рябва да
съдържа информация за размера на погасителните вноски след влизането в сила на
новия лихвен процент, както и за броя или
периодичността на погасителните вноски,
ако се променят.
(3) Потребителят се смята за уведомен,
когато уведомлението е било изпратено на
последния посочен от него адрес.
(4) Когато промяната на лихвения процент произтича от пром яна в определен
референтен показател и новият референтен
показател е направен публично достояние
чрез използването на подходящи средства и
информацията за новия референтен показател
е достъпна в търговските помещения и на
интернет страницата на кредитора, страните
по договора може да уговорят информацията по ал. 2 да се предоставя периодично
на потребителя заедно с размера на новите
месечни погасителни вноски.
(5) Когато промяната на лихвения процент
произтича от аукцион на капиталовия пазар,
поради което не е възможно кредиторът да
уведоми потребителя за промяната преди
влизането є в сила, кредиторът уведомява
потребителя на хартиен или на друг траен
носител за предстоящия аукцион и предоставя информация за възможните промени на
лихвения процент по кредита.
(6) При промяна на сроковете и условията
на договора за кредит, договорени между потребителя и кредитора, кредиторът предоставя
на потребителя на хартиен или на друг траен
носител нов погасителен план, отразяващ
промяната.
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Г л а в а

с е д м а

ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ
ПО КРЕДИТА
Чл. 29. (1) Годишният процент на разходите
по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи,
изразени като годишен процент, изчислен на
годишна база от общия размер на предоставения кредит.
(2) Годишният процент на разходите по
кредита се изчислява по формула съгласно
приложение № 1, като се вземат предвид
посочените в него общи положения и допълнителни допускания.
(3) Разходите за откриване и поддържане на
конкретна сметка, разходите за използване на
платежни средства за плащанията, свързани
както с погасяването, така и с усвояването
на кредита по тази сметка, и други разходи,
свързани с платежни операции, се включват
в общите разходи по кредита за потребителя
винаги когато откриването или поддържането на сметка е задължително, за да бъде
получен кредитът или за да бъде получен при
предлаганите условия.
(4) Изчисляването на ГПР по кредита се
извършва при допускането, че договорът за
кредит ще остане в сила за срока, за който е
бил сключен, и кредиторът и потребителят ще
изпълняват своите задължения в съответствие
с условията и сроковете по него.
(5) При договори за кредит, които съдържат
клаузи, позволяващи изменение на лихвения
процент, и където е приложимо, на размера
на разходите, включени в ГПР по кредита,
които не може да получат конкретно стойностно изражение към момента на неговото
изчисляване, ГПР по кредита се изчислява,
като се приеме, че лихвеният процент и
другите разходи остават фиксирани спрямо
техния първоначален размер, определен при
сключването на договора.
(6) При договори за кредит, за които е
договорен фиксиран лихвен процент за първоначален период най-малко 5 години, в края
на който се договаря нов фиксиран лихвен
процент за следващ конкретен период, изчисляването на допълнителния, илюстративен
ГПР по кредита, оповестен в стандартизирания европейски формуляр по приложение
№ 2, включва само първоначалния период на
фиксирания лихвен процент и се основава на
допускането, че в края на периода, за който
лихвеният процент е бил фиксиран, оставащата част от главницата е погасена.
(7) Когато договорът за кредит позволява
промени в лихвения процент, кредиторът
и нформ и ра по т реби т ел я на й-ма л ко ч рез
стандартизирания европейски формуляр по
приложение № 2 за възможните последици от промените върху дължимите суми и
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върху ГПР по кредита. При тези договори за
кредит кредиторът предоставя допълнителен
ГПР, който илюстрира възможните рискове,
свързани със значително покачване на лихвения процент по кредита. Когато няма горна
граница за размера на лихвения процент по
кредита, тази информация се придружава от
предупреждение, че общите разходи по кредита за потребителя, показани от ГПР, може
да се променят.
(8) При договори за кредит, при които са
договорени както периоди с фиксиран, така
и периоди с променлив лихвен процент, изчисляването на допълнителния, илюстративен
ГПР по кредита се извършва съгласно ал. 7.
(9) Годишният процент на разходите по
кредита не може да бъде по-висок от 5 пъти
размера на законната лихва по просрочени
задължения в левове и в чуждестранна валута,
определена с постановление на Министерския
съвет.
(10) Клаузи в договора за кредит, надвишаващи определения по ал. 9 размер на ГПР
по кредита, се смятат за нищожни.
(11) При извършени плащания по договори
за кредит, съдържащи клаузи по ал. 10, които
са обявени за нищожни, надвзетите суми над
прага по ал. 9 се удържат при последващи
плащания по кредита.
Г л а в а

о с м а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
СЪВЕТ
Чл. 30. (1) Кредиторът, съответно кредитният посредник, изрично уведомява потребителя
дали предлага услуга по предоставяне на съвет
за конкретен договор за кредит.
(2) Лица, които не са кредитори или кредитни посредници, нямат право да извършват
услуги по предоставяне на съвет по смисъла
на този закон.
(3) Преди предоставяне на съвет от кредитор или от кредитен посредник, съответно
преди сключване на договор за предоставяне
на съвет, на потребителя се предоставя на
хартиен или на друг траен носител по ясен
и разбираем за потребителя начин следната
допълнителна преддоговорна информация:
1. дали препоръката се основава на предлаганите договори за кредит, в съответствие
с чл. 31, ал. 2 или 3;
2. за размера на дължимата от потребителя
такса, ако се предвижда такава, а когато размерът є не може да бъде определен – методът,
използван за нейното изчисляване.
Чл. 31. (1) Когато кредиторът, съответно
кредитният посредник, предоставя съвет на
потребителя, той трябва да изисква необходимата информация за финансовото състояние и личното положение на потребителя,
неговите предпочитания и цели, за да даде
препоръка за подходящите договори за кре-
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дит. Препоръката се основава на актуална
информация и на основателни допускания
за рисковете по отношение на положението
на потребителя за срока на предлагания
договор за кредит.
(2) Кредиторите и обвързаните кредитни
посредници разглеж дат достатъчно голям
брой договори за кредит от предлаганите от
тях и препоръчват на потребителя един или
няколко договора за кредит, подходящи за
неговите потребности, финансово състояние
и личното му положение.
(3) Необвързаните кредитни посредници
разглеждат достатъчно голям брой договори
за кредит от предлаганите на пазара и препоръчват на потребителя един или няколко
договора за кредит, подходящи за неговите
потребности, финансово състояние и личното
му положение.
(4) Кредиторите и кредитните посредници са длъжни при осъществяване на своята
дейност да вземат предвид интересите на
потребителите, техните потребности и положение, като препоръчват подходящи договори
за кредит в съответствие с ал. 1 – 3.
(5) Кредиторите и кредитните посредници
предоставят на потребителя препоръките по
ал. 2 и 3 на хартиен или на друг траен носител
по ясен и разбираем за потребителя начин.
Чл. 32. Кредиторите и кредитните посредници, които предлагат услуги по предоставяне на
съвет, използват наименованието „независим
съвет“ или „независим съветник“, когато са
изпълнени следните условия:
1. разглеждат достатъчно голям брой договори за кредит от предлаганите на пазара, и
2. не получават възнаграждение за предоставянето на съвет или получават възнаграждение от мнозинството кредитори на пазара.
Г л а в а

д е в е т а

КРЕДИТИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА
Чл. 33. (1) При договор за кредит в чуждестранна валута потребителят има право да
превалутира кредита във:
1. валутата, в която потребителят основно получава доходи или притежава активи,
от които кредитът трябва да бъде погасен,
както е било установено при извършване на
последната оценка на кредитоспособността
по договора за кредит, или
2. валутата на държавата членка, в която е
обичайното местопребиваване на потребителя
към момента на сключване на договора за
кредит или в която е обичайното му место
пребиваване.
(2) Потребителят може да упражни правото
си по ал. 1 във валута, в която кредиторът
предлага кредити, и при условията за съответния договор за кредит.
(3) В случаите по ал. 1 кредиторът извършва превалутирането по обменния курс
на Българската народна банка (БНБ) в деня
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на промяна на валутата, освен ако в договора
за кредит е предвидено друго.
(4) Кредиторът няма право да променя
едностранно валутата, в която първоначално
е договорен кредитът, съответно остатъкът
от кредита.
Чл. 34. (1) При договор за кредит в чуждес т ра н на ва л у та к ред и т ор ът у ведом я ва
потребителя на хартиен или на друг траен
носител в случаите, когато неизплатената част
от общата сума, дължима от потребителя,
или размерът на погасителните вноски се
променят с повече от 20 на сто от размера,
получен при прилагане на обменния курс
на БНБ към деня на сключване на договора
за кредит.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа информация за увеличението на общата сума, дължима от потребителя, за правото на потребителя
да превалутира кредита и условията за това,
както и разяснения за другите приложими
механизми за ограничаване на валутния риск,
на който е изложен потребителят.
Чл. 35. (1) Кредиторът включва информацията по чл. 33 и 34 в договора за кредит.
(2) Когато в договора за кредит не се
съд ържа разпоредба за ог ра ни ча ва не на
валутния риск, на който потребителят е изложен при колебание в обменния курс, не
по-голямо от 20 на сто, в стандартизирания
европейски формуляр по приложение № 2 се
включва представителен пример за отражението, което би имало колебание 20 на сто
в обменния курс.
Г л а в а

д е с е т а

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ДОГОВОРА
ЗА КРЕДИТ. НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ
Чл. 36. (1) Правата, предоставени на потребителите по този закон, не може да се
ограничават. Всяка уговорка, с която предварително се изключват или ограничават
правата на потребителите, е нищожна.
(2) Отказът от права, предоставени на потребителите по този закон, е недействителен.
Чл. 37. (1) Всяка клауза в договор за кредит за недвижим имот, която противоречи на
закона или има за цел заобикаляне на този
закон, е нищожна.
(2) Всяка клауза в договор за кредит за
недвижим имот с фиксиран лихвен процент,
която определя обезщетение за кредитора,
по-голямо от посоченото в чл. 41, ал. 3, е
нищожна.
Чл. 38. Когато не са спазени изискванията
на чл. 23, ал. 1, чл. 24, ал. 1, т. 5 – 9 и 11 и
чл. 25, ал. 3, договорът за кредит е нищожен.
Чл. 39. Когато договорът за кредит е обявен за нищожен от съда, потребителят дължи
връщане на сума, равняваща се на общия
размер на кредита, но не дължи лихва или
други разходи по кредита.
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Чл. 40. За договора за кредит се прилагат
и чл. 143 – 148а от Закона за защита на потребителите.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ НА
КРЕДИТА
Чл. 41. (1) Потребителят има право по
всяко време да погаси изцяло или частично
задълженията си по договора за кредит. В този
случай потребителят има право на намаляване
на общите разходи по кредита с лихвата и
всички други разходи за оставащата част от
срока на договора.
(2) Кредиторът не може да откаже да
приеме изцяло или частично предсрочното
изпълнение по договора за кредит.
(3) Кредиторът има право на справедливо
и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, които са пряко свързани с
предсрочното погасяване на кредита, в размер
до едно на сто от предсрочно погасената сума
по кредита, когато кредитът е погасен преди
изплащане на 12 месечни погасителни вноски
от усвояването му.
(4) Кредиторът няма право на обезщетение
или неустойка при предсрочно погасяване на
договор за кредит, когато кредитът е погасен
след изплащане на 12 месечни погасителни
вноски от усвояването му.
(5) Кредиторът може по изключение да търси и по-голямо обезщетение, ако докаже, че е
претърпял загуба от предсрочното погасяване
на кредита, превишаваща сумата по ал. 3.
(6) Когато потребителят отправи изрично
искане за предсрочно погасяване на кредита,
кредиторът е длъжен своевременно да му предостави на хартиен или на друг траен носител
информацията за размера на оставащата част
от общия размер на кредита, общите разходи за оставащата част от срока на договора
за кредит преди предсрочното погасяване и
размера на обезщетението за предсрочното
погасяване, както и използваните за това
допускания.
Г л а в а
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Д Р У Г И П РА В А И З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я Н А
К РЕДИТОРИТЕ И К РЕДИТНИТЕ ПОС
РЕДНИЦИ
Раздел I
Задължения във връзка с извършването на
дейността по предоставяне на кредити за
потребители
Чл. 42. (1) Кредиторът и кредитният посредник изпълняват задълженията си почтено,
добросъвестно, прозрачно и професионално,
като отчитат правата и интересите на потребителя при определяне условията на предлаганите кредити, предоставянето на кредит,
извършването на посредничество за предоста-
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вяне на кредит или предоставянето на съвет
по предлаган кредит и когато е приложимо,
при предоставянето на допълнителни услуги
на потребителите, както и при изпълнението
на договора за кредит.
(2) При предоставянето на кредит, при извършването на посредничество за предоставяне на кредит или при предоставянето на съвет
по предлаган кредит и когато е приложимо,
при предоставянето на допълнителни услуги
на потребителя, кредиторът и кредитният посредник извършват своята дейност въз основа
на информация, свързана с потребителя, и на
изисквания на потребителя, за които той е
предоставил информация, както и въз основа на основателни допускания за рисковете,
свързвани с потребителя, за срока на действие
на договора за кредит.
Чл. 43. (1) При забава на потребителя кредиторът има право на обезщетение за забава
само върху размера на просрочената сума за
времето на забавата.
(2) Когато потребителят забави дължимите
от него плащания по кредита, обезщетението за
забава не може да надвишава законната лихва.
(3) Кредиторът не може да откаже да приеме частично плащане по кредита.
Чл. 44. (1) Кредиторът може да прехвърли
вземането си по договор за кредит на трето
лице само ако договорът за кредит предвижда
такава възможност.
(2) Когато кредиторът прехвърли вземанията си по договора за кредит на трето лице,
потребителят има право да направи спрямо
това трето лице всички възражения, които има
към първоначалния кредитор, включително
възраженията за прихващане.
(3) Недействителна е всяка клауза от договора за кредит, която изключва или ограничава
правото на потребителя по ал. 2.
(4) Кредиторът информира потребителя за
прехвърляне на вземането по ал. 1, освен когато първоначалният кредитор по споразумение
с новия кредитор продължава да администрира
кредита по отношение на потребителя.
Чл. 45. Кредиторите поддържат информация
за видовете недвижими имоти, приемани като
обезпечение, както и използваните правила
и процедури за предоставяне на кредити,
обезпечени с ипотека.
Раздел II
Правила за работа при просрочие
Чл. 46. (1) Кредиторите приемат и прилагат правила за работа с потребители със
затруднения при погасяване на кредити, които
включват и ранни показатели, че е възможно
потребителят да изпадне в затруднение при
погасяване на кредита.
(2) Когато кредитор установи, че потребител
има затруднения при погасяване на кредита,
той предприема своевременно действия да се
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свърже с потребителя, ипотекарния длъжник,
поръчителя и солидарния длъжник и да установи характера на затрудненията.
(3) Кредиторът предоставя на потребителя,
ипотекарния длъжник, поръчителя и солидарния длъжник своевременно информация за:
1. броя на плащанията, които са просрочени
или частично погасени, и общия размер на
просрочената сума;
2. общия размер на непогасената част от
общата сума, дължима от потребителя;
3. размера на обезщетението за забава за
просрочените плащания;
4. последиците за потребителя при просрочие на вноските.
(4) Преди пристъпване към принудително изпълнение в разумен срок, като вземат
предвид конкретните обстоятелства, довели
до просрочие на вноските, кредиторът и потребителят може да договорят:
1. пълно или частично рефинансиране на
договора за кредит;
2. промяна на сроковете и условията на
договора за кредит;
3. други подходящи действия.
Раздел III
Политики за възнагражденията
Чл. 47. (1) Кредиторът и кредитният посредник приемат и прилагат политики за
възнагражденията на своите служители, съгласно които възнагражденията не зависят
преимуществено от броя или вида на сключените договори за кредит.
(2) Кредиторът приема и прилага политики
за възнагражденията на кредитните посред
ници, с които е обвързан.
(3) При приемане на политиките по ал. 1 и
2 кредиторът и кредитният посредник вземат
предвид изискванията на чл. 42.
(4) По отношение на възнагражденията на
служителите, които отговарят за оценката на
кредитоспособността, кредиторът разработва
политики в зависимост от големината, вътрешната си организация и естеството, обхвата и
сложността на своята дейност, които:
1. насърчават надеждното и ефективно
управление на риска и не стимулират поемането на риск, надвишаващ приемливото
за кредитора ниво;
2. са съобразени с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси
на кредитора и предвиждат мерки за избягване конфликт на интереси, включително
изискването възнаграждението да не зависи
от броя или от процента на одобрените искания за кредит.
(5) Когато кредиторът и кредитният посредник предлагат услугата по предоставяне
на съвет, структурата на възнагражденията
на извършващите тази дейност служители не
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трябва да се отразява на задължението им да
действат в интерес на потребителя и не зависи
от целите по отношение на продажбите.
Раздел IV
Изисквания за компетентност на служителите
Чл. 48. (1) Кредиторът или кредитният
посредник е длъжен да гарантира, че всеки
негов служител притежава и поддържа подходящи познания и финансова и икономическа
компетентност съобразно функциите, които
изпълнява, при определяне условията на предлаганите кредити, предлагането и предоставянето на кредити, извършване на кредитно
посредничество, както и при предоставянето
на съвет по предлаган кредит.
(2) Познанията по ал. 1 се отнасят за
предлаганите от кредитора или кредитния
посредник кредити за недвижими имоти, за
законодателството в областта на кредитирането на потребители, за процеса по закупуване на недвижими имоти, за оценяването на
обезпеченията, за организацията и функционирането на кадастъра и имотния регистър,
за пазара на кредити за недвижими имоти,
за етичните стандарти при извършване на
търговска дейност и за процеса по оценка на
кредитоспособността на потребителя.
(3) Когато сключването на договор за кредит
включва допълнителна услуга, служителите
по ал. 1 трябва да притежават подходящи
познания и компетентност за тази допълнителна услуга.
(4) Лицата, които управляват и представляват кредитора или кредитния посредник,
трябва да имат висше образование и професионален опит в областта на кредитирането
или финансовите услуги, освен ако друго е
предвидено в закон.
(5) Професионален опит по ал. 4 е наймалко две последователни години работа на
ръководна длъжност в предприятия от банковия и финансовия сектор или на длъжност,
непосредствено свързана със сключването
и изпълнението на договори за кредит или
за предоставяне на други финансови услуги.
(6) Служителите по ал. 1, непосредствено
заети с дейността по кредитиране, съответно
с извършването на кредитно посредничество,
трябва да имат най-малко средно образование.
(7) Кредиторът и кредитният посредник
осигуряват професионално обучение на служителите си.
Чл. 49. (1) Изискванията по чл. 48 се прилагат и за кредитори и кредитни посредници
от други държави членки, които извършват
дейност чрез клон на територията на Репуб
лика България.
(2) При директно предоставяне на услуги на територията на Република България
кредиторите и кредитните посредници от
други държави членки трябва да притежават
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достатъчни познания за законодателството
в областта на кредитирането на потребители, процеса по закупуване на недвижими
имоти, организацията и функционирането
на кадастъра и имотния регистър, както и
за пазара на кредити и недвижими имоти в
Република България.
(3) Когато кредитори и кредитни посред
ниц и о т Реп ублика Бъ лгари я извършват
дейност чрез клон на територията на други
държави членки, те трябва да притежават определените от приемащата държава познания
и компетентност.
(4) Когато кредитори и кредитни посред
ници от Република България директно предоставят услуги на територията на други
държави членки, те трябва да притежават
определените от приемащата държава познания за законодателството в областта на
кредитирането на потребители, процеса по
закупуване на недвижими имоти, организацията и функционирането на имотни регистри,
както и за пазара на кредити и недвижими
имоти в приемащата държава.
Раздел V
Извършване на оценка на недвижимите имоти
Чл. 50. (1) При извършване на оценка на
недвижим имот кредиторите са длъжни да
използват лица, които са вписани в регистъра на независимите оценители по чл. 15
от Закона за независимите оценители и са
получили сертификат за правоспособност на
независим оценител.
(2) Оценителите по ал. 1 са задължени да
прилагат утвърдените от общото събрание на
Камарата на независимите оценители стандарти за оценяване.
(3) Кредиторите гарантират, че дейността
по извършването на оценка на недвижим имот
от оценителите по ал. 1 е отделена от процеса
по предоставяне на кредита, така че оценителите да може да направят безпристрастна
и обективна оценка. Оценката се записва и
се съхранява на траен носител от кредитора.
Г л а в а
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РЕГИСТРИРАНЕ НА КРЕДИТНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ
Раздел I
Регистрация
Чл. 51. (1) За извършването на дейност
като кредитен посредник се изисква вписване
в регистър на Българската народна банка.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписва лице,
което възнамерява да извършва дейност като
кредитен посредник, ако са изпълнени едновременно следните изисквания:
1. има търговска регистрация в Република
България – за юридическо лице или едноличен търговец;
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2. има постоянен адрес в Република България – за физическо лице;
3. физическото лице, съответно лицата,
които управляват и представляват лице по
т. 1, имат добра репутация, включително не са
осъждани за умишлено престъпление от общ
характер и не са обявени в несъстоятелност
като едноличен търговец или неограничено
отговорен съдружник в търговско дружество,
освен ако са с възстановени права;
4. физическото лице, съответно лицата,
които управляват и представляват лице по
т. 1, притежават подходящите познания и
компетентност в областта на кредитирането
съгласно чл. 48;
5. има едногодишна застраховка „Професионална отговорност“, валидна в Република
България и/или на територията на другата
държава членка, в която възнамерява да извършва дейност, и цялата премия по застраховката е платена; застраховката се сключва
от лицето или кредитора или кредиторите,
от чието име ще действа като обвързан кредитен посредник.
(3) Редът за вписване и заличаване на
кредитните посредници от регистъра по ал. 1,
необходимите документи и информация, редът
за тяхното предоставяне и изискванията за
застраховка „Професионална отговорност“ се
определят с наредба на БНБ.
(4) Кредитният посредник е длъжен по
всяко време да спазва изискванията по ал. 2.
(5) Когато кредитен посредник извършва
дейност от името и за сметка само на един
кредитор, кредиторът е длъжен да осъществява наблюдение и контрол върху дейността
му за спазване изискванията на този закон.
(6) Лице, което не е вписано в регистъра
по ал. 1, не може да използва в своето наименование, рекламна или друга дейност думи
на български или чужд език, означаващи
извършване на кредитно посредничество.
(7) Изискванията на ал. 2 не се прилагат
за банките, лицензирани по Закона за кредитните институции, платежните институции
и дружествата за електронни пари по Закона
за платежните услуги и платежните системи.
Когато тези лица възнамеряват да извършват
дейност като кредитен посредник по смисъла на този закон, те уведомяват БНБ с цел
вписване на това обстоятелство в регистъра
по ал. 1.
(8) Кредитният посредник не може да възлага на други лица извършването на дейностите,
за които е регистриран в регистъра по ал. 1.
Чл. 52. (1) Българската народна банка
вписва кредитния посредник в регистъра
по чл. 51 в едномесечен срок от получаване
на заявлението и необходимите документи,
удостоверяващи спазване на необходимите за
вписването изисквания.
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(2) Ако представените документи съдържат противоречива, непълна или невярна
информация или е необходима допълнителна
информация, БНБ уведомява заявителя, като
определя срок за отстраняване на недостатъците и/или за предоставянето на допълнителна
информация.
(3) Срокът по ал. 2 не може да бъде по-кратък от 15 дни. Срокът по ал. 1 спира да тече
до изтичането на дадения срок за отстраняване на недостатъците и/или предоставянето
на допълнителна информация.
(4) Срокът по ал. 1 спира да тече и когато
БНБ поиска съдействие от други органи.
(5) Българската народна банка събира
такса за административните разходи, свързани с разглеждане на заявленията по ал. 1
и с промените в подлежащите на вписване
обстоятелства.
Чл. 53. (1) В регистъра по чл. 51 се вписват
следните обстоятелства:
1. данни, идентифициращи кредитния посредник, включително неговият постоянен адрес, съответно седалище и адрес на управление;
2. дали кредитният посредник предлага
услугата по предоставяне на съвет;
3. данни за лицата, които управляват и
представляват кредитния посредник;
4. държавите членки, в които кредитният
посредник извършва дейност директно или
чрез клон в съответствие с чл. 57;
5. ако кредитният посредник е обвързан – кредиторът или кредиторите, с които
е обвързан;
6. заличаване на кредитния посредник от
регистъра и основанието за това.
(2) Вписаните в регистъра по чл. 51 кредитни посредници уведомяват БНБ за всяка
промяна в обстоятелствата по ал. 1, като представят съответните документи и информация.
(3) Регистърът по чл. 51 е публично достъпен
по електронен път и подлежи на актуализиране.
Чл. 54. (1) Българската народна банка
отказва вписване в регистъра по чл. 51 на
лице, което:
1. не отговаря на изискванията по чл. 51,
ал. 2;
2. не е представило необходимите данни и
документи или представените съдържат противоречива, непълна или невярна информация
и в определения от БНБ срок недостатъкът
не е отстранен.
(2) В случай на отказ заявителят може да
подаде ново заявление за вписване в регистъра
по чл. 51 не по-рано от 6 месеца от влизането
в сила на решението по ал. 1.
Чл. 55. (1) Българската народна банка
заличава кредитния посредник – физическо
лице, от регистъра по чл. 51:
1. по негово писмено искане;
2. при смърт – по заявление на наследниците;
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3. при поставянето му под запрещение – по
заявление на настойника или попечителя.
(2) Българската народна банка заличава
кредитния посредник – едноличен търговец
или юридическо лице, от регистъра по чл. 51
по негово искане, когато е взето решение за
прекратяване на:
1. дейността по кредитно посредничество;
2. дейността на едноличния търговец;
3. юридическото лице.
(3) Българската народна банка има право
да заличи кредитен посредник от регистъра
по чл. 51, когато:
1. не започне да извършва дейност в срок
6 месеца от регистрацията;
2. е преустановил извършването на дейност
за срок повече от 6 месеца;
3. регистрацията и промените по нея са
извършени въз основа на представени неверни
данни или чрез използване на други неправомерни действия;
4. престане да отговаря на изискванията
за вписване в регистъра;
5. не изпълнява други изисквания на този
закон и на наредбата по чл. 51, ал. 3;
6. срещу него бъде открито производство по
обявяване в несъстоятелност или ликвидация.
(4) Българската народна банка заличава
от регистъра по чл. 51 лице по чл. 51, ал. 7,
ако е отнет лицензът му.
(5) Българската народна банка задължително заличава кредитен посредник от регистъра
по чл. 51 по мотивирано предложение на Комисията за защита на потребителите (КЗП).
(6) При заличаване от регистъра по чл. 51
на кредитен посредник, който извършва дейност директно или чрез клон в друга държава
членка, БНБ уведомява за това компетентния
орган на приемащата държава в 14-дневен
срок по подходящ начин.
(7) Българската народна банка отразява заличаването в регистъра по чл. 51 непосредствено след влизане в сила на акта за заличаване.
(8) Когато БНБ получи уведомление от
друг компетентен орган, че е отнет лицензът,
съответно че е заличена регистрацията на
кредитен посредник, който извършва дейност
директно или чрез клон на територията на
Република България, БНБ го заличава от
регистъра по чл. 51.
Раздел II
Дейност на територията на Република България на кредитни посредници, лицензирани,
съответно регистрирани в друга държава
членка
Чл. 56. (1) Кредитен посредник, лицензиран,
съответно регистриран в друга държава членка,
може да извършва дейностите по кредитно
посредничество и по предоставяне на съвет
директно или чрез клон на територията на
Република България, ако те са включени в
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лиценза му, съответно ако те са вписани в
съответния регистър и след като БНБ бъде
уведомена за това от компетентния орган на
изпращащата държава.
(2) Българската народна банка вписва в
регистъра по чл. 51 кредитния посредник, за
който е получено уведомление по ал. 1.
(3) Комисията за защита на потребителите,
съответно БНБ предприема необходимите
действия за осъществяване на контрол върху
клона в срок до два месеца от получаване
на уведомлението по ал. 1 или преди клона
да започне да извършва дейност. В срока по
изречение първо КЗП, съответно БНБ може
да посочи условията, при които кредитният
посредник трябва да извършва дейността си
на територията на Република България.
(4) Кредитен посредник, за когото е получено уведомление по ал. 1, няма право да възлага
на други лица извършването на дейностите, за
които е вписан в регистъра по чл. 51.
Раздел III
Дейност на кредитни посредници, регистрирани в Република България, на територията
на друга държава членка
Чл. 57. (1) Кредитен посредник, регистриран в Република България, може да извършва
дейностите по кредитно посредничество и по
предоставяне на съвет директно или чрез клон
на територията на друга държава членка, ако
дейностите са вписани в регистъра по чл. 51.
(2) Кредитният посредник няма право да
извършва дейност по кредитно посредничество и по предоставяне на съвет за кредити на
финансови институции по чл. 3а от Закона за
кредитните институции в държави членки, в
които институции, различни от банки, нямат
право да извършват дейност по кредитиране.
(3) В случаите по ал. 1 кредитният посредник уведомява писмено БНБ, че възнамерява да извършва дейности по кредитно
посредничество и по предоставяне на съвет в
друга държава членка при условия и по ред,
определени в наредбата по чл. 51, ал. 3.
(4) В срок до един месец от получаване на
уведомлението по ал. 3 БНБ уведомява компетентните органи на приемащата държава
за намерението на кредитния посредник да
извършва дейност на нейна територия и за
кредиторите, с които кредитният посредник
е обвързан. В същия срок БНБ информира и
кредитния посредник, че е уведомила компетентните органи на приемащата държава.
(5) Кредитният посредник може да започне
да извършва дейност на територията на приемащата държава след изтичане на един месец от
информирането му по ал. 4, изречение второ.
(6) След получаване на уведомление от
приемащата държава, че регистриран от БНБ
кредитен посредник е вписан в регистъра
на приемащата държава, БНБ включва тази
информация в регистъра по чл. 51.
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ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА
Чл. 58. (1) Професионална тайна е информацията, която КЗП и БНБ придобиват или
създават за целите на упражнявания контрол
за спазване на изискванията на този закон.
(2) Членовете на управителния съвет на
БНБ и председателят и членовете на КЗП,
служителите, одиторите и експертите, работещи за КЗП и БНБ, са длъжни да пазят
професионалната тайна, включително след
прекратяване на отношенията им с БНБ,
съответно с КЗП.
(3) Лицата по ал. 2 може да използват
информацията, представляваща професионална тайна, само за целите и при изпълнение на служебните си задължения. Тази
информация не може да се разгласява или
предоставя на други лица или органи освен
на посочените в ал. 5.
(4) Ограниченията по ал. 3 не се прилагат,
ако информацията се предоставя в обобщен
или резюмиран вид, така че да не може да
бъдат идентифицирани лицата, за които се
отнася.
(5) Лицата по ал. 2 може да предоставят
информацията, която представлява професионална тайна и е получена при изпълнение
на служебните им задължения, на следните
органи за изпълнението на техните функции
или задължения:
1. органите на Министерството на вътрешните работи и на съдебната власт – за целите
на образувано наказателно производство;
2. съда – в случаите на обжалване на административен акт или наказателно постановление на КЗП или БНБ, издадени по реда
на този закон;
3. Държавна агенция „Национална сигурност“ – в случаи и по ред, определени със
съвместни инструкции или споразумения.
(6) Органите по ал. 5 са длъжни да използват пол у чената информаци я само за
целите, за които им е предоставена, и да не
я разпространяват и предоставят на трети
лица, освен при изпълнение на задължение,
предвидено в закон.
(7) Комисията за защита на потребителите
и БНБ може да обменят или да разгласяват
информация, представляваща професионална
тайна, помежду си и с другите компетентни
органи в предвидените от този закон случаи и
в съответствие с правото на Европейския съюз.
Г л а в а
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СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ
Чл. 59. Българската народна банка и КЗП
обменят информация и си сътрудничат за
прилагането на този закон.
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Чл. 60. (1) Българската народна банка
и КЗП си сътрудничат при извършване на
проверки и обменят информация с другите
компетентни органи, определени да получават искания за обмен на информация или за
сътрудничество съгласно законодателството
на съответната държава членка.
(2) Обменът на информация и сътрудничеството се осъществяват чрез БНБ, която е
звено за контакт с определените от другите
държави членки компетентни органи, които
са звена за контакт.
(3) При предоставяне на информацията
БНБ може да посочи, че информацията може
да бъде оповестена само след нейно изрично
съгласие.
(4) Когато БНБ получи информация от
звеното за контакт от друга държава членка,
тя може да бъде използвана само за целите,
за които другият компетентен орган е дал
съгласие.
(5) Българската народна банка има право
да предоставя получената по ал. 4 информация
на КЗП. Българската народна банка и КЗП
могат да предоставят тази информация на
други органи и лица със съгласието на компетентните органи, които са я предоставили,
и за целите, за които е дадено съгласието.
Това ограничение не се прилага в случаите
по чл. 58, ал. 5, за което БНБ уведомява
съответния компетентен орган, предоставил
информацията.
(6) Българската народна банка може да
отхвърли искане за сътрудничество за извършване на проверки или за предоставяне
на информация на друг компетентен орган,
отправено във връзка с осъществявания от
този орган контрол, когато:
1. действията – предмет на искането или
разкриването на информацията, могат да
застрашат суверенитета, сигу рност та или
държавната политика на Република България;
2. е налице висящо съдебно производство
или влязло в сила съдебно решение в Република България по отношение на действията
и лицата, за които е отправено искането.
(7) Решението по ал. 6 се съобщава на
компетентния орган, отправил искането, като
се предоставя съответната информация.
(8) Българската народна банка упражнява
правомощията по ал. 3, 5, 6 и 7, след като
получи становището на КЗП, в случаите, когато КЗП упражнява контрол по този закон.
Чл. 61. Когато БНБ получи отказ за предоставяне на информация или сътрудничество
или не са предприети своевременни действия
от друг компетентен орган, БНБ има право
да отнесе въпроса за разглеждане от Европейския банков орган съгласно чл. 19 от
Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския
парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г.
за създаване на Европейски надзорен орган
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(Европейски банков орган), за изменение на
Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ, L 331/12
от 15 декември 2010 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1093/2010“. Постановеното
решение от Европейския банков орган по този
ред е обвързващо за БНБ и КЗП.
Г л а в а
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СПОСОБИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ
Раздел I
Жалби на потребители
Чл. 62. (1) Потребителите имат право да
подават жалби, свързани с договори за кредити
за недвижими имоти до КЗП.
(2) Комисията за защита на потребителите
и сдруженията на потребителите разясняват
правата и задълженията на потребителите по
договорите за кредити за недвижими имоти,
предоставят им съвети и информация за
правата им при ползването на кредити за недвижими имоти и съдействат за разрешаване
на потребителски спорове и жалби.
(3) Комисията за защита на потребителите и сдруженията на потребителите може да
предявяват искове за преустановяване или за
забрана на действия или търговски практики по този закон, които са в нарушение на
колективните интереси на потребителите, и
искове за обезщетение при условията и по
реда на глава девета, раздел IV от Закона за
защита на потребителите.
Чл. 63. (1) Кредиторите, съответно кредитните посредници са длъжни във вътрешните правила за осъществяване на тяхната
дейност да предвидят процедура за подаване
на възражения, решаване на спорове и определяне на обезщетения във връзка с жалби
на потребители, свързани с предоставянето
на кредити, и да предоставят информация на
потребителите за това.
(2) Кредиторът, съответно кредитни ят
посредник е длъжен да се произнесе и да
уведоми писмено потребителя за решението
си по всяко постъпило възражение в срок до
30 дни от получаването му.
(3) Ако кредиторът, съответно кредитният
посредник не се произнесе в предвидения в
ал. 2 срок, както и когато решението не удовлетворява потребителя, спорът може да бъде
отнесен за разглеждане от органа за алтернативно решаване на потребителски спорове
по чл. 64. Кредиторът, съответно кредитният
посредник информира потребителя за наличието на тази възможност и заявява дали ще
участва в помирителното производство.
(4) Подаването на възражение или жалба
от потребителите във връзка с договора за
кредит за недвижим имот не е задължителна
предпоставка за образуване на помирително
производство по чл. 64.
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Раздел II
Алтернативно разрешаване на спорове
Чл. 64. Потребителите имат право да сезират секторна помирителна комисия, разглеждаща спорове в областта на финансовите услуги,
създадена по реда на глава девета, раздел III
от Закона за защита на потребителите, когато
са нарушени техните права и законни интереси
при предоставянето на кредит за недвижим
имот, съответно при посредничеството за
предоставяне на такива кредити.
Чл. 65. При разглеждане на трансгранични спорове по предоставяне на кредити за
недвижими имоти секторната помирителна
комисия, разглеждаща спорове в областта
на финансовите услуги, си сътрудничи със
съответните компетентни органи за алтернативно решаване на спорове на другите
държави членки, като обменя информация и
становища с тях.
Г л а в а
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КОНТРОЛ
Раздел I
Общи правила

Чл. 66. Контролът по този закон се осъществява от КЗП към министъра на икономиката,
с изключение на изискванията на глава пета,
чл. 47 – 49 и глава тринадесета, контролът за
спазването на които се упражнява от БНБ.
Чл. 67. (1) За осъществяване на контрола
по изпълнение на закона председателят на
КЗП оправомощава със заповед длъжностни
лица от администрацията є.
(2) При изпълнение на служебните си задължения длъжностните лица по ал. 1 имат
право:
1. на достъп до всички документи, свързани
пряко или косвено с нарушение на този закон;
2. да разпоредят на всяко длъжностно лице
да предостави сведения за нарушения на този
закон, които са му известни;
3. да извършват проверки на място;
4. да привличат експерти;
5. да съставят актове за установяване на
нарушения.
(3) При изпълнение на слу жебните си
задължения длъжностните лица по ал. 1 са
длъжни да опазват служебната, банковата,
професионалната или търговската тайна и
да не разгласяват данни от проверките преди
тяхното приключване, както и да не използват
информацията, получена в хода на проверката,
извън целта и предназначението на проверката.
(4) Председателят на КЗП има право да:
1. разпореди писмено на нарушителя да
преустанови нарушението на този закон и
ако е необходимо, да направи разпореждането
обществено достояние;
2. изиска от нарушителя да декларира, че
ще преустанови нарушението;
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3. поиска заличаване от регистъра по чл. 51
в случаите на наложени административни
наказания за две или повече нарушения или
за грубо нарушение на този закон.
Чл. 68. (1) Упражняването на контрол
по спазване на изискванията на глава пета,
чл. 47 – 49 и глава тринадесета се осъществява
от длъжностни лица, оправомощени със заповед от подуправителя, ръководещ управление
„Банков надзор“ на БНБ.
(2) Лицата по ал. 1 имат право:
1. на свободен достъп в служебните помещения и информационните системи на
кредиторите и кредитните посредници;
2. да изискват документи и да събират
сведения във връзка с изпълнението на възложената задача;
3. да извършват насрещни проверки и
проверки на място;
4. да присъстват на заседанията на управителните и контролните органи на кредиторите
и кредитните посредници – юридически лица;
5. да изискват копия от документи, заверени от кредитните посредници – физически
лица, съответно от лицата, които управляват
и представляват кредиторите и кредитните
посредници – юридически лица, или от упълномощено от тях лице, и да определят срока
за представянето им;
6. да изискват обяснения от кредиторите
и кредитните посредници, от техните представители или служители.
Чл. 69. Кредиторите и кредитните посредници – обект на проверка за спазване
изискванията на този закон, са длъжни да
осигуряват на длъжностните лица по чл. 67,
ал. 1 и по чл. 68, ал. 1:
1. достъп до служебните помещения;
2. необходимите документи, информация и
съдействие, изисквани за целите на проверките
по чл. 67, ал. 2, т. 3 и по чл. 68, ал. 2, т. 3,
както и да се въздържат от действия, които
биха могли да попречат на провеждането им.
Раздел II
Принудителни административни мерки
Чл. 70. (1) Когато КЗП установи, че рекламата на кредит е в нарушение на чл. 11,
председателят на комисията издава заповед, с
която спира разпространението на рекламата.
(2) Председателят на КЗП може да задължи
рекламодателя да докаже верността на съдържащите се в рекламата твърдения, както и да
разпореди представянето на доказателствата
да се извърши в определен от него срок.
Чл. 71. Когато БНБ установи, че са налице
обстоятелствата по чл. 55, ал. 3, т. 4 и 5 или
са нарушени изискванията за предоставяне
на информация, определени с наредбата по
чл. 51, ал. 3, БНБ издава разпореждане за
преустановяване на нарушението.
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Раздел III
Особени правила за контрола върху кредитни
посредници от Република България, извършващи дейност в други държави членки
Чл. 72. (1) Когато кредитен посредник,
регистриран от БНБ, извършва дейност чрез
клон на територията на други държави членки,
КЗП, съответно БНБ има право да извършва
проверки на място в клона след уведомяване
на компетентните органи на приемащата държава. Когато проверката на КЗП е за спазване
изискванията на чл. 5 – 11, 29 – 32, 42 и 63,
БНБ своевременно уведомява компетентния
орган на приемащата държава след получаване
на уведомление от КЗП.
(2) Когато компетентните органи на приемаща държава са приложили подходящи мерки
за преустановяване на нарушения по чл. 5 – 11,
16 – 19, 29 – 32, 42, 48 – 49 и 63 на кредитен
посредник, регистриран от БНБ, извършващ дейност чрез клон на нейна територия,
включително са забранили извършването на
дейност на нейна територия, и БНБ, съответно КЗП не е съгласна с приложените мерки,
БНБ може да отнесе въпроса за разглеждане
от Европейския банков орган съгласно чл. 19
от Регламент (ЕС) № 1093/2010.
Раздел IV
Особени правила за контрола върху кредитни
посредници от друга държава членка, извършващи дейност на територията на Република
България
Чл. 73. (1) Когато кредитен посредник,
лицензиран, съответно регистриран в друга
държава членка, извършва дейност чрез клон
на територията на Република България, КЗП
има право да извършва проверки в клона на
приетите правила и прилаганите процедури,
да изисква приемане на необходимите промени и да подпомага компетентните органи
на изпращащата държава при упражняване
на конт рол за спазване изиск вани ята на
чл. 5 – 11, 29 – 32, 42 и 63 при осъществяване
на дейността на клона, а БНБ – за спазване
на изискванията по чл. 16 – 19, 48 и 49.
(2) Компетентните органи на изпращащата
държава може да извършват проверки на място
в клона на кредитния посредник по ал. 1 след
уведомяване на БНБ. Когато проверката е за
спазване изискванията на чл. 5 – 11, 29 – 32,
42 и 63, БНБ своевременно уведомява КЗП.
(3) Когато КЗП установи, че кредитен посредник по ал. 1 нарушава изискванията на
чл. 5 – 11, 29 – 32, 42 и 63, КЗП разпорежда
да се преустанови нарушението.
(4) Ако кредитният посредник по ал. 1
не предприеме необходимите действия в съответствие с разпореждането по ал. 3, КЗП
публично оповестява информация за нарушението и посочва нарушителя, за което се
уведомяват компетентните органи на изпращащата държава.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

(5) Ако кредитният посредник по ал. 1 не
преустанови нарушението, КЗП може след
уведомяване на компетентните органи на
изпращащата държава да му забрани да извършва дейност на територията на Република
България, за което своевременно уведомява
Европейската комисия.
(6) Българската народна банка има правомощи ята по а л. 3 – 5, когато установи
нарушение на чл. 16 – 19, 48 и 49.
(7) Българската народна банка уведомява
компетентните органи на изпращащата държава, когато КЗП, съответно БНБ разполага
с достатъчни данни, че:
1. кредитен посредник, който извършва
дейност директно на територията на Република България, нарушава изискванията на
този закон;
2. кредитен посредник, който извършва
дейност чрез клон на територията на Република България, нарушава други изисквания
на този закон, различни от тези по ал. 3 и 6.
(8) В случай че компетентните органи
на изпращащата държава не предприемат
действия в срок един месец от получаването
на уведомлението по ал. 7 или ако въпреки
предприетите действия от компетентните
органи на изпращащата държава кредитният
посредник не преустанови дейност във вреда
на интересите на потребителите на Република
България или правилното функциониране на
пазарите, КЗП, съответно БНБ, след уведомяване на компетентните органи на изпращащата държава, предприема подходящи мерки,
включително забранява на кредитния посредник да извършва дейност на територията на
Република България. Българската народна
банка уведомява своевременно Европейската
комисия за приложените мерки.
(9) В случаите по ал. 8 БНБ може да отнесе въпроса за разглеждане от Европейския
банков орган съгласно чл. 19 от Регламент
(ЕС) № 1093/2010.
(10) Уведомленията по ал. 4, 5 и 8 се извършват от БНБ.
Раздел V
Издаване и обжалване на индивидуални административни актове
Чл. 74. (1) Индивидуалните административни актове по чл. 71 и чл. 73, ал. 6 се издават
от подуправителя, ръководещ управление
„Банков надзор“, или от оправомощено от
него длъжностно лице.
(2) Актовете по ал. 1 се мотивират и подлежат на незабавно изпълнение.
(3) Актовете по ал. 1 могат да се оспорват
пред Върховния административен съд относно
тяхната законосъобразност. Съдът не може да
спре изпълнението на акта до окончателното
произнасяне по жалбата.

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

Чл. 75. (1) Индивидуалните административни актове по този закон се съобщават на
адресатите им чрез връчване срещу подпис
или чрез препоръчано писмо с обратна разписка. Връчването с препоръчано писмо с
обратна разписка се извършва по постоянен
адрес, съответно по седалището и адреса на
управление на лицето.
(2) Ако административният акт не бъде
връчен по един от посочените в ал. 1 начини,
той се счита за връчен с поставянето му на
специално определено за целта място в сградата на КЗП, съответно на БНБ. Последното
обстоятелство се удостоверява с протокол,
съставен от длъжностни лица, определени
със заповед на председателя на КЗП, съответно на подуправителя на БНБ, ръководещ
управление „Банков надзор“.
Чл. 76. (1) Индивидуалните административни актове по чл. 73, ал. 3 – 5 се издават
от председателя на КЗП.
(2) Актовете по чл. 70, 71 и по ал. 1 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Г л а в а

о с е м н а д е с е т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 77. (1) За нарушение на чл. 4, 5, 7, 8,
10, 17, 19, 30 – 32, 45 и 47 на физическите лица
се налага глоба в размер от 1000 до 3000 лв.,
а на едноличните търговци и юридическите
лица – имуществена санкция в размер от 5000
до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата
е в размер от 2000 до 6000 лв., а имуществената санкция – от 10 000 до 20 000 лв.
Чл. 78. (1) За нарушение на чл. 6, 9, 12,
18, 23, 24, 28, 46, 48, 49, 50 и 63 на физическите лица се налага глоба в размер от 2000
до 5000 лв., а на едноличните търговци и
юридическите лица – имуществена санкция
в размер от 10 000 до 20 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 4000 до 10 000 лв., а имуществената санкция – от 20 000 до 40 000 лв.
Чл. 79. (1) За нарушение на чл. 11, 13 – 16,
29, 33 – 35 и 44 на физическите лица се налага глоба в размер от 3000 до 6000 лв., а
на едноличните търговци и юридическите
лица – имуществена санкция в размер от
15 000 до 30 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 6000 до 12 000 лв., а имуществената санкция – от 30 000 до 60 000 лв.
Чл. 80. (1) За нарушение на чл. 25 – 27,
41, 43, 51, 57 и 69 на физическите лица се
налага глоба в размер от 5000 до 10 000 лв.,
а на едноличните търговци и юридическите
лица – имуществена санкция в размер от
20 000 до 40 000 лв.
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(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 10 000 до 20 000 лв., а имуществената санкция – от 40 000 до 80 000 лв.
Чл. 81. За неизпълнение на разпореждане
на председателя на КЗП по чл. 67, ал. 4, т. 1
на физическите лица се налага глоба в размер
от 3000 до 8000 лв., а на едноличните търговци
и юридическите лица – имуществена санкция
в размер от 5000 до 15 000 лв.
Чл. 82. (1) Актовете за установяване на
нарушения на изискванията на този закон, с
изключение на глава пета, чл. 47 – 49 и глава
тринадесета, се съставят от длъжностни лица,
оправомощени от председателя на КЗП.
(2) Наказателните постановления се издават
от председателя на КЗП или от оправомощени
от него длъжностни лица.
(3) Съставянето на актовете, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на
Закона за административните нарушения и
наказания.
Чл. 83. (1) Актовете за установяване на
нарушенията по глава пета, чл. 47 – 49 и глава
тринадесета се съставят от подуправителя на
БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“,
или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Наказателните постановления се издават
от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, или от оправомощено
от него длъжностно лице.
(3) Съставянето на актовете, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на
Закона за административните нарушения и
наказания.
Чл. 84. Актове за установяване на административните нарушения и наказателните
постановлени я по смисъла на Закона за
административните нарушения и наказания
може да се връчват на всяко физическо лице,
което се намира в търговския обект и което
е в граждански или трудови правоотношения
с лицето, срещу което са издадени.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Група“ е група от кредитори, които са
обединени за целите на изготвяне на консолидираните финансови отчети съгласно
Международните счетоводни стандарти или,
когато е приложимо, Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни
предприятия.
2. „Договор за кредит с отложено определяне
на стойността на имота“ е договор за кредит,
при който дължимата сума по главницата се
определя въз основа на определен в договора
процент от стойността на недвижимия имот
към момента на погасяването или погасяванията на главницата.
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3. „Допълнителна услуга“ е услуга, предлагана на потребителя по договора за кредит.
4. „Държава членка“ е държава – членка
на Европейския съюз, или друга държава
страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.
5. „Изпращаща държава“ е:
а) държавата членка, в която е постоянният
адрес на кредитора или кредитния посредник – когато те са физически лица;
б) държавата членка, в която е седалището и адресът на управление на кредитора
или на кредитния посредник – когато те са
юридически лица.
6. „Компетентен орган“ е орган, определен
като компетентен от друга държава членка
да осигурява прилагането и спазването на
Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г.
относно договорите за кредити за жилищни
недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС
и Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ, L 60/34
от 28 февруари 2014 г.).
7. „Кредит в чуждестранна валута“ е договор
за кредит, при който кредитът е:
а) деноминиран във валута, различна от
валутата, в която потребителят получава доход
или държи активи, от които кредитът ще се
погасява, или
б) деноминиран във ва л у та, различна
от валутата на държавата членка, в която
потребителят е пребивавал към момента на
сключване на договора за кредит или в която
е обичайното му местопребиваване.
8. „Кредитен посредник“ е лице, което не
действа като кредитор или нотариус, свързва
пряко или непряко потребител с кредитор
или кредитен посредник и при извършване
на своята търговска дейност срещу заплащане в парична или в друга форма, уговорена
в договора:
а) представя или предлага на потребители
договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2
от този закон, или
б) съдейства на потребители, като извършва
друг вид подготвителни или преддоговорни
действия по договори за кредит по смисъла
на чл. 1, ал. 2 от този закон, или
в) сключва с потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от този закон
от името на кредитора.
9. „Кредитна институция“ е понятие по
смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно
пруденциалните изисквания за кредитните
институции и инвестиционните посредници и
за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012.
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10. „Кредитор“ е кредитна институция по
смисъла на Закона за кредитните институции
или финансова институция по чл. 3а от Закона
за кредитните институции.
11. „Лихвен процент по кредита“ е лихвеният процент, изразен като фиксиран или
като променлив процент, който се прилага на
годишна основа от общия размер на кредита.
12. „Мостов кредит“ е договор за кредит
без определен срок или със срок на погасяване
в рамките на 12 месеца, който се използва
от потребителя за временно финансиране за
придобиване или запазване на вещно право
върху недвижим имот до договаряне на друга
форма за неговото финансиране.
13. „Обвързан кредитен посредник“ е кредитен посредник, който действа от името и
за сметка:
а) само на един кредитор;
б) само на една група кредитори, или
в) на няколко кредитора или групи кредитори, които не заемат съществен дял от пазара.
14. „Обвързваща практика“ е предлагането
или сключването на договор за кредит в пакет с други отделни финансови продукти или
услуги, при което договорът за кредит не се
предлага на потребителя отделно.
15. „Обща сума, дължима от потребителя“ е
сборът от общия размер на кредита и общите
разходи по кредита за потребителя.
16. „Общ размер на кредита“ е максималният размер (лимит) или общата сума,
предоставяна по договора за кредит.
17. „Общ разход по кредита за потребителя“
са всички разходи по кредита, включително
лихви, комисиони, такси, възнаграждение за
кредитни посредници и всички други видове
разходи, пряко свързани с договора за кредит за недвижим имот, които са известни на
кредитора и които потребителят трябва да
заплати, включително разходите за допълнителни услуги, свързани с договора за кредит,
и по-специално застрахователните премии, в
случаите, когато сключването на договора за
допълнителна услуга е задължително условие
за получаване на кредита или за получаване на кредита при предлаганите условия.
Общият разход по кредита за потребителя
включва и разходите за извършване на оценка
на недвижим имот, когато такава оценка е
необходима за получаване на кредита. Общият разход по кредита за потребителя не
включва нотариалните такси, както и таксите
за вписване при прехвърлянето на собствеността на недвижим имот и разходите, които
потребителят заплаща при неизпълнение на
задълженията си по договора за кредит.
18. „Оценка на кредитоспособността“ е
оценка на възможността за изпълнение на
задълженията, произтичащи от договора за
кредит.
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19. „Пакетна продажба“ е предлагането или
сключването на договор за кредит в пакет с
други отделни финансови продукти или услуги,
при което договорът за кредит се предлага
на потребителя и отделно, но не непременно
при същите условия, както при съвместното
предлагане с допълнителните услуги.
20. „Потребител“ е всяко физическо лице,
което при сключването на договор за кредит
за недвижим имот действа извън рамките на
своята търговска, стопанска или професионална дейност.
21. „Предоставяне на съвет“ е услуга по
предоставяне на индивидуални препоръки на
потребителя по един или повече видове кредит
и свързаните с тях сделки, което представлява
отделна дейност от предоставянето на кредит
и кредитното посредничество.
22. „Приемаща държава“ е държава членка,
различна от изпращащата държава, в която
кредиторът или кредитният посредник имат
клон или директно предоставят услуги.
23. „Променлив лихвен процент“ е лихвеният процент, предвиден в клауза на договора
за кредит, по силата на която кредиторът и
потребителят договарят, че приложимият
към договора за кредит лихвен процент се
формира на база на променлива компонента
и фиксирана надбавка. Фиксираната надбавка
не може да бъде променяна едностранно за
целия срок на договора за кредит.
24. „Референтен лихвен процент“ е лихвеният процент, използван като основа за
изчисляване на приложимия към договора за
кредит променлив лихвен процент. Той представлява пазарен индекс ЛИБОР, ЮРИБОР,
СОФИБОР и/или индикатори, публикувани от Българската народна банка и/или от
Националния статистически институт, или
комбинация от тях.
25. „Референтен показател“ е пазарен индекс или индикатор, който се използва при
определяне на референтния лихвен процент.
26. „Служител“ е:
а) всяко физическо лице, което работи
за кредитор или кредитен посредник, което
непосредствено извършва дейности в обхвата
на този закон и което е в преки отношения
с потребителите;
б) всяко физическо лице, което пряко
ръководи и контролира лицата по буква „а“.
27. „Траен носител“ е всеки носител, даващ
възможност на потребителя да съхранява
адресирана до него информация по начин,
който позволява лесното є използване за
период от време, съответстващ на целите, за
които е предназначена информацията, и който
позволява непромененото възпроизвеждане
на съхранената информация.
28. „Условно задължение или гаранция“ е договор за кредит, който гарантира изпълнението
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на друга допълнителна спрямо кредита сделка
и където главницата, обезпечена с недвижим
имот, може да бъде усвоена при настъпването
на предвидени в договора събития.
29. „Фиксиран лихвен процент по кредита“
е лихвеният процент, предвиден в клауза
на договора за кредит, по силата на която
кредиторът и потребителят договарят един
постоянен лихвен процент за целия срок на
договора за кредит или договарят няколко
лихвени процента за отделни периоди от
продължителността на договора за кредит,
през които се прилага само определеният
фиксиран лихвен процент. Когато не всички
лихвени проценти по кредита за отделните
периоди са определени в договора за кредит,
приема се, че лихвеният процент по кредита
е фиксиран само за отделните периоди, през
които лихвеният процент е определен изключително с помощта на определен фиксиран
п роцен т, договорен п ри ск лючването на
договора за кредит.
§ 2. Този закон въвеж да изискванията
на Директива 2014/17/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г.
относно договорите за кредити за жилищни
недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС
и Регламент (ЕС) № 1093/2010.
§ 3. Кредиторите и органите, които упражняват контрол по този закон, прилагат
насоките, издадени от Европейския банков
орган по прилагане на Директива 2014/17/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 4 февруари 2014 г. относно договорите за
кредити за жилищни недвижими имоти за
потребители и за изменение на директиви
2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС)
№ 1093/2010.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Този закон не се прилага за договори
за кредит за недвижими имоти, сключени с
потребители преди датата на влизането му в
сила, с изключение на чл. 41.
§ 5. (1) Лицата, които до влизането в сила
на този закон извършват дейности по § 1,
т. 8 от допълнителните разпоредби, може до
21 март 2017 г. да продължат да извършват
тези дейности в Република България при
спазване изискванията на този закон.
(2) За извършване на дейности по § 1, т. 8
от допълнителните разпоредби след 21 март
2017 г. лицата по ал. 1 трябва да подадат заявление за вписване в регистъра по чл. 51 в
срок до 21 януари 2017 г.
(3) Лицата по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби привеждат дейността
си в съответствие с този закон в двумесечен
срок от влизането му в сила.
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§ 6. Във Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от
1999 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г.,
бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54
и 59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г. и бр. 16, 23 и
96 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7:
а) алинеи 1, 2, 3 и 4 и ал. 8 се отменят;
б) в ал. 9 думите „Лицата по ал. 1 не могат
да предоставят“ се заменят с „Българската
народна банка не може да предоставя“, а
думата „тях“ се заменя с „нея статистическа“.
2. В чл. 17, т. 2, буква „б“ думите „в регистрите по чл. 7, ал. 1“ се заличават.
§ 7. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и
44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22,
27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от
2015 г. и бр. 33 от 2016 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 58 ал. 5 се изменя така:
„(5) Този член не се прилага за кредити
по Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на
потребители.“
2. В чл. 60:
а) в ал. 2 се създава изречение второ: „Извлечението от счетоводните книги съдържа
най-малко информация за:
1. броя на вноските, които не са издължени на договорените дати за плащане или
са частично погасени, и общия размер на
просрочената сума;
2. общия размер на непогасената част от
общия размер на дължимата сума от потребителя, включваща главница и непогасената
договорена лихва;
3. размера на обезщетението за забава за
просрочените плащания;“
б) в ал. 5 думите „чл. 11, ал. 5, т. 1 от Закона за потребителския кредит“ се заменят с
„чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за
недвижими имоти на потребители“.
§ 8. 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 и 57 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) Разпоредбите на закона се прилагат
за договори за потребителски кредити, които
не са обезпечени с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот и
които се предоставят за ремонт на недвижим
имот, с общ размер на кредита, по-голям от
147 000 лв. или равностойността им в друга
валу та по ку рса на Българската народна
банка към датата на сключване на договора.“
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2. В чл. 4, ал. 1:
а) в т. 2 думите „за този вид договори се
прилагат съответно разпоредбите на чл. 5,
6, чл. 9, ал. 3 и 4, чл. 10, 10а, чл. 11, ал. 1,
т. 1 – 7, 9 – 20 и 22 – 27 и ал. 2, 3 и 4, чл. 14,
16, 17, 18, 25, чл. 32, ал. 1, 2, ал. 3, т. 1 и 2 и
ал. 5 – 8, чл. 33, 33а и § 1 от допълнителните
разпоредби“ се заличават;
б) в т. 3 думите „за този вид договори се
прилагат съответно разпоредбите на чл. 5,
6, чл. 9, ал. 3 и 4, чл. 10, 10а, чл. 11, ал. 1,
т. 1 – 7, 9 – 20 и 22 – 27 и ал. 2, 3 и 4, чл. 14,
16, 17, 18, 25, чл. 32, ал. 1, 2, ал. 3, т. 1 и 2 и
ал. 5 – 8, чл. 33, 33а и § 1 от допълнителните
разпоредби“ се заличават.
3. В чл. 5:
а) алинея 3 се отменя;
б) в ал. 4 цифрата „3“ се заличава;
в) в ал. 5 думите „и 3“ се заличават.
4. В чл. 11 ал. 5 се отменя.
5. В чл. 32 ал. 8 се отменя.
6. В чл. 40:
а) в ал. 1 думите „помирителните комисии, създадени“ се заменят със „секторна
помирителна комисия, разглеждаща спорове
в областта на финансовите услуги, създадена“;
б) в ал. 2 думите „от съответния извънсъдебен орган“ се заменят с „до орган за алтернативно решаване на спорове“ и се създава
изречение второ: „Кредиторът, съответно
кредитният посредник информира потребителя за наличието на такава възможност.“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) При разглеждане на трансгранични
спорове по предоставяне на потребителски
кредити секторната помирителна комисия,
разглеждаща спорове в областта на финансовите услуги, си сътрудничи със съответните
компетентни органи за алтернативно решаване на спорове на държавите – членки на
Европейския съюз, като обменя информация
и становища с тях.“
7. В чл. 45, ал. 1 думите „чл. 19, ал. 2 и 3“
се заменят с „чл. 19, ал. 2“.
8. Приложение № 4 се отменя.
§ 9. Устройственият правилник на Комисията за защита на потребителите се привежда
в съответствие с изискванията на този закон
в едномесечен срок от влизането му в сила.
§ 10. Изпълнението на закона се възлага
на министъра на икономиката.
§ 11. Управителният съвет на Българската
народна банка издава наредбата по чл. 51, ал. 3.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 14 юли 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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Приложение № 1
към чл. 29, ал. 2
Годишен процент на разходите по кредита
1. Изчисл яване на годишни я процент на
разходите (ГПР)
Годишният процент на разходите по кредита
се изчислява по следната формула:
,
където:
X е ГПР;
m – общият брой усвоявания по кредита;
k – поредният номер на усвояване по кредита,
следователно 1 < k < m;
Ck – размерът на съответното поредно (k)
усвояване по кредита;
tk – интервалът, изразен в години и части от
годината, между датата на първото усвояване на
сума по кредита и датата на съответното усвояване (k) на суми по кредита, следователно tl = 0;
m' – общият брой на погасителните вноски
и плащания на разходи;
l – поредният номер на погасителната вноска
или плащането на разходи;
Dl – размерът на съответната поредна (1)
погасителна вноска или плащане на разходи;
sl – интервалът, изразен в години и части от
годината, между датата на първото усвояване
на сума по кредита и датата на съответната (1)
погасителна вноска или плащане на разходи.
2. Изчисляването на ГПР се извършва при
отчитане на следните общи положения:
а) платените от страните по договора за кредит
суми по различно време не е задължително да
са равни и да се заплащат на еднакви периоди
от време;
б) за начална дата се счита датата на първото
усвояване;
в) интервалите между датите, използвани
при изчисленията, се изразяват в години или в
части от годината, като се смята, че годината
има 365 дни (или 366 през високосните години),
52 седмици или 12 осреднени месеца; приема
се, че осреднен месец съдържа 30,41666 дни (т.е.
365/12), независимо от това, дали годината е
високосна, или не;
г) когато интервалите между датите не могат
да бъдат определени като цяло число от седмици,
месеци или години, интервалите трябва да се
изразяват като цяло число от един от изброените
периоди в комбинация с броя на дните, като
когато се използват дни:
аа) всеки ден се брои, включително почивните
дни и официалните празници;
бб) при периоди с еднаква продължителност
дните се броят назад до датата на първото усвояване;
вв) продължителността на периода от дни
се определя, като не се брои първият ден, а се
брои последният ден, и се изразява в години,
като се раздели периодът на броя на дните (365
или 366 дни) от съответната година и се брои
назад считано от последния ден до същата дата
на предходната година;
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д) резултатът от изчисленията се изразява с
точност до поне един знак след десетичната запетая; когато следващото число след десетичната
запетая е по-голямо или равно на 5, предходното
след десетичната запетая число се закръгля с
една единица нагоре;
е) уравнението по т. 1 може да се преобразува
в сбор от положителни или отрицателни парични
потоци (Ak), т.е. усвоените и погасените суми ще
бъдат получени или погасени за периодите от
едно до n, изразени в години, по следния начин:

където S е настоящият баланс на паричните
потоци; при равенство между положителните и
отрицателните парични потоци тази стойност
трябва да е нула.
3. Изчисляването на ГПР по кредита се извършва при отчитане на следните допълнителни
допускания:
а) ако договорът за кредит предоставя на потребителя различни възможности по отношение
на неговото усвояване, допуска се, че общият
размер на кредита е усвоен незабавно и изцяло;
б) ако договорът за кредит предоставя различни начини на усвояване с прилагане на различни
разходи или различни лихвени проценти, допуска
се, че общият размер на кредита е усвоен при
най-високите стойности за лихвен процент и
разходи, обичайно приложими при усвояване на
средства по този вид договори за кредит;
в) ако договорът за кредит предоставя на
потребителя различни начини на усвояване,
като се предвижда ограничение по отношение
на размера и срока на кредита, приема се, че
кредитът е усвоен на най-ранната дата, предвидена в договора за кредит, и в съответствие с
предвидените ограничения за усвояването му;
г) ако различни лихвени
проценти или
такси се предлагат за определен период или за
определена сума, се приема, че лихвеният процент и разходите са най-високите за целия срок
на договора за кредит;
д) при договор за кредит, за който е договорен
фиксиран лихвен процент за началния период на
договора, в края на който се определя нов лихвен процент, който впоследствие периодично се
коригира в съответствие с уговорен от страните
показател или вътрешен референтен показател,
при изчисляването на ГПР се приема, че в края
на периода с фиксиран лихвен процент лихвеният процент остава същият като в момента
на изчисляване на ГПР, изчислен въз основа
на стойността на договорения в този момент
показател или вътрешен референтен показател,
но не е по-малък от фиксирания лихвен процент;
е) ако договорът за кредит не предвижда максимален размер на кредита, приема се, че той
е 340 000 лв.; при договори за кредит, различни
от условни задължения или гаранции, чиято
цел не е придобиване или запазване на право
на собственост върху недвижим имот или земя,
овърдрафти, дебитни карти с разсрочено плащане или кредитни карти, се приема, че общият
размер на кредита е 3000 лв.;
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ж) при договори за кредит, различни от овърдрафт, мостови кредити, договори за кредит с
отложено определяне на стойността на имота,
условни задължения или гаранции или договори
за кредит, сключени за неопределен срок, посочени в допусканията по букви „и“, „к“, „л“, „м“
и „н“, се приема, че:
аа) ако датата или размерът на вноската за
погасяване на главницата, която потребителят
трябва да заплати, не могат да бъдат установени, приема се, че погасяването е извършено
на най-ранната дата, предвидена в договора за
кредит, и е за най-ниската сума, предвидена в
договора за кредит;
бб) ако периодът от време между датата на
първоначалното усвояване на кредита и датата,
на която потребителят трябва да направи първата
вноска, не може да бъде установен, приема се
най-краткият период от време;
з) когато датата или сумата на погасяване не
са определени съгласно договора за кредит или
съгласно допусканията, предвидени в букви „ж“,
„и“, „к“, „л“, „м“ и „н“, приема се, че погасяването на кредита се извършва в съответствие със
сроковете и условията, посочени от кредитора,
а когато те не са известни, се приема, че:
аа) лихвите се погасяват заедно с плащанията
по главницата;
бб) еднократно дължимите разходи, различни
от лихви, се плащат в деня на сключване на
договора за кредит;
вв) периодично дължимите разходи, различни
от лихви, се плащат на равни месечни вноски,
започващи от деня на първото погасяване по
главницата;
гг) последната погасителна вноска погасява
задълженията по главницата, лихвата и други
такси, ако има такива;
и) в случаите на предоставяне на договор за
кредит под формата на овърдрафт се приема, че
общият размер на кредита е усвоен изцяло и за
целия срок на договора; ако срокът на договора за
кредит не е известен, при изчисляването на ГПР
се приема, че срокът на договора е три месеца;
к) в случай на отпуснат „мостов кредит“ се
приема, че общият размер на кредита е усвоен
изцяло и за целия срок на договора; ако договорът за кредит не предвижда погасителен план
за издължаване на кредита, при изчисляването
на ГПР по кредита се приема, че кредитът е
предоставен за срок 12 месеца;
л) в случаите на безсрочни договори за кредит, различни от овърдрафт и мостов кредит,
се приема, че:
аа) за договори за кредит, чиято цел е за придобиване или запазване правото на собственост
върху недвижимия имот, кредитът се отпуска за
срок 20 години считано от датата на първото
усвояване и че окончателното плащане от потребителя погасява остатъка от главницата, лихвата
и други разходи, ако има такива; при договори за
кредит, чиято цел не е за придобиване правото
на собственост на недвижим имот или които са
усвоени чрез дебитни карти с разсрочено плащане или кредитни карти се приема, че срокът
на кредита е една година;
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бб) главницата се погасява от потребителя
на равни месечни вноски, които започват един
месец след датата на първоначалното усвояване;
в случаите обаче, когато главницата трябва да
бъде погасена изцяло с еднократно плащане в
рамките на всеки погасителен период, се счита,
че усвояванията и погасяванията на цялата главница от потребителя се осъществяват в рамките
на една година; лихвата и другите разходи се
начисляват в съответствие с тези усвоявания и
погасявания на главницата и съобразно разпоредбите в договора за кредит;
м) в случаите на договор за условни задължения или гаранции сумата на кредита се счита
за изцяло усвоена на най-ранната от:
аа) най-късната възможна дата по договора
за кредит, който е потенциален източник на
задължението или гаранцията; или
бб) края на първоначалния период преди
предоговарянето на договора, в случаите на
револвиращо кредитно споразумение;
н) в случаите на договори за кредит с отложено
определяне на стойността на имота:
аа) плащанията от потребителите се считат
за настъпили на най-късната възможна дата
или на датите, уговорени в договора за кредит;
бб) процентното увеличение на стойността на
недвижимия имот, който служи за обезпечение,
и увеличението на всеки инфлационен индекс,
посочен в договора, се приема, че ще се равняват
на най-високия индекс на инфлация в страната,
в която е сключен договорът за кредит, или ще
се приемат за нула на сто, ако процентите са
отрицателни.

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 2, т. 3
Европейски стандартизиран информационен
формуляр (ЕСИФ)
ЧАСТ А
Означенията между скобите се отнасят за
информацията, която трябва да се попълни от
кредитора. Указанията за кредитора, а когато
е приложимо, за кредитния посредник, относно
попълване на настоящия формуляр се съдържат
в част Б.
Навсякъде, където е отбелязано „когато е
приложимо“, кредиторът трябва да предостави
съответната информация, когато информацията се отнася до договора за кредит. Когато
информац и я та не се о т нася до съо т вет ни я
договор за кредит, кредиторът заличава съответната информация или целия ред (например
за случаите, за които съответната част не е
п ри лож има). При за ли чаване на ц яла част
номерацията в настоящия формуляр следва да
бъде съответно изменена.
Информацията, посочена в настоящия формуляр, се предоставя в един документ. Използваният
шрифт трябва да бъде четлив. За елементите от
информацията, на които трябва да се обърне
особено внимание, се използва тъмен шрифт,
цветен фон на текста или по-голям размер на
шрифта. Всички приложими предупреждения за
рискове се посочват ясно.
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(Уводен текст)
Този формуляр е съставен за (име на потребителя) на (дата).
Формулярът е съставен въз основа на информацията, която сте ни предоставили, и с оглед на
условията на финансовия пазар към настоящия
момент. Информацията по-долу е валидна до
(дата), (когато е приложимо) с изключение на
лихвения процент и другите разходи по кредита.
След посочената дата информацията може да бъде
променена в зависимост от пазарните условия.
(Когато е приложимо) Настоящият формуляр
не поражда задължение да Ви бъде предоставен
кредит.
1. Кредитор
Наименование
Телефонен номер
Адрес
Електронен адрес (незадължително поле)
Факс (незадължително поле)
Интернет страница (незадължително поле)
Лице/звено за контакт (незадължително поле)
(Когато е приложимо, информация дали се
предлага услуга по предоставяне на съвет:
След извършване на оценка на Вашите пот
ребности, финансово състояние и лично положение Ви препоръчваме този кредит/не Ви
препоръчваме този кредит.
Независимо от това, въз основа на предоставената от Вас информация по някои от въпросите
Ви предоставяме информация за предлагания
кредит, за да можете да вземете решение.)
2. Кредитен посредник (когато е приложимо)
Име/наименование
Телефонен номер
Адрес
Електронен адрес (незадължително поле)
Факс (незадължително поле)
Интернет страница (незадължително поле)
Лице/звено за контакт (незадължително поле)
(Когато е приложимо, информация дали се
предлага услуга по предоставяне на съвет)
След извършване на оценка на Вашите потребности, финансово състояние и лично положение
Ви препоръчваме този кредит/не Ви препоръчваме този кредит. Независимо от това, въз основа
на предоставената от Вас информация по някои
от въпросите Ви предоставяме информация за
предлагания кредит, за да можете да вземете
решение.)
Възнаграждение
3. Основни характеристики на кредита
Общ размер на кредита и валута, в която се
отпуска кредитът: (размер) (валута)
(Когато е приложимо) Този кредит не е във:
(националната валута на потребителя)
(Когато е приложимо) Общият размер на кредита Ви в (националната валута на потребителя)
може да се измени.
(Когато е приложимо) Например, в случай че
стойността на (националната валута на потребителя) се понижи с 20 на сто спрямо (валутата
на кредита), общият размер на кредита Ви ще
се увеличи до (посочете размер в националната
валута на потребителя). Този размер може да
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се окаже и по-висок, ако стойността на (националната валута на потребителя) се понижи с
повече от 20 на сто.
(Когато е приложимо) Максималният общ
размер на кредита Ви ще е (посочете размер в
националната валута на потребителя).
(Когато е прилож имо) Вие ще пол у чите
предупреждение, в случай че общият размер на
кредита Ви достигне (посочете размер в националната валута на потребителя).
(Когато е приложимо) Вие ще имате възмож нос т да (посоче т е п ра во т о к ред и т ът в
чуждестранна валута да бъде предоговорен или
правото на потребителя да превалутира кредита
в (съответната валута) и условията за това).
Срок на договора за кредита: (срок)
Вид на кредита
Вид на приложимия лихвен процент
Общата сума, която дължите:
Това означава, че Вие ще трябва да изплатите
(сума) за (единица валута).
(Когато е приложимо) Този договор/период
от срока по договора е за кредит с плащане
само на дължимата лихва. Това означава, че
в края на срока на договора Вие ще дължите
(посочете размера на кредита с плащане само
на дължимата лихва).
(Когато е приложимо) Стойност на имота,
използвана за попълването на настоящия формуляр (посочете размер).
(Когато е приложимо) Максималният общ
размер на кредита при така определената стойност
на имота (посочете съотношение) или минимална
стойност на имота, изискуема за предоставяне
на кредит в определен размер (посочете размер).
(Когато е приложимо) Обезпечение.
4. Лихвен процент и други разходи по кредита
Годишен процент на разходите (ГПР) представлява общите разходи по кредита за потребителя, изразени като годишен процент. Годишният
процент на разходите се предоставя, за да Ви
помогне да сравните различните предложения
за сключване на договор за кредит.
Приложимият по Вашия кредит ГПР е (ГПР).
Той съдържа:
Лихвен процент (стойност в процент или,
когато е приложимо, посочване на референтен
показател и размера на допустимото за кредитора
отклонение в проценти).
Други компоненти на ГПР:
Еднократно дължими разходи.
(Когато е приложимо) Необходимо е да заплатите такса за вписване на ипотеката (посочете
размера на таксата, а когато този размер не е
известен, начина за неговото изчисляване).
Периодично дължими разходи.
(Когато е приложимо) Изчисляването на
ГПР по кредита се извършва при отчитане на
допускания относно лихвения процент.
(Когато е приложимо) Тъй като (за част от
срока) Вашият кредит е с променлив лихвен
процент, действително приложимият ГПР може
да се различава от така посочения ГПР, ако лихвеният процент по Вашия кредит се промени.
Например, ако лихвеният процент се повиши до
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(вариант, посочен в част II на този формуляр),
ГПР може да се повиши до (посочете примерен
ГПР, който съответства на варианта).
(Когато е приложимо) Моля, обърнете внимание, че този ГПР е изчислен при допускането,
че през срока на договора за кредит лихвеният
процент остава в размера, фиксиран за първоначалния период, определен при сключването
на договора.
(Когато е приложимо) Следните разходи не
са известни на кредитора, поради което не са
включени в ГПР: (разходи)
(Когато е приложимо) Необходимо е да заплатите такса за вписване на ипотеката.
Моля, уверете се, че сте запознати с всички
други такси и разходи, свързани с Вашия кредит.
5. Периодичност и брой на погасителните
вноски
Периоди чност на погаси т елни т е вноск и:
(периодичност)
Брой на погасителните вноски: (брой)
6. Размер на всяка погасителна вноска
(Размер) (валута)
Доходите Ви може да се променят. Моля,
преценете дали ще сте в състояние да изплащате Вашите (периодичност) погасителни вноски
през целия срок на действие на договора, ако
доходите Ви намалеят.
(Когато е приложимо) Тъй като по този/
за част от срока по този кредит дължите само
лихва, за погасяването му трябва да уговорите
допълнително начина на погасяване на (посочете
общ размер на кредита), които ще дължите в
края на срока на договора. Посочете и всички
допълнителни плащания, които трябва да добавите към размера на посочените тук вноски.
(Когато е приложимо) Лихвеният процент
по (за част от срока по) този кредит може да се
променя. Това означава, че размерът на вноските Ви може да се увеличава или да намалява.
Например, ако лихвеният процент се повиши
до (варианта, описан в част Б), размерът на Вашите погасителни вноски може да се увеличи
до (посочете размер на погасителните вноски,
който съответства на варианта).
(Когато е приложимо) Размерът на вноската
по кредита Ви в (национална валута на потребителя) на всеки (периодичност на вноските)
може да се променя. (Когато е приложимо)
Размерът на погасителните Ви вноски може да
се увеличи до (посочете максимален размер в
националната валута на потребителя) на всеки
(посочете период). (Когато е приложимо) Например в случай че стойността на (националната
валута на потребителя се понижи с 20 на сто
спрямо (валутата на кредита), Вие ще трябва да
заплатите допълнително (посочете сума в националната валута на потребителя) всеки (посочете
период). Погасителните Ви вноски може да се
увеличат с повече от посоченото.
(Когат о е п ри лож и мо) Обмен н и я т к у рс,
използван за превалутирането на погасителните Ви вноски от (валу тата на кредита) в
(националната валута на потребителя), ще бъде
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курсът, публикуван от БНБ на (дата) или ще бъде
изчислен на (дата) чрез използване на (посочете
наименованието на показателя или начина за
изчисляване).
(Когато е приложимо) Подробности за спестовните продукти, предлагани като обвързваща
практика, кредитите с отложено/разсрочено
плащане на дължимата лихва.
7. Примерен погасителен план (когато е
приложимо)
Погасителният план показва в табличен вид
размера на дължимата погасителна вноска за
всеки (периодичност).
Погасителните вноски (колона (номер на съответната колона) представляват сбор от дължимата
лихва (колона (номер на съответната колона),
когато е приложимо, дължимата главница (колона (номер на съответната колона) и когато е
приложимо, другите дължими разходи (колона
(номер на съответната колона).
(Когато е приложимо) Разходите в колона
„Други разходи“ са за: (списък на разходите).
Остатъкът по главницата (колона (номер на
съответната колона) е размерът на кредита,
който остава за погасяване след всяка погасителна вноска.
Таблица
8. Допълнителни задължения
Потребителят трябва да изпълнява следните
задължения, за да може да се възползва от условията за предоставяне на кредит, описани в
настоящия формуляр.
Задължения
(Когато е приложимо) Моля, обърнете внимание, че условията за предоставяне на кредит,
описани в настоящия формуляр (включително
лихвеният процент), може да се променят, ако
тези задължения не се спазват.
(Когато е приложимо) Моля, обърнете внимание на възможните последици от преустановяване
ползването на по-късен етап на допълнителна
услуга, свързана с договора за кредит.
Последици
9. Предсрочно погасяване
Имате възможност да погасите предсрочно
изцяло или частично задълженията си по кредита
(Когато е приложимо) Условия
(Когато е приложимо) Такса за предсрочно
погасяване: (посочете размер, а когато това не
е възможно, начина за изчисляване).
(Когато е приложимо) Ако решите да погасите
този кредит предсрочно, моля, свържете се с нас,
за да определим точния размер на таксата за
предсрочно погасяване към този момент.
10. Допълнителни характеристики
(Когато е приложимо) Информация за наличието на способи за прехвърляне на кредита,
включително за встъпване в правата на удовлетворения кредитор (суброгация). Вие имате право
да прехвърлите този кредит към друг (кредитор)
(или) (имот). (Посочете условията)
(Когато е прилож имо) Н ямате право да
прехвърлите този кредит към друг (кредитор)
(или) (имот).
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(Когато е приложимо) Допълнителни характеристики: (посочете разяснения относно
доп ъ л н и т ел н и т е х ара к т ерис т и к и, по с очен и
в част Б, и по Ваша преценка относно всяка
друга характеристика, предлагана от кредитора
като част от договора за кредит, когато тя не е
посочена в предишните точки).
11. Други права на потребителя
(Когато е приложимо) Разполагате с (продължителност на срока за размисъл) след (начало на
срока за размисъл) за размисъл дали желаете да
пристъпите към сключване на договор за кредит.
(Когато е приложимо) След като получите
от кредитора проекта на договор за кредит, Вие
разполагате с възможност да не приемете предложението за сключване на договор до изтичането
на (продължителност на срока за размисъл).
(Когато е приложимо) В срок (срок за упражняване на право на отказ) след (начало за упражняване на право на отказ) можете да упражните
правото си на отказ от сключения договор за
кредит. (Условия) (Посочете процедурата)
(Когато е приложимо) Правото на отказ от
договора за кредит се погасява, ако в рамките
на посочения срок закупите или продадете имот,
свързан с договора за кредит.
(Когато е приложимо) Ако решите да упражните правото си на отказ (от договора за кредит),
моля, проверете дали няма да продължите да сте
обвързани с останалите Ви задължения, свързани
с кредита (включително допълнителните услуги,
свързани с кредита, посочени в раздел 8).
12. Жалби
Ако желаете да подадете жалба, моля, свържете се с (посочете вътрешно звено за контакт
и информация относно процедурата).
(Когато е приложимо) Максимален срок за
разглеждане на жалбата от кредитора (срок)
(Когато е приложимо) Когато решението на
кредитора в рамките на вътрешната процедура
за подаване на жалби не Ви удовлетворява,
може да се свържете също със: (посочете компетентния орган за алтернативно разрешаване
на спорове по жалби на потребители) (Когато
е приложимо) или можете да се свържете с
мрежата за алтернативно разглеждане на презгранични финансови спорове между потребители
и доставчици на финансови услуги ФИН-НЕТ,
за да получите данни за контакт на съответния
орган за алтернативно разрешаване на спорове
във Вашата държава.
13. Неизпълнение на задълженията по договора за кредит: последици за потребителя
Видове неизпълнение на задълженията
Финансови и/или правни последици
А ко имат е зат ру днен и я с п ла ща нет о на
(периодичност) си погасителни вноски, моля,
свържете се незабавно с нас, за да проучим
възможните решения.
(Когато е приложимо) Като крайна мярка
жилището Ви може да бъде изнесено на публична
продан, ако не плащате навреме погасителните
си вноски.
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14. Допълнителна информация (когато е
приложимо)
(Когато е приложимо) Посочване на приложимото право към договора за кредит.
(Когато кредиторът възнамерява да използва
език, различен от езика, на който е съставен
формулярът) Информацията и условията по
договора ще бъдат предоставени на (език). С
Ваше съгласие ще осъществяваме комуникация
на (език/езици) за срока на договора за кредит.
(Добавете, ако е приложимо, информация
относно правото на потребителя да поиска и
да получи екземпляр от проекта на договор за
кредит.)
15. Контролен орган
Контролът върху дейността на кредитора
се осъществява от (наименование и интернет
страница на контролните органи).
(Когато е приложимо) Контролът върху дейността на кредитния посредник се осъществява
от (наименование и интернет страница на контролните органи).
ЧАСТ Б
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
При попълване на европейския стандартизиран информационен формуляр се спазват наймалко следните указания:
Уводен текст
Датата на валидност трябва ясно да се отличава. За целите на тази част „дата на валидност“
означава периодът от време, в който информацията, например лихвеният процент по кредита, съдържащ се в този формуляр, ще остане
непроменен и ще се прилага, ако кредиторът
реши да предостави кредита през този период
от време. Когато определянето на приложимия
лихвен процент и на другите разходи, свързани
с договора за кредит, зависят от продажбата на
базови облигации, окончателният лихвен процент
и другите разходи по кредита може да са различни от първоначално посоченото. Единствено
при тези обстоятелства се уточнява, че датата
на валидност не се прилага по отношение на
лихвения процент и другите разходи по кредита, като се вписва следното „с изключение на
лихвения процент и другите разходи“.
Раздел 1 „Кредитор“
1. Наименованието, телефонният номер и
адресът на кредитора се посочват във връзка с
данните за контакт, които потребителят може
да използва при бъдещата си кореспонденция.
2. Информацията за електронен адрес, факс,
интернет страница и лице/звено за контакт не
е задължителна.
3. При предоставяне на преддоговорна информация във връзка с кредит по Закона за
предоставяне на финансови услуги от разстояние
кредиторът посочва, когато е приложимо, името/
наименованието и адреса на своя представител
в държавата членка по обичайно местопребиваване на потребителя. Посочването на теле-
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фонния номер, електронния адрес и интернет
страница на представителя на кредитора не е
задължително.
4. Когато раздел 2 не е приложим, кредиторът
уведомява потребителя дали се предлага услуга
по предоставяне на съвет, както и предоставя
информация за разгледаните видове кредити,
на които се основава съветът, като се използва
текстът на част А.
Раздел 2 „Кредитен посредник“ (когато е
приложимо)
Когато информацията за кредита се предоставя на потребителя чрез кредитен посредник,
този посредник включва следната информация:
1. Името/наименованието, телефонният номер
и адресът на кредитния посредник се посочват с
цел осъществяване на бъдеща кореспонденция.
2. Информацията за електронен адрес, факс,
интернет страница и лице/звено за контакт не
е задължителна.
3. Кредитният посредник уведомява потребителя дали се предлага услуга по предоставяне
на съвет, както и предоставя информация за
разгледаните видове кредити, на които се основава съветът, като се използва текстът на част А.
4. Разяснение за определяне на възнаграждението на кредитния посредник. Когато получаваното от него възнаграждение е под формата
на комисиона от кредитора, той предоставя
информация за размера на тази комисиона и
за наименованието на кредитора, когато то е
различно от наименованието, посочено в част А.
Раздел 3 „Основни характеристики на кредита“
1. Тази част трябва да посочи ясно основните
характеристики на кредита, включително неговия
общ размер, валутата и възможните рискове,
свързани с лихвения процент по кредита, включително посочените в т. 8, както и структурата
на погасителния план.
2. Когато валутата на кредита е различна от
националната валута на потребителя и кредиторът предлага кредити в националната валута
на потребителя, кредиторът посочва, че потребителят ще получава редовно предупреждение
най-малко в случаите, когато обменният курс
се променя с повече от 20 на сто, когато е приложимо правото на потребителя да превалутира
кредита или правото кредитът в чуждестранна
валута да бъде предоговорен, както и други
механизми, които потребителят може да ползва за ограничаване на риска, произтичащ от
предоставяне на кредит в чуждестранна валута.
Когато в договора за кредит се съдържа клауза
за ограничаване на риска, произтичащ от предоставяне на кредит в чуждестранна валута,
кредиторът посочва максималната сума, която
потребителят би заплатил. Когато в договора за
кредит не се съдържа клауза за ограничаване на
риска, произтичащ от предоставяне на кредит в
чуждестранна валута, на който потребителят е
изложен при промяна на обменния курс, по-малка
от 20 на сто, кредиторът посочва онагледяващ
пример за ефекта, който би имало върху размера
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на кредита понижение от 20 на сто на стойността
на националната валута на потребителя спрямо
валутата на кредита.
3. Срокът на договора за кредит се посочва в
години или в месеци в зависимост от конкретния
случай. Ако срокът на кредита може да се промени по време на срока на действие на договора,
кредиторът разяснява кога и при какви условия
това е възможно. Когато договорът за кредит
е сключен за неопределен срок, например при
обезпечени кредитни карти, това трябва да бъде
ясно посочено от кредитора.
4. Видът на кредита трябва да бъде ясно
посочен (например ипотечен кредит, жилищен
кредит, обезпечена кредитна карта). При описанието на вида на кредита ясно се посочва как
се погасяват главницата и лихвата в рамките на
срока на кредита (т.е. структурата на погасяване),
уточнявайки ясно дали договорът за кредит е с
погасяване на главницата, с плащане само на
дължимата лихва, или е комбинация от двете.
5. Когато за целия срок на договора или за
част от него се дължи само лихва, това обстоятелство се посочва ясно в края на този раздел,
като се използва текстът от част А.
6. В този раздел се посочва дали лихвеният
процент по кредита е фиксиран, или променлив
и когато е приложимо, периодите, през които
остава фиксиран; периодите, на които ще се
преразглеж да лихвеният процент, и дали са
предвидени граници за изменение на лихвения
процент като максимални и минимални размери.
Разяснява се формулата, използвана за промяна на лихвения процент и на отделните му
компоненти (например референтен лихвен процент, размер на допустимото за кредитора отклонение в проценти). Кредиторът посочва също
така, например чрез интернет страница си, къде
може да се намери допълнителна информация
за индексите или показателите, използвани във
формулата, например ЮРИБОР или референтен
показател на централна банка.
7. Ако при различни обстоятелства се прилагат различни лихвени проценти, информация
се предоставя за всички приложими лихвени
проценти.
8. „Общата сума, която дължите“ представлява
сбор от максималния размер на предоставения
кредит и общите разходи по кредита за потребителя. Когато лихвеният процент не е фиксиран за срока на договора за кредит, трябва да
се поясни, че този размер е примерен и може
да се променя в зависимост от изменението на
лихвения процент.
9. Когато кредитът е обезпечен с ипотека върху
недвижим имот или друго сравнимо обезпечение
върху недвижим имот, кредиторът трябва да
обърне внимание на потребителя за това. Когато
е приложимо, кредиторът посочва стойността
на обезпечението, използвана за попълване на
настоящия формуляр.
10. Когато е приложимо, кредиторът посочва:
а)„максимален общ размер на кредита в зависимост от стойността на имота“, като посочва
съотношението между размера на кредита и
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стойността на имота; заедно с него се посочва
и пример, изразяващ в абсолютна стойност максималната сума, която може да бъде отпусната
като кредит за дадена стойност на имота, или
б)„минимална стойност на имота, която се
изисква от кредитора за предоставяне на кредит
в определен размер“.
11. При договори за кредит, при които са
уговорени както периоди с фиксиран, така и
периоди с променлив лихвен процент, това
трябва да е посочено при обозначаване вида на
кредита и за всеки период от кредита трябва да
се предоставя съответната информация.
Раздел 4 „Лихвен процент и други разходи“
1. Посочването на „лихвен процент“ отговаря
на посочване на приложимия по кредита лихвен
процент или лихвени проценти.
2. Лихвата трябва да бъде посочена в проценти.
Когато лихвеният процент по кредита е променлив и се определя в зависимост от референтен
лихвен процент, кредиторът може да посочи
лихвения процент по кредита, като предостави
информация за референтния лихвен процент и
за размера на допустимите за кредитора граници
на отклонение, изразени в проценти. Кредиторът
трябва да посочи стойността на референтния
лихвен процент, валиден към датата на попълване на настоящия формуляр.
Когато ли х вени ят процент по к редита е
променлив, информацията трябва да включва:
а) посочване на допусканията, използвани за
изчисляване на ГПР по кредита;
б) в съответните случаи максималните и
минималните размери на лихвения процент;
в) предупреждение, че възможни промени
може да се отразят върху реалния размер на
ГПР; за да бъде привлечено вниманието на
потр ебителя, предупреждението се изписва с поголям шрифт на видно място в основната част
на настоящия формуляр; предупреждението се
придружава от представителен пример за ГПР.
Когато е предвиден максимален размер на лихвения процент по кредита, примерът се основава
на допускането, че лихвеният процент по кредита
ще се увеличи в най-ранния възможен момент
до най-високото ниво, предвидено в договора за
кредит. Когато не е предвиден максимален размер на лихвения процент по кредита, примерът
илюстрира ГПР при най-високия лихвен процент
по кредита за период не по-кратък от последните 20 години, а когато съответните данни за
изчисляване на лихвения процент по кредита са
налице за период, по-кратък от 20 години – за
най-дългия период, за който са налице данни,
при най-високата стойност на съответния външен
референтен показател, използван за изчисляване на лихвения процент по кредита, когато е
приложимо, или когато кредиторът не използва
външен референтен показател – при най-високата
стойност на референтния показател, определен от
компетентен орган или от Европейския банков
орган. Това изискване не се прилага по отношение
на договорите за кредит, при които лихвеният
процент по кредита е фиксиран за значителен
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първоначален срок от няколко години спрямо
срока на договора, след изтичането на който
кредиторът и потребителят може да уговорят
фиксиран лихвен процент за следващ период от
срока на договора за кредит. При договорите за
кредит, при които лихвеният процент по кредита
е фиксиран за значителен първоначален срок от
няколко години спрямо срока на договора, след
изтичането на който кредиторът и потребителят
може да уговорят фиксиран лихвен процент за
следващ период от срока на договора за кредит,
информацията включва предупреждение, че ГПР
е изчислен въз основа на лихвения процент,
приложим за първоначалния срок на договора за
кредит. Предупреждението се предоставя заедно
с допълнителен, илюстративен ГПР, изчислен
съгласно чл. 29, ал. 6 от този закон. При договори
за кредит, при които са уговорени както периоди
с фиксиран, така и периоди с променлив лихвен
процент, информацията се предоставя за всеки
период от срока на договора за кредит.
3. В раздел „Други компоненти на ГПР“ се
изброяват всички други разходи, които се съдържат в ГПР, включително еднократно дължимите
разходи като административни такси, както и
периодично дължимите разходи. Кредиторът
изброява всички видове разходи (еднократно
дължимите разходи, периодично дължимите
разходи, които са включени в погасителните
вноски, периодично дължими разходи, които не
са включени в погасителните вноски), като посочва техния размер, на кого и кога са дължими.
Не трябва да се включват разходите, свързани с
неизпълнение на задълженията по договора за
кредит. Когато размерът на разходите, които се
включват в ГПР, не е известен, кредиторът трябва
да посочи ориентировъчен размер, ако това е
възможно, а когато не е възможно, кредиторът
трябва да посочи как ще се изчисли размерът,
като укаже, че посоченият размер има само
примерен характер. Когато определени разходи
не са включени в ГПР, тъй като не са известни
на кредитора, това се посочва изрично.
Когато потребителят е информирал кредитора
за един или повече компонента по предпочитания от него кредит, като например за срока на
договора за кредит и общия размер на кредита,
когато е възможно, кредиторът взема предвид
тези компоненти. Ако договорът за кредит предвижда различни начини на усвояване с прилагане на различни разходи или различни лихвени
проценти и кредиторът използва допусканията
в т. 3 на приложение А, трябва да посочи, че
други механизми на усвояване за този вид договори за кредит може да доведат до по-висок
ГПР. Когато условията за усвояване на кредита
се използват за изчисляване на ГПР, кредиторът
трябва да посочи ясно разходите за използване
на други механизми за усвояване, които може
да се различават от тези, използвани за изчисляване на ГПР.
4. Когато се дължи такса за вписване на
ипотека, това се включва в настоящия раздел,
като се посочва размер, когато той е известен, а
когато не е известен, кредиторът посочва начина
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за нейното определяне. Когато таксите са известни
и са включени в ГПР, информацията за тях и за
размера им се посочва в „еднократно дължимите разходи“. Когато таксите не са известни на
кредитора и поради това не са включени в ГПР,
в списъка на разходите, които не са известни за
кредитора, ясно се посочва, че такива такси се
дължат. И в двата случая в съответната графа
се използва стандартизираният текст от част А.
Раздел 5 „Периодичност и брой на погасителните вноски“
1. Ако погасителните вноски се изплащат
на равни интервали от време, се посочва периодичността на вноските (например месечно).
Ако погасителните вноски се изплащат през
различни интервали от време, това трябва да
бъде ясно посочено на потребителя.
2. Посоченият брой на вноските трябва да
обхваща целия срок на кредита.
Раздел 6 „Размер на всяка погасителна вноска“
1. Валутата на кредита и валутата на погасителните вноски се посочват ясно.
2. Ако размерът на погасителните вноски може
да се променя през срока на кредита, кредиторът
уточнява периода, през който първоначалният
размер на вноската ще остане непроменен и
кога и при каква периодичност ще се променя
след това.
3. Когато договорът или период от срока по
договора е с плащане само на дължимата лихва,
в края на този раздел се добавя информация, от
която това става ясно, като се използва текстът
от част А. Ако като условие за получаване на
кредит с плащане само на дължимата лихва,
обезпечен с ипотека върху недвижим имот или
друго сравнимо обезпечение върху недвижим
и мо т, е пос та вено изиск ва не по т реби т ел я т
да открие и да поддържа разплащателна или
спестовна сметка, предлагани като обвързващи
практики, се предоставя информация за размера
и периодичността на дължимите плащания за
тези продукти.
4. Когато лихвеният процент по кредита е
променлив, в този раздел се включва информация, от която това става ясно, като се използва
текстът от част А, както и пример за максимален размер на погасителната вноска. Когато
е предвиден максимален размер на лихвения
процент по кредита, примерът показва размера
на погасителните вноски при увеличение на
лихвения процент по кредита до максималния
му размер. Когато не е предвиден максимален
размер на лихвения процент по кредита, примерът
за най-неблагоприятен вариант показва размера
на погасителните вноски при най-високия лихвен процент по кредита за период не по-кратък
от последните 20 години, а когато съответните
данни за изчисляване на лихвения процент по
кредита са налице за период, по-кратък от 20 години – за най-дългия период, за който са налице
данни, при най-високата стойност на съответния
външен референтен показател, използван за
изчисляване на лихвения процент по кредита,
когато е приложимо, или когато кредиторът не
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използва външен референтен показател – при
най-високата стойност на референтния показател, определен от компетентен орган или от
Европейския банков орган. Това изискване за
предоставяне на представителен пример не се
прилага по отношение на договорите за кредит, при които лихвеният процент по кредита
е фиксиран за значителен първоначален срок
от няколко години, след изтичането на който
кредиторът и потребителят може да уговорят
фиксиран лихвен процент за следващ период от
срока на договора за кредит.
При договори за кредит, при които са уговорени както периоди с фиксиран, така и периоди
с променлив лихвен процент, информацията се
предоставя за всеки период от срока на договора за кредит, както и общо за целия срок на
договора за кредит.
5. (Когато е приложимо) Ако валутата, в която
е отпуснат кредитът, е различна от националната валута на потребителя или ако кредитът се
погасява във валута, различна от националната
валута на потребителя, кредиторът илюстрира
ясно с число последиците, които промените в
съответния обменен курс може да окажат върху
размера на вноските, като се използва текстът
от част А. Този пример се основава на понижение на стойността на националната валута
на потребителя с 20 на сто, като изрично се
посочва, че размерът на вноските може да се
повиши и повече от размера, посочен в този
пример. Когато е предвиден максимален размер,
ограничаващ повишението на лихвения процент
по кредита до 20 на сто, вместо това се посочва
максималният размер на вноските във валутата
на потребителя, без да се посочва, че размерът
може допълнително да се повиши.
6. При договор за кредит с променлив лихвен
процент или при договор, при който са уговорени както периоди с фиксиран, така и периоди с
променлив лихвен процент, за които се прилага
т. 3, примерът по т. 5 се предоставя въз основа на
размера на погасителните вноски, посочен в т. 1.
7. Ако договорената валута, в която се плащат
погасителните вноски, е различна от валутата
на кредита или ако размерът на всяка вноска,
изразен в националната валута на потребителя,
зависи от съответния размер в друга валута,
в този раздел се посочва датата, към която е
изчислен съответният обменен курс, както и
обменният курс или основата за неговото изчисляване и периодичността на тяхното изменение. Когато е приложимо, тази информация
вк лючва наименованието на инст и т у ц и я та,
която публикува обменния курс.
8. При кредит с отложено/разсрочено плащане
на дължимата лихва, при който дължимата лихва
не се погасява изцяло от вноските по кредита, а
се добавя към стойността на неизплатената сума
по кредита, се предоставят разяснения относно:
как и кога отложената/разсрочената лихва се
прибавя като парична сума към кредита и какви
са последиците за потребителя по отношение
на останалата сума, дължима от потребителя.
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Раздел 7 „Примерен погасителен план“
1. Информацията по този раздел се посочва
за кредитите с отложено/разсрочено плащане на
дължимата лихва, при които дължимата лихва
не се погасява изцяло от вноските по кредита,
а се прибавя към стойността на неизплатената
сума по кредита, или когато лихвеният процент
е фиксиран за целия срок на договора за кредит.
В случаите, когато потребителят има право да
получи актуализиран вариант на погасителния
план, информацията за това се посочва заедно
с условията за упражняване на това право.
2. Когато лихвеният процент може да се променя през срока на кредита, кредиторът посочва
срока, през който първоначалният размер на
лихвения процент ще остане непроменен.
3. Таблицата с погасителния план, която
трябва да бъде включена в този раздел, съдържа следната информация: „период на плащане“
(например месец 1, месец 2, месец 3), „размер на
погасителната вноска“, „дължима лихва, изплащана с погасителната вноска“, „други разходи,
включени в погасителната вноска“ (когато е
приложимо), „сума от главницата, изплащана с
погасителната вноска“ и „остатък по главницата
след всяка погасителна вноска“.
4. За първата година от погасителния план
информацията се предоставя за всяка вноска и
за всяка колона се посочва междинен сбор към
края на първата година. За следващите години
данните може да се представят на годишна база.
В края на таблицата се добавя ред, в който се
посочва общият сбор за всяка колона. Общата
сума, дължима от потребителя, трябва да се
отличи ясно и да бъде представена като такава.
5. Когато лихвеният процент подлежи на
преразглеждане и размерът на вноската след
всяко преразглеждане не е известен, кредиторът може да посочи в погасителния план един
и същ размер на вноската за целия срок на
договора за кредита. В този случай кредиторът
привлича вниманието на потребителя към това
обстоя телст во, като разг рани чава визуа лно
известните суми от хипотетичните (например
чрез използване на различен шрифт, рамки
или цветен фон на текста). Освен това с четлив
текст се разяснява за кои периоди представените в таблицата суми може да се променят и
причините за това.
Раздел 8 „Допълнителни задължения“
1. В този раздел кредиторът посочва задължения, като сключване на договор за застраховка
на недвижим имот, сключване на договор за
застраховка „Живот“, превод на работна заплата
по сметка при кредитора или закупуване на друг
продукт или услуга. За всяко такова задължение
кредиторът посочва към кого и в какъв срок то
трябва да бъде изпълнено.
2. Кредиторът трябва да посочи срока на
задължението, например до края на срока на
договора за кредит. За всяко задължение кредиторът трябва да посочи всички дължими от
потребителя разходи, които не са включени в ГПР.
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3. Кредиторът посочва дали сключването на
договор за предоставяне на допълнителна услуга
е задължително условие за потребителя, за да
получи кредита при предлаганите условия, и ако
това е така, дали потребителят е длъжен да го
закупи от предпочитания от кредитора доставчик
или той може да бъде закупен от избран от потребителя доставчик. Когато потребителят може
да избере доставчик на допълнителната услуга
само при условие, че тази услуга отговаря на
определени, посочени от кредитора минимални
характеристики, тези характеристики се описват
в настоящия раздел.
Когато договорът за кредит се предлага в
пакет с други услуги, кредиторът посочва основните характеристики на тези услуги и посочва
ясно дали потребителят има право да прекрати
поотделно договора за кредит или за допълнителните услуги в пакета, както и условията и
последиците от това, а когато е приложимо – и
възможните последици от прекратяването на
допълнителните услуги, които се изискват по
договора за кредит.
Раздел 9 „Предсрочно погасяване“
1. Кредиторът посочва при какви условия
потребителят може да погаси предсрочно, изцяло
или частично, кредита.
2. В раздела за обезщетение за предсрочно погасяване кредиторът обръща внимание на потребителя за обезщетението, дължимо на кредитора,
и когато е възможно, посочва неговия размер.
В случаите, когато размерът на обезщетението
зависи от различни фактори, например от размера
на погасяваната сума или от лихвения процент,
който е в сила към момента на предсрочното
погасяване, кредиторът указва начина за изчисляване на обезщетението и посочва максималния
възможен размер на таксата, а когато това не е
възможно, предоставя представителен пример,
от който е виден размерът на обезщетението
при различни възможни варианти.
Раздел 10 „Допълнителни характеристики“
1. Когато е приложимо, кредиторът разяснява
възможността и условията за прехвърляне на
кредита към друг кредитор или за учредяване
на обезпечение върху друг недвижим имот.
2. (Когато е приложимо) Допълнителни характеристики: Когато кредитът съдържа някоя
от характеристиките по т. 5, тези характеристики
се посочват в настоящия раздел заедно с кратко
пояснение относно: обстоятелствата, при които
потребителят може да ползва дадена характеристика, всички условия, свързани с тази характеристика, дали наличието на характеристиката
като част от условията по кредита означава, че
потребителят няма да се ползва от защита по
силата на закон или на друга защита, която е
свързана със съответната характеристика, както
и относно лицето, предлагащо тази характеристика (ако е различно от кредитора).
3. Ако съответната характеристика се отнася
до допълнителен кредит, в настоящия раздел
на потребителя се разяснява следното: общият
размер на кредитите (включително на кредита,
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обезпечен с ипотека върху недвижим имот или
друго сравнимо обезпечение върху недвижим
имот); дали допълнителният кредит е обезпечен,
или не; съответните лихвени проценти; приложимата нормативна уредба, когато има такава.
Размерът на този допълнителен кредит трябва
да се включи в първоначалната оценка на кредитоспособността на потребителя, а в случаите,
когато не се включва, в този раздел се посочва
ясно, че предоставянето на допълнителната сума
зависи от извършването на допълнителна оценка
за възможността на потребителя да изпълнява
задълженията си по договора за кредит.
4. Ако съответната характеристика се отнася до разплащателна или спестовна сметка, се
посочва съответният лихвен процент.
5. Възможните допълнителни характеристики
са следните: „Плащания в по-голям/по-малък
размер“ (плащане на по-голяма или на по-малка
сума спрямо предвидените, съгласно погасителния план, погасителни вноски); „Гратисен
период“ (период, за който от потребителя не се
изискват плащания на лихва и/или главница);
„Възможност за ползване на средства по кредита
до размера на усвоената и погасената част от
кредита“; „Достъп до допълнителни средства по
кредита без допълнително одобрение“; „Достъп
до допълнителни средства с обезпечение или без
обезпечение“ (в съответствие с т. 3); „Кредитна
карта“; „Разплащателна сметка, свързана с кредита“ и „Спестовна сметка, свързана с кредита“.
6. Кредиторът може да включва и информация
за всички други характеристики, предлагани като
част от договора за кредит, които не са посочени
в предходните раздели.
Раздел 11 „Други права на потребителя“
1. Кредиторът разясн ява правото на по т ребител я на срок за размисъл, а когато е
приложимо, и наличието на други права, като
например правото за прехвърляне на кредита
(включително за встъпване в правата на удов
летворения кредитор), които са предвидени по
договора за кредит, като посочва условията,
при които може да бъде упражнено това право/права, включително съответните такси, ако
има такива.
2. Срокът за размисъл, на който има право
потребителят, се посочва изрично.
3. При предоставяне на преддоговорна информация по чл. 8 и 9 от Закона за предоставяне
на финансови услуги от разстояние за кредит
от разстояние потребител ят трябва да бъде
уведомен за наличието или липсата на право
на отказ от договора.
Раздел 12 „Жалби“
1. В този раздел се посочва информация за
вътрешното звено за контакт (наименование на
съответния отдел), както и за начина за връзка
с него за подаване на жалба (адрес) или (телефон) или (лице за контакт) (данни за контакт)
и интернет връзка към процедурата за подаване
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на жалби на съответната интернет страница
или на друг подобен информационен източник.
2. Посочва се компетентният орган за алтернативно разрешаване на спорове и определяне на
обезщетения по жалби на потребители, а когато
вътрешната процедура за подаване на жалби е
задължително условие за отнасяне на спора пред
този орган, информацията за това се посочва,
като се използва текстът от част А.
3. При договор за кредит с потребител, чието
обичайно местопребиваване е в друга държава
членка, кредиторът посочва възможността за
използването на мрежата за алтернативно разглеждане на презгранични финансови спорове
между потребители и доставчици на финансови
услуги „ФИН-НЕТ“ (http://ec.europa.eu/internal_
market/fin-net/).
Раздел 13 „Неизпълнение на задълженията по
договора за кредит: последици за потребителя“
1. Когато неизпълнението на задължение
по договора за кредит може да има финансови
или други правни последици за потребителя,
в този раздел кредиторът посочва основните
случаи (например забавено плащане/неплащане
на погасителни вноски, неизпълнение на други
задължения, посочени в раздел 8 „Допълнителни задължения“) и посочва къде може да бъде
получена допълнителна информация.
2. За всеки от тези случаи кредиторът посочва
по ясен и разбираем начин правните последици,
до които може да доведе неизпълнението на
съответните задължения. Кредиторът обръща
внимание върху последиците със съществен
отрицателен ефект върху потребителя.
3. Когато недвижимият имот, използван за
обезпечение по договора за кредит, може да бъде
изнесен на публична продан, когато потребителят
не изпълнява задълженията си, в този раздел се
включва информацията за това, като се използва
текстът от част А.
Раздел 14 „Допълнителна информация“
1. При предоставяне на кредит от разстояние
в този раздел се включват клаузите, определящи
приложимото към договора за кредит право и/
или компетентния съд.
2. Когато за срока на договора за кредит
кредиторът възнамерява да осъществява комуникация с потребителя на език, различен от
езика, на който е съставен формулярът, в този
раздел се включва информация за това, като
се посочва конкретният език за осъществяване
на комуникация.
3. Кредиторът или съответно кредитният
посредник посочват правото на потребителя
да поиска или да получи, когато е приложимо,
към момента на отправяне на обвързващо предложение от страна на кредитора екземпляр от
проекта на договор за кредит.
Раздел 15 „Контролен орган“
Посочва се съответни ят орган/органи за
осъществяване на контрол на преддоговорните
отношения при предоставянето на кредит.
6043
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УКАЗ № 252
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
За кон ът за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Закона за професионалното образование и
обучение, приет от ХLIIІ Народно събрание
на 20 юли 2016 г.
Издаден в София на 26 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
професионалното образование и обучение
(обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108
от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от
2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от
2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63
от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36
и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66,
68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от 2014 г. и
бр. 14 и 79 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 3 се изменя така:
„(3) За училищното професионално образование и обучение се прилага Законът за
предучилищното и училищното образование,
подзаконовите актове по прилагането му и
държавните образователни стандарти, доколкото в този закон не е предвидено друго.“
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 изречение второ се
изменя така: „При условия, определени с
този закон и със Закона за предучилищното
и училищното образование, то осигурява и
завършването на класове от средната степен
на образование.“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. продължаващо професионално обучение – актуализиране, разширяване или надграждане на придобитата квалификация по
професия или по част от професия.“
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Професионалното образование осигурява придобиването на средно образование и
на квалификация по професия.
(4) Професионалното образование и професионалното обучение може да се осъществяват
и по пътя на обучение чрез работа (дуална
система на обучение). Обучението чрез работа (дуална система на обучение) е форма на
партньорство между институция в системата
на професионалното образование и обучение,
с изключение на центровете за информиране
и професионално ориентиране, и един или
няколко работодатели, която включва:
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1. практическо обучение в реална работна
среда, и
2. обучение в институция в системата на
професионалното образование и обучение с
изключение на центровете за информация и
професионално ориентиране.“
§ 3. В чл. 6 се създава ал. 4:
„(4) Редът за разработване и поддържане на
списъка по ал. 1, както и критериите и сроковете за актуализирането му се утвърждават
със заповед на министъра на образованието и
науката по реда на ал. 2, по предложение на
управителния съвет на Националната агенция
за професионално образование и обучение.“
§ 4. В чл. 6а се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Защитени
специалности от професии“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Определени специалности от професии
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6 може да се
утвърждават като защитени от държавата
специалности от професии на областно ниво.“
3. В ал. 2 думата „професии“ се заменя
със „специалности от професии“.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Входящото минимално образователно
и/или квалификационно равнище за придобиване на съответните степени на професионална
квалификация или на квалификация по част
от професия са:
1. за първа степен:
а) завършено основно образование – за
ученици;
б) завършен VII клас – за ученици и за
лица, навършили 16 години, със специални
образователни потребности;
в) завършен първи гимназиален етап – за
ученици по допълнителен държавен планприем;
г) завършен начален етап на основното
образование или успешно завършен курс за
ограмотяване, организиран от училища в
системата на предучилищното и училищното
образование по реда на Закона за насърчаване
на заетостта или на Закона за предучилищното
и училищното образование, или валидирани
компетентности за начален етап на основно
образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от Закона
за предучилищното и училищното образование – за лица, навършили 16 години, а в
случаите на продължаващо професионално
обучение – и придобита квалификация по
част от професия;
2. за втора степен:
а) завършено основно образование – за
начално професионално обучение за ученици;
б) завършен първи гимназиален етап – за
начално професионално обучение за ученици
по допълнителен държавен план-прием;
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в) завършен първи гимназиален етап и
придобита първа степен на професионална
квалификация за продължаващо професионално обучение за ученици по допълнителен
държавен план-прием;
г) завършен XI клас и придобита първа
степен на професионална квалификация – за
ученици;
д) завършен първи гимназиален етап – за
начално професионално обучение за лица,
навършили 16 години;
3. за трета степен:
а) завършено основно образование – за
ученици;
б) завършен първи гимназиален етап и
придобита първа степен на професионална
квалификация – за ученици;
в) завършен XI клас и придобита втора
степен на професионална квалификация – за
ученици;
г) придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно
образование – за лица, навършили 16 години;
4. за четвърта степен – завършено средно
образование.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Професиите и специалностите, за които
се отнася входящото минимално квалификационно равнище по ал. 4, се определят в
държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията и в
съответния типов учебен план.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Изходящото образователно равнище
за придобиване на съответните степени на
професионална квалификация за ученици е:
1. за първа степен:
а) завършен първи гимназиален етап;
б) завършен клас от средната степен – за
ученици със специални образователни пот
ребности;
в) завършен ХI клас – за ученици по допълнителен държавен план-прием;
2. за втора степен – успешно завършен ХI
клас или XII клас;
3. за трета степен – успешно завършен
XII клас.“
4. Създава се ал. 7:
„(7) Изходящото образователно равнище
за придобиване на степен на професионална
квалификация или на квалификация по част
от професия за лица, навършили 16 години,
които се обучават в курсове за придобиване
на професионална квалификация, е еднакво с
входящото минимално образователно равнище
за съответната степен.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 8.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Право за осъществяване на обучение
за придобиване на професионална квалификация имат:
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1. професионални гимназии, професионални колежи, училища по изкуствата и центрове
за професионално обучение;
2. спортни училища;
3. духовни училища – когато осигуряват
професионална подготовка в професионално
направление „Религия“;
4. у чилища в местата за лишаване от
свобода;
5. специа лни у чи лища – възпи тателни
училища интернати и социално-педагогически
интернати;
6. обединени училища, средни училища,
профилирани гимназии, вечерни училища и
специални училища – за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания, в
отделни паралелки в тях.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Обединените училища може да осигуряват професионално обучение за придобиване
на първа степен на професионална квалификация и/или за придобиване на квалификация
по част от професия.
(3) Духовните училища може да осигуряват
професионално образование в професионално направление „Религия“ с придобиване на
трета степен на професионална квалификация
с продължителност 5 години след основно
образование.“
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Училищата в местата за лишаване от
свобода може да осигуряват професионално
образование и обучение с придобиване на
първа, втора и трета степен на професионална
квалификация с продължителност, определена
в рамковите програми по чл. 11. Училищата
в местата за лишаване от свобода могат да
осъществяват и професионално обучение с
придобиване на квалификация по част от
професията.
(5) Право да извършват професионално
обучение за придобиване на първа степен на
професионална квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия
имат и центрове за специална образователна
подкрепа по чл. 49, ал. 2 от Закона за пред
училищното и училищното образование.“
4. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 7. В чл. 9а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии“ се заменят с „държавните
образователни стандарти за придобиване на
квалификация по професии“.
2. В ал. 4 думите „Обучаващите институции“ се заменят с „Професионалните колежи
и центровете за професионално обучение“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Условията и редът за осъществяване
на управлението на качеството в училищно-
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то професионално образование и обучение,
включително областите, критериите и показателите за извършване на самооценяването,
се определят в държавния образователен
стандарт по чл. 22, ал. 2, т. 15 от Закона за
предучилищното и училищното образование.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 8. В чл. 10, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. програми Б за начално и продължаващо професионално обучение с придобиване
на втора или трета степен на професионална
квалификация;“.
§ 9. Член 11 се изменя така:
„Рамкови програми за ученици
Чл. 11. Рамковите програми, по които могат
да се обучават ученици, са:
1. рамкови програми А:
а) с продължителност три години – за
ученици със завършено основно образование;
б) с продължителност една година – за ученици със завършен първи гимназиален етап;
в) с продължителност, определена с конкретната документация, но не по-малко от три
години – за ученици със специални образователни потребности със завършен VII клас;
2. рамкови програми Б:
а) с продължителност 4 години за начално
професионално обучение за придобиване на
втора степен на професионална квалификация – за ученици със завършено основно
образование;
б) с продължителност една година за продължаващо професионално обучение за придобиване на втора степен на професионална
квалификация – за ученици със завършен първи гимназиален етап на средното образование
и придобита първа степен на професионална
квалификация по съответната специалност от
професия, определена в типовия учебен план;
3. рамкови програми В за професионално
образование с придобиване на втора степен
на професионална квалификация:
а) с продължителност 5 години – за ученици
със завършено основно образование;
б) с продължителност две години – за
ученици със завършен първи гимназиален
етап по допълнителен държавен план-прием;
в) с продължителност една година – за
ученици със завършен XI клас и придобита
първа степен на професионална квалификация
по съответната специалност от професия, по
съответната специалност от професия, определена в типовия учебен план;
4. рамкови програми В за професионално
образование с придобиване на трета степен
на професионална квалификация:
а) с продължителност 5 години – за ученици
със завършено основно образование;
б) с продължителност две години – за ученици със завършен първи гимназиален етап
и придобита първа степен на професионална
квалификация по съответната специалност от
професия, определена в типовия учебен план;
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в) с продължителност една година – за
ученици със завършен ХI клас и придобита
втора степен на професионална квалификация
по съответната специалност от професия,
определена в типовия учебен план;
5. рамкови програми Д:
а) с продължителност до една година – за
ученици със завършено основно образование
или със завършен клас от средното образование;
б) с продължителност, определена с конкретната док у ментаци я – за у ченици със
специални образователни потребности със
завършен VII клас и за ученици в училищата
в местата за лишаване от свобода.“
§ 10. Член 12 се изменя така:
„Програми за лица, навършили 16 години
Чл. 12. Рамковите програми, по които могат
да се обучават лица, навършили 16 години, са:
1. рамкови програми А:
а) с продължителност до 6 месеца за лица
със завършен начален етап на основното
образование или успешно завършен курс за
ограмотяване, организиран от училища в
системата на предучилищното и училищното
образование по реда на Закона за насърчаване
на заетостта или на Закона за предучилищното
и училищното образование, или валидирани
компетентности за начален етап на основно
образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от Закона за
предучилищното и училищното образование;
б) с продължителност, определена с конкретната документация – за лица с увреждания
със завършен VII клас;
2. рамкови програми Б:
а) с продължителност до една година за
начално професионално обучение за придобиване на втора степен на професионална
квалификация – за лица със завършен първи
гимназиален етап;
б) с продължителност до 1,5 години за
начално професионално обучение за придобиване на трета степен на професионална
квалификация – за лица с придобито право
за явяване на държавни зрелостни изпити за
завършване на средно образование или със
завършено средно образование;
3. рамкови програми Г с продължителност
до две години за лица със завършено средно
образование;
4. рамкови програми Д с продължителност,
определена с конкретната документация за
професионално обучение;
5. рамкови програми Е с продължителност,
определена с конкретната документация за
професионално обучение.“
§ 11. Член 13 се изменя така:
„Документация за професионално образование
и за професионално обучение
Чл. 13. (1) Документацията за професионално образование и за професионално обучение
на ученици включва държавните образова-
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телни стандарти за придобиване на квалификация по професии, рамковите програми,
рамковите учебни планове, типовите учебни
планове, учебните програми и училищните
учебни планове.
(2) Док у ментаци ята за професионално
обучение на лица, навършили 16 години,
включва държавните образователни стандарти
за придобиване на квалификация по професии, рамковите програми, учебните планове
и учебните програми.“
§ 12. Създават се чл. 13а – 13д:
„Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии
Чл. 13а. Държавните образователни стандарти по чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за пред
училищното и училищното образование се
приемат отделно за всяка професия от списъка
по чл. 6, aл. 1 и определят:
1. изисквания към кандидатите;
2. описание на професията;
3. единици резултати от учене;
4. изисквания към материалната база;
5. изисквания към обучаващите.
Изисквания за разработване на рамкови
програми
Чл. 13б. (1) Рамковите програми А, Б, В и
Г се разработват в зависимост от формите на
обучение, продължителността и спецификата
на професионалното образование и обучение
и съдържат общия брой часове за придобиване на видовете професионална подготовка
за целия период на обучение.
(2) Рамкова програма Д се разработва:
1. в зависимост от формите на обучение и
спецификата на професионалното обучение и
съдържа общия брой часове за придобиване
на видовете професионална подготовка – за
ученици;
2. в зависимост от формите на обучение
и спецификата на професионалното обучение – за ученици със специални образователни
потребности със завършен VII клас и за лица,
навършили 16 години.
(3) Рамкова програма Е се разработва в зависимост от формите на обучение и спецификата
на професионалното обучение, a в случаите
за придобиване на степен на професионална
квалификация съдържа и общия брой часове
за придобиване на видовете професионална
подготовка.
Изисквания за разработване на учебни планове
в училищното професионално образование и
обучение
Чл. 13в. Професионалното образование и
обучение на ученици се осъществява по рамкови, типови и училищни учебни планове, които
се разработват и утвърждават при условията
и по реда на Закона за предучилищното и
училищното образование.
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Изисквания за разработване на учебни планове
за професионално обучение на лица, навършили
16 години
Чл. 13г. (1) Учебните планове разпределят
учебното време за изучаване на учебните предмети или модули за придобиване на общата,
отрасловата, специфичната и разширената
професионална подготовка за целия период
на професионалното обучение.
(2) Структурата на учебния план по ал. 1
обхваща:
1. раздел А – задължителни учебни часове;
2. раздел Б – избираеми учебни часове.
(3) В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на общата,
отрасловата и специфичната професионална
подготовка, а в избираемите учебни часове – за
придобиване на разширената професионална
подготовка.
(4) Учебните планове се разработват въз
основа на рамковите програми по чл. 12 и
на държавните образователни стандарти за
придобиване на квалификация по професии
от обучаваща институция самостоятелно или
съвместно със заявителя на професионалното
обучение и се утвърждават от директора на
обучаващата институция.
(5) За лица с увреждания, навършили 16
години, въз основа на рамковите програми
по чл. 12 и на държавните образователни
стандарти за придобиване на квалификация по
професии може да се разработват индивидуални учебни планове в зависимост от конкретните възможности на лицето за достигане на
единиците резултати от ученето, които може
да разпределят по-голям брой учебни часове
от учебния план по ал. 1. Индивидуалните
учебни планове се утвърждават от директора
на обучаващата институция.
Изисквания за разработване на учебни програми
Чл. 13д. (1) Учебните програми за училищното професионално образование и обучение
по учебните предмети или модули от общата
професионална подготовка се разработват въз
основа на държавния образователен стандарт
за придобиване на квалификация по професия
и се утвърждават от министъра на образованието и науката.
(2) Учебните програми за училищното
професионално образование и обучение по
учебните предмети или модули от отрасловата
и специфичната професионална подготовка
се разработват въз основа на държавните
образователни стандарти за придобиване на
квалификация по професии в съответствие с
типовите учебни планове за придобиване на
квалификация по професии и се утвърждават,
както следва:
1. за неспециализираните училища, за училищата към местата за лишаване от свобода
и за специалните училища – от министъра
на образованието и науката;
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2. за училищата по изкуствата – от министъра на културата;
3. за спортните училища – от министъра
на младежта и спорта;
4. за духовните училища – от ръководен
орган на съответното регистрирано вероизповедание съгласувано с министъра на образованието и науката.
(3) Учебните програми или модули за
училищното професионално образование и
обучение по учебни предмети от разширената
професионална подготовка се утвърждават от
директора на училището.
(4) Учебните програми по учебни предмети
или модули за всички видове професионална
подготовка за обучение на лица, навършили 16 години, се разработват въз основа на
държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии от
обучаващата институция самостоятелно или
съвместно със заявителя на професионалното
обучение и се утвърждават от директора на
обучаващата институция.
(5) Професионалното образование и обучение на учениците със специални образователни потребности, както и професионалното
обучение на лицата, навършили 16 години,
с увреждания може да се осъществява по
индивидуални учебни програми по учебните
предмети или модули. Индивидуалните учебни програми се утвърждават от директора на
обучаващата институция.“
§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „медицинско свидетелство, доказващо“ се заменят с „медицински
документ, доказващ“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Входящото образователно равнище
на кандидата е завършен клас или етап от
основното или средното образование, завършен начален етап на основното образование
или успешно завършен курс за ограмотяване,
организиран от училища в системата на пред
училищното и училищното образование по
реда на Закона за насърчаване на заетостта или
на Закона за предучилищното и училищното
образование, или валидирани компетентности
за начален етап на основно образование по
чл. 167, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование – за лица,
навършили 16 години.“
3. В ал. 5 след думата „придобитата“ се
добавя „квалификация по част от професия
или“.
§ 14. Създават се чл. 14а и 14б:
„Прием за училищно професионално образование
и обучение
Чл. 14а. (1) В държавните и общинските
училища учениците постъпват за професионално образование и обучение на места,
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определени с държавния и с допълнителния
държавен план-прием по професии и специалности, с изключение на вечерните училища,
на специалните училища и на училищата
в местата за лишаване от свобода, в които
учениците постъпват на места, определени с
училищния план-прием.
(2) Държавният, допълнителният държавен
и училищният план-прием се утвърждават
при условията и по реда на Закона за пред
училищното и училищното образование.
(3) С изключение на училищата по изкуствата, спортните училища и на духовните
училища, предложенията за държавен и за
допълнителен държавен план-прием се съобразяват със стратегиите, прогнозите, програмите
и плановете за развитие на съответната област
и община, а за националните училища – с
националните стратегии, прогнози, програми
и планове за развитие.
(4) Предложенията по ал. 3 се съгласуват с
комисията по заетостта към областния съвет
за развитие и с регионалните структури на работодателите, а за националните училища – и
с министъра на труда и социалната политика
и министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
(5) Частните училища определят самостоятелно план-приема си.
Прием за професионално обучение на лица,
навършили 16 години
Чл. 14б. (1) В държавните и общинските
професионални колежи обучаемите постъпват
за професионално обучение на места, определени с план-прием, който се утвърждава от
финансиращия орган.
(2) В държавните и общинските центрове
за професионално обучение броят на местата
за обучение се утвърждава от финансиращия
орган.
(3) Частните професионални колежи и центрове за професионално обучение определят
самостоятелно приема си.
(4) Професионалното обучение на лица,
навършили 16 години, в държавните и общинските училища се осигурява финансово
от обучаемия или от друг възложител на
обучението.
(5) Държавните и общинските професионални колежи и центрове за професионално
обучение могат да извършват професионално
обучение и извън броя на местата, определени
по реда на ал. 1 и 2, което се осигурява финансово от обучаемия или от друг възложител
на обучението.
(6) В случаите по ал. 4 и 5 държавните и
общинските училища, професионални колежи и центрове за професионално обучение
самостоятелно определят приема за обучение.
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(7) Организацията, провеждането, материалното и финансовото осигуряване на професионалното обучение се уреждат с договор
между директора на училището, професионалния колеж или центъра за професионално
обучение и възложителя на обучението при
спазване на изискванията на този закон.“
§ 15. Член 15 се изменя така:
„Условия и ред за приемане на кандидатите
Чл. 15. (1) Условията и редът за приемане на
ученици в държавните и общинските училища,
в които се извършва професионално образование и обучение, се определят с държавния
образователен стандарт за организацията
на дейностите в училищното образование,
в училищата по изкуствата – с наредба на
министъра на културата, в спортните училища – с наредба на министъра на младежта и
спорта по чл. 146, ал. 2 от Закона за пред
училищното и училищното образование, а в
духовните училища – при условия и по ред,
определени от съответното вероизповедание.
(2) Условията и редът за приемане на лица,
навършили 16 години, за професионално
обучение се определят от обучаващата институция при спазване изискванията на този
закон и другите нормативни актове, уреждащи
професионалното образование и обучение.“
§ 16. В глава втора наименованието на
раздел III се изменя така: „Организация на
процеса на обучение“.
§ 17. Член 16 се изменя така:
„Организация на учебния процес в професионалното образование
Чл. 16. Формите на обучение, организационните форми и учебното време за програмите В са в съответствие със Закона за
предучилищното и училищното образование
и подзаконовите актове по прилагането му.“
§ 18. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „на учебния процес“
се заличават.
2. В ал. 1 думите „Закона за народната
просвета и Правилника за прилагане на Закона за народната просвета“ се заменят със
„Закона за предучилищното и училищното
образование и подзаконовите актове по прилагането му“.
3. В ал. 2 изречения второ и трето се заличават.
4. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Формите на обучение за лица, навършили 16 години, са дневна, вечерна, задочна,
самостоятелна, индивидуална, дистанционна и
обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време
и броят на обучаемите в курса се определят
от обучаващата институция. Те могат да се
съгласуват със заявителя на професионалното
обучение.“
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§ 19. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 накрая се добавя „по чл. 5,
ал. 4, т. 2“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Обучението по ал. 1 по рамкова програма В се провежда по рамкови учебни планове
съгласно държавния образователен стандарт
за учебния план.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) В институциите по чл. 18, т. 1 – 4
практическото обучение в реална работна
среда се организира в ХІ и ХІІ клас за ученици, които са навършили 16 години, а в
институциите по чл. 18, т. 5 и 6 – съгласно
съответния учебен план.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 20. В глава втора се създава раздел ІV
с чл. 17б и 17в:
„Раздел ІV
Документи в професионалното образование
и обучение
Документи в училищното професионално образование и обучение
Чл. 17б. Видовете документи в училищното
професионално образование и обучение, както
и условията и редът за тяхното водене, съхранение и издаване се определят с държавния
образователен стандарт по чл. 22, ал. 2, т. 10
от Закона за предучилищното и училищното
образование.
Документи за професионалното обучение на
лица, навършили 16 години
Чл. 17в. (1) Изискванията към формата и
съдържанието на документите за завършване,
удостоверяване и признаване на професионалното обучение на лица, навършили 16 години, се определят с държавния образователен
стандарт по чл. 22, ал. 2, т. 10 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
(2) Видовете документи за професионално
обучение на лица, навършили 16 години, с
изключение на посочените в ал. 1, както и
условията и редът за тяхното водене, съхранение и издаване, включително и тяхното
предаване и съхранение в случаите по чл. 49д,
се определят с наредба на министъра на образованието и науката.“
§ 21. Член 18 се изменя така:
„Институции
Чл. 18. Институциите в системата на професионалното образование и обучение са:
1. професионални гимназии;
2. училища по изкуствата;
3. спортни училища;
4. спец иа л н и у ч и л и ща – въ зп и тат ел н и
училища интернати и социално-педагогически
интернати;
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5. професионални колежи;
6. центрове за професионално обучение;
7. центрове за информация и професионално ориентиране.“
§ 22. Член 19 се изменя така:
„Професионални гимназии, училища по изкуствата, спортни училища и специални училища – възпитателни училища интернати и
социално- педагогически интернати
Чл. 19. (1) Професионалните гимназии са
държавни, общински и частни, спортните училища са държавни и общински, а училищата
по изкуствата са държавни.
(2) Училищата по ал. 1 се откриват, преобразуват, промен ят и закриват по реда,
предвиден в Закона за предучилищното и
училищното образование.
(3) Професионалните гимназии осъществяват професионално образование и обучение с
придобиване на първа, втора и трета степен
на професионална квалификация с продължителност, определена в рамковите програми по
чл. 11. В тях се приемат ученици със завършено
основно образование или с успешно завършен
първи гимназиален етап, а за ученици със
специални образователни потребности – със
завършен VII клас. Професионалните гимназии могат да осъществяват и професионално
обучение с придобиване на четвърта степен
на професионална квалификация въз основа
на заповед на министъра на образованието и
науката, ако отговарят на условията, определени с държавните образователни стандарти за
придобиване на квалификация по съответните
професии. Професионалните гимназии могат
да осъществяват и професионално обучение
с придобиване на квалификация по част от
професията.
(4) Професионалните гимназии могат да
организират обучение и на лица, навършили
16 години, по програмите по чл. 12 при условията и по реда на този закон.
(5) Училищата по изкуствата осъществяват професионално образование и обучение
с придобиване на втора и трета степен на
професионална квалификация с продължителност, определена в рамкови програми по
чл. 11. Училищата по изкуствата могат да
осъществяват и професионално обучение с
придобиване на четвърта степен на професионална квалификация въз основа на заповед
на министъра на културата, ако отговарят
на условията, определени с държавните образователни стандарти за придобиване на
квалификация по съответните професии.
(6) Спортните училища осъществяват професионално образование с придобиване на
трета степен на професионална квалификация
с продължителност, определена в рамкова
програма В по чл. 11. Спортните училища
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могат да осъществяват и професионално обучение с придобиване на четвърта степен на
професионална квалификация въз основа на
заповед на министъра на младежта и спорта, ако отговарят на условията, определени
с държавните образователни стандарти за
придобиване на квалификация по съответните
професии.
(7) Специалните училища – възпитателни
училища интернати и социално-педагогически интернати, осъществяват професионално
образование и обучение с придобиване на
първа, втора и трета степен на професионална
квалификация с продължителност, определена
в рамковите програми по чл. 11. Възпитателните училища интернати и социално-педагогическите интернати могат да осъществяват
и професионално обучение с придобиване на
квалификация по част от професията.“
§ 23. В чл. 22, ал. 8 накрая се добавя „и
годишен доклад за самооценка на качеството
чрез информационната система на агенцията“.
§ 24. Член 23 се отменя.
§ 25. В глава трета се създават чл. 23а – 23г:
„Професионални колежи
Чл. 23а. Професионалните колежи осъществяват професионално обучение на лица,
навършили 16 години, за придобиване на
четвърта степен на професионална квалификация по рамкова програма Г.
Статут и видове професионални колежи
Чл. 23б. (1) Професионалните колежи са
държавни, общински и частни.
(2) Държавните и общинските професионални колежи се откриват със заповед на
министъра на образованието и науката и се
финансират съответно от държавния бюджет
чрез бюджета на Министерството на образованието и науката или на друго министерство
или ведомство или чрез бюджета на общините.
(3) Частни са професионалните колежи,
които се учредяват от физически и/или юридически лица като търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел или кооперации
или като дружества по законодателството на
държава членка.
(4) Частните професионални колежи осъществяват дейност та си след вписване в
регистъра на професионалните колежи при
условията и по реда на този закон.
(5) Частните професионални колежи се финансират при условията и по реда на закона,
по който са учредени.
(6) Професионалните колежи са юридически лица.
(7) Държавните и общинските професионални колежи придобиват качеството на
юридическо лице от деня на обнародване на
акта за откриването им в „Държавен вестник“,
освен ако в него не е предвидено друго.
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(8) Частните професионални колежи придобиват качеството на юридическо лице при
условията и по реда на Търговския закон, на
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, на Закона за кооперациите или на законодателството на друга държава членка.
(9) Седалището на професионалния колеж
е населеното място, където се намира неговото управление.
(10) Официалният адрес на професионалния колеж е адресът, на който се намира
управлението на институцията. Официалният
адрес трябва да съвпада с адреса на някоя от
сградите, в която се осъществява професионалното обучение или валидирането.
(11) Наименованието на професионалния
колеж се изписва на български книжовен език
и може да включва означение за основните
професии, по които се провежда обучение,
както и/или основната форма на обучение.
Наименованието на частен професионален
колеж включва и означението „частен“.
(12) Професионалните колежи притежават
обикновен собствен печат. Държавните и общинските професионални колежи притежават
и печат с изображение на държавния герб.
Автономия на професионалните колежи
Чл. 23в. Професионалните колежи осъществяват своята дейност въз основа на принципа
на автономията, като:
1. определят политиките за развитието
си в съответствие със законите на страната;
2. уреждат устройството и дейността си в
правилник в съответствие с този закон;
3. самостоятелно определят преподавателския състав и допълнителни условия за
приемане на обучаемите;
4. съставят учебни планове и учебни програми в зависимост от интересите на обучаемите, потребностите на пазара на труда и в
съответствие с изискванията на този закон;
5. определят организацията, формите и
методите за обучение;
6. осъществяват съвместна учебна, проектна
и иновационна дейност с професионални гимназии, висши училища, научни организации
и отделни работодатели;
7. участват в национални и международни
програми и проекти, подпомагащи дейности
в областта на професионалното обучение.
Органи за управление на професионалните
колежи
Чл. 23г. (1) Орган за управление и контрол
на държавните и общинските професионални
колежи е директорът, който се назначава от
финансиращия орган и заема длъжността въз
основа на конкурс, проведен при условията и
по реда на Кодекса на труда.
(2) Директорът по ал. 1 управлява и представлява съответната институция.
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(3) Органите за управление и контрол на
частните професионални колежи се определят
от закона, по който са учредени.
(4) Дейностите по осъществяване на професионално обучение и валидиране на професионални знания, умения и компетентности в
частните професионални колежи се ръководят
от директор, който се определя от дружеството, от юридическото лице с нестопанска цел
или от кооперацията.
(5) Дирек торът на професиона лен ко леж е лице, което е български гражданин,
придобило образователно-квалификационна
степен на висшето образование „бакалавър“
или „магистър“, не е осъждано на лишаване
от свобода за престъпления от общ характер
и не страда от заболявания, застрашаващи
живота и здравето на обучаемите.
(6) Директор на професионален колеж
може да е и:
1. гражданин на друга държава членка;
2. чужд гражданин, ако е предложен по
междудържавни спогодби;
3. продължително, дългосрочно или постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин.
(7) Директорът на държавен и общински
професионален колеж организира и контролира цялостната дейност на институцията.
(8) Директорът на частен професионален
колеж ръководи дейностите по ал. 4 в институцията. Съответните органи на търговското
дружество, на юридическото лице с нестопанска цел или на кооперацията може да овластят
директора и с други правомощия, свързани с
управлението, представителството и контрола
на институцията.
(9) В изпълнение на своите правомощия
директорът издава заповеди.
(10) Административните актове на директорите на професионалните колежи могат
да се оспорват по административен ред пред
министъра на образованието и науката.
(11) Административните актове на директорите на професионалните колежи могат да
се обжалват по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(12) При у правлението и конт рола на
учебната, учебно-производствената и административно-стопанската дейност директорът
може да се подпомага от един или няколко
заместник-директори.
(13) Структурата и функциите на органите
за управление се определят с правилника за
дейността на професионалния колеж, който
се утвърждава от директора, съгласувано с
финансиращия орган – за държавните и общинските професионални колежи, или със
съответните органи за управление на дружеството, организацията с нестопанска цел или
кооперацията – за частните професионални
колежи.
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(14) При отсъствие на директора на държавен и общински професионален колеж за
срок, по-малък от 60 календарни дни, той се
замества от определен със заповед за всеки
конкретен случай заместник-директор, а при
невъзможност – от определен със заповед
преподавател от институцията. Заповедта се
издава от директора, а при невъзможност – от
съответния финансиращ орган.
(15) При отсъствие на директора на държавен и общински професионален колеж за
срок, по-дълъг от срока по ал. 14, съответният
финансиращ орган сключва трудов договор
с друго лице за временно изпълняване на
длъжността „директор“.
(16) При отсъствие на директора на частен
професионален колеж неговият заместник
се определя от съответните органи на дружеството, юридическото лице с нестопанска
цел или кооперацията.“
§ 26. Наименованието на глава четвърта
се изменя така: „Съдържание и организация
на професионалното образование и обучение“.
§ 27. В глава четвърта раздел I „Общи положения“ с чл. 24, 25 и 26 се отменя.
§ 28. В глава четвърта наименованието на
раздел II се изменя така: „Професионална
подготовка“.
§ 29. Член 27 се изменя така:

(2) Общата професионална подготовка се
придобива чрез изучаване на учебни предмети
или модули и е единна за всички професионални направления.
(3) Обучението за придобиване на общата професионална подготовка се извършва
в учебните часове от раздел А на учебния
план – задължителните учебни часове.“
§ 31. В глава четвърта, раздел ІІ се създават
чл. 28а, 28б и 28в:

„Видове професионална подготовка
Чл. 27. (1) Професионалното образование
се осъществява чрез общообразователна и
професионална подготовка. То може да се
допълва и чрез разширена подготовка.
(2) Професионалната подготовка осигурява постигането на държавния образователен
стандарт за придобиването на квалификация
по професия.
(3) Професионалната подготовка в училищното образование се осъществява в двата
гимназиални етапа на средната степен на
образование.
(4) Професионалната подготовка обхваща
компетентности, необходими за:
1. придобиване на професионална квалификация по професия от списъка по чл. 6;
2. придобиване на правоспособност за определени професии, упражняването на които
изисква такава, включително за регулирани
професии.
(5) Професионалната подготовка за всяка
професия е обща, отраслова, специфична и
разширена.
(6) Професионалната подготовка за всяка
професия включва теория и практика на
професията.“
§ 30. Член 28 се изменя така:

Специфична професионална подготовка
Чл. 28б. (1) Специфичната професионална
подготовка е съвкупност от компетентности,
необходими за упражняване на конкретна
специалност от професията.
(2) Специфичната професионална подготовка се придобива чрез изучаване на учебни
предмети или модули, като отчита спецификата на всяка специалност от професията.
(3) Обучението за придобиване на специфичната професионална подготовка се извършва
в учебните часове от:
1. раздел Б – избираемите учебни часове от
учебния план за училищното професионално
образование и обучение;
2. раздел А – задължителни учебни часове
от учебния план по чл. 13г, ал. 2.

„Обща професионална подготовка
Чл. 28. (1) Общата професионална подготовка е съвкупност от компетентности в областта
на здравословните и безопасни условия на труд,
на икономиката и на предприемачеството.

„Отраслова професионална подготовка
Чл. 28а. (1) Отрасловата професионална
подготовка е съвкупност от компетентности,
необходими за упражняване на професиите
от съответното професионално направление.
(2) Отрасловата професионална подготовка
се придобива чрез изучаване на учебни предмети или модули и е единна за всички професии от професионалното направление при
отчитане на спецификата на всяка професия.
(3) Обучението за придобиване на отрасловата професионална подготовка се извършва
в учебните часове от:
1. раздел Б – избираемите учебни часове от
учебния план за училищното професионално
образование и обучение;
2. раздел А – задължителни учебни часове
от учебния план по чл. 13г, ал. 2.

Разширена професионална подготовка
Чл. 28в. (1) Разширената професионална
подготовка е съвкупност от компетентности,
които развиват и усъвършенстват отделни
компетентности от общата, отрасловата и/
или специфичната професионална подготовка.
(2) Разширената професионална подготовка
се придобива чрез изучаване на учебни предмети или модули, като отчита спецификата
на всяка специалност от професията.
(3) Обучението за придобиване на разширена професионална подготовка се извършва
в учебните часове от:
1. раздел Б – избираемите учебни часове от
учебния план за училищното професионално
образование и обучение;
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2. раздел Б – избираемите учебни часове
от учебния план по чл. 13г, ал. 2.“
§ 32. Член 29 се изменя така:
„Видове практическо обучение
Чл. 29. (1) Практическото обучение се организира като учебна практика и производствена
практика и/или като обучение чрез работа
по чл. 5, ал. 4, т. 1.
(2) Учебните часове, предвидени за практическо обучение, са не по-малко от:
1. седемдесет на сто от общия брой учебни
часове за изучаване на учебните предмети
или модули от отрасловата и специфичната
професионална подготовка – за професиите с
първа степен на професионална квалификация;
2. шестдесет на сто от общия брой учебни
часове за изучаване на учебните предмети
или модули от отрасловата и специфичната
професионална подготовка – за професиите с
втора степен на професионална квалификация;
3. петдесет на сто от общия брой учебни
часове за изучаване на учебните предмети
или модули от отрасловата и специфичната
професионална подготовка – за професиите
с трета и четвърта степен на професионална
квалификация.“
§ 33. Член 30 се изменя така:
„Места за провеждане на практическото
обучение
Чл. 30. (1) Практическото обу чение се
провежда във:
1. учебно-производствени бази на училищата, професионални колежи и центрове за
специална образователна подкрепа;
2. учебно-производствени бази на сродни
училища или центрове за професионално
обучение в Република България и в чужбина;
3. предприятия на юридически и физически лица;
4. учебно-производствени бази към предприятията;
5. учебно-тренировъчни бази на училищата,
спортни зали, стадиони и плувни басейни;
6. учебно-творчески бази на училищата по
изкуствата, в културни институции и обекти
на културно-историческото наследство.
(2) Местата за провеждане на практическото обучение по ал. 1 се обзавеждат съгласно
д ърж а вн и т е образоват ел н и с та н дар т и за
придобиване на квалификация по професии.
(3) В местата за провеждане на практическото обучение се осигуряват здравословни и
безопасни условия за обучение и труд.“
§ 34. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „учебно-тренировъчни“ се поставя запетая и се добавя „учебнотворчески“.
2. В ал. 2 думите „по чл. 30, ал. 1, т. 2, 3,
4 и 5“ се заменят с „по чл. 30, ал. 1, т. 2, 3,
4, 5 и 6“.
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3. В ал. 3 думите „държавните образователни изисквания“ се заменят с „държавните
образователни стандарти“.
4. Алинея 4 се отменя.
§ 35. В глава четвърта в наименованието
на раздел ІV след думите „родителска грижа“
съюзът „и“ се заличава и накрая се добавя
„и за лица, лишени от свобода“.
§ 36. Член 32г се изменя така:
„Професионално образование и професионално
обучение на лица, лишени от свобода
Чл. 32г. (1) За учениците в училищата в
местата за лишаване от свобода се организира
професионално образование за придобиване
на първа, втора или трета степен на професионална квалификация – в първи и втори
гимназиален етап на средното образование.
(2) За учениците в училищата по ал. 1 в
прогимназиалния етап на основното образование може да се организира и професионално
обучение за придобиване на квалификация
по част от професия, включена в списъка
по чл. 6 за придобиване на първа степен на
професионална квалификация.
(3) Обучението по ал. 2 се осъществява
в учебните часове, предвидени за изучаване
на учебния предмет Технологии и предприемачество в съответния рамков учебен план.
(4) За лишените от свобода на възраст над
16 години, които нямат статут на ученици в
училищата по ал. 1, може да се организира
професионално обучение за придобиване на
степен на професионална квалификация или
на квалификация по част от професия.“
§ 37. В чл. 32д, ал. 2 думите „професионалните училища и в“ се заличават.
§ 38. В чл. 32е, ал. 1 думите „държавното
образователно изискване“ се заменят с „държавния образователен стандарт“.
§ 39. Член 33 се изменя така:
„Завършване на професионалното образование
и професионалното обучение
Чл. 33. (1) Професионалното образование
се придобива след успешно полагане на:
1. задължителен държавен зрелостен изпит
по учебния предмет Български език и литература съгласно Закона за предучилищното
и училищното образование, и
2. задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по
теория и практика на професията.
(2) Професионалното обучение по рамковите програми А, Б и Г се завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация – по теория и
практика на професията.
(3) Професионалното обучение по рамковите програми Д и Е се завършва с полагане
на изпит за придобиване на професионална
квалификация – по теория и практика на
професията. Когато се придобива степен на
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професионална квалификация по рамкови
програми Е, изпитът е държавен и е по теория
и практика на професията.“
§ 40. Член 34 се изменя така:
„Организация и съдържание на изпита за придобиване на професионална квалификация
Чл. 34. (1) Организацията и провеждането
на изпитите по чл. 33, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3 за
придобиване на професионална квалификация се уреждат с наредба на министъра на
образованието и науката, а съдържанието
им – съгласно държавните образователни
стандарти за придобиване на квалификация
по професии.
(2) Изпитът за придобиване на професионална квалификация по ал. 1 се провежда
в две части: част по теория на професията и
част по практика на професията.“
§ 41. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В заглавието думата „изпитите“ се заменя с „изпита“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В състава на комисиите за провеждане на изпита с равни квоти се включват
представители на обучаващата институция,
на работодателите и на работниците и служителите, за училищата по изкуствата – и
представители на съответните висши училища
по изкуствата и/или на културни институти,
а за спортните училища – и представители
на висши училища, обучаващи спортни специалисти и на лицензираните спортни организации. За обучението чрез работа (дуална
система на обучение) в състава на комисиите
се включва и представител на работодателите
по чл. 5, ал. 4.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случай че организациите на работодателите или на работниците и служителите,
както и на висшите училища и/или съответно
на културни институти и спортните организации не предложат свои представители за
включване в състава на изпитните комисии,
ръководителят на обучаващата институция
допълва състава на комисията с определени
от него членове.“
§ 42. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В заглавието думите „Държавни изпити“
се заменят с „Държавен изпит“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавният изпит за придобиване на
професионална квалификация – по теория
и практика на професията, се провежда по
национална изпитна програма в съответствие
с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) В съответствие със съдържанието на
националната изпитна програма държавният
изпит в частта по практика на професията се
провежда по индивидуални задания.“
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§ 43. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В заглавието думата „Изпити“ се заменя
с „Изпит“.
2. В ал. 1 думата „Изпитите“ се заменя с
„Изпитът“, а думата „провеждат“ се заменя
с „провежда“.
3. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изпитът за придобиване на квалификация по част от професията, както и за
актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се провеж да
като писмен изпит по теория и индивидуално задание по практика, определени от
обучаващата институция след съгласуване
с представителите на работодателите и на
работниците и служителите.“
§ 44. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. у дос т оверен ие за за вършен п ърви
гимназиален етап или документ за завършен
клас от втория гимназиален етап на средното
образование, а за учениците със специални
образователни потребности – удостоверение
за завършен Х, XI или XII клас;“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Съдържанието на документите по
ал. 1, 2 и 3 се определя съгласно държавния
образователен стандарт за информацията и
документите.“
§ 45. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „професионалните училища“ се заличават, а думите „по чл. 9, ал. 1,
т. 3“ се заменят с „по чл. 9, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6“.
2. В ал. 2 думите „по чл. 38, ал. 2, т. 2“ се
заменят с „по чл. 38, ал. 2, т. 2 и 3“, а думите
„по чл. 9, ал. 2“ се заменят с „по чл. 9, ал. 6“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато професионалното обу чение
се извършва от център за специална образователна подкрепа, право за издаване на
свидетелство за придобита първа степен на
професионална квалификация или удостоверение за придобита квалификация по част от
професия има училището, от което е насочен
ученикът, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за приобщаващото
образование.“
§ 46. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 1 думите „чл. 8, ал. 5“ се заменят с „чл. 8, ал. 6“.
2. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „съответното държавно
образователно изискване“ се заменят със „съответния държавен образователен стандарт“;
б) в т. 2 думите „изпити по теория на професията и по практика“ се заменят с „изпит
по теория и практика“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) За признаване на степен на професионална квалификация изпитът по ал. 4, т. 2
е държавен и се организира в съответствие
с чл. 36, а за признаване на професионална
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квалификация по част от професия изпитът
по ал. 4, т. 2 се организира в съответствие с
чл. 37, ал. 2.“
4. В ал. 7, т. 1 и 2 думите „държавното
образователно изискване“ се заменят с „държавния образователен стандарт“.
5. В ал. 9 думите „държавните образователни изисквания за документите за системата на
народната просвета“ се заменят с „държавния
образователен стандарт за информацията и
документите“.
§ 47. В глава пета се създават чл. 40а и 40б:
„Полагане на печат с изображение на държавния герб
Чл. 40а. (1) Печат с изображение на държавния герб се полага върху свидетелството
за професионална квалификация и свидетелството за валидиране на професионална
квалификация, издавани от училищата, от
професионалните колежи и от държавните
и общинските центрове за професионално
обучение, както и върху приложенията и
дубликатите на тези документи.
(2) Печатът с изображение на държавния
герб се полага от държавните и общинските
училища, от държавните и общинските професионални колежи и от държавните и общинските центрове за професионално обучение.
(3) Печатът с изображение на държавния
герб върху документите, издавани от частните
и духовните училища, се полага в съответните
регионални управления на образованието.
(4) Печатът с изображение на държавния
герб върху документите, издавани от частните
професионални колежи, се полага в Министерството на образованието и науката при
условия и по ред, определени в наредбата по
чл. 17в, ал. 2.
Полагане на обикновен собствен печат
Чл. 40б. (1) Върху свидетелствата за професионална квалификация, свидетелствата за
валидиране на професионална квалификация,
както и върху приложенията и дубликатите
на тези документи частните центрове за професионално обучение, българските центрове
с чуждестранно участие и чуждестранните
центрове за професионално обучение полагат
обикновен собствен кръгъл печат.
(2) Документите по ал. 1, издавани от
частните центрове за професионално обучение, се включват в регистъра по чл. 42, т. 11
след проверка в информационната система
на Националната агенция за професионално
образование и обучение, ако обучението или
валидирането е извършено при спазване на
изискванията на този закон и на съответния
държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия.
(3) Документите по ал. 1 не се включват
в регистъра по чл. 42, т. 11, когато се установят съществени нарушения на този закон
и на съответния държавен образователен
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стандарт за придобиване на квалификация
по професия, за което Националната агенция
за професионално образование и обучение
писмено уведомява центъра за професионално
обучение.“
§ 48. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 след думата „ориентиране“ се добавя „както и издава дубликати на лицензии,
когато оригиналните са изгубени, унищожени или са станали негодни за ползване, по
ред, определен в правилника за дейността
на Националната агенция за професионално
образование и обучение“.
2. В т. 3, буква „б“ думата „изисквания“
се заменя със „стандарти“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. участва в разработването на наредбите
по чл. 17в, ал. 2 и чл. 34, ал. 1;“.
§ 49. В чл. 47 се създава т. 2а:
„2а. изготвя реда за разработването и
поддържането на списъка по чл. 6, ал. 1,
както и критериите и сроковете за неговото
актуализиране и ги предлага на министъра на
образованието и науката за утвърждаване;“.
§ 50. В чл. 48, ал. 2, т. 4, буква „б“ думата
„изисквания“ се заменя със „стандарти“.
§ 51. В чл. 49, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. у частват в разработването и акт уализирането на държавните образователни
стандарти за придобиване на квалификация
по професии от съответното професионално
направление;“.
§ 52. В чл. 49а, ал. 4 се правят следните
допълнения:
1. Създава се т. 3а:
„3а. условия на лицензията;“.
2. В т. 4 след думата „професиите“ се добавя
„и специалностите“ и накрая се добавя „като
професиите и специалностите (наименование,
код, степен на професионална квалификация)
се описват в приложение към лицензията“.
3. Създава се т. 4а:
„4а. номер на лицензията и номер на заповедта на председателя на агенцията, с която
е издадена лицензията;“.
4. В т. 5 накрая се добавя „подпис на председателя на агенцията и печат на Националната агенция за професионално образование
и обучение“.
§ 53. Създава се чл. 49д:
„Чл. 49д. В случаите, когато центърът за
професиона лно обу чение е преустановил
дейността си поради прекратяване или отнемане на лицензията по реда на този закон,
цялата документация, издадена във връзка с
осъществяване и удостоверяване на професионално обучение, се предава и съхранява по
ред, определен в наредбата по чл. 17в, ал. 2.“
§ 54. В чл. 50, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
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1 В т. 1 накрая се добавя „както и информацията за всяко успешно приключило
професионално обучение или за валидиране
на професионални знания, умения и компетентности и за издадените документи по
чл. 38 и 40“.
2. В т. 3 думите „Списък на защитените от
държавата професии“ се заменят със „Списък
на защитените от държавата специалности
от професии“.
3. В т. 4 думата „изисквания“ се заменя
със „стандарти“.
§ 55. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „изисквания“ се заменя
със „стандарти“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. поддържа регистъра по чл. 345 от Закона
за предучилищното и училищното образование
по отношение на институциите в системата на
училищното образование, които осигуряват
или извършват обучение за придобиване на
професионална квалификация;“
в) създава се т. 3а:
„3а. поддържа публичен регистър на професионалните колежи;“
г) точка 4 се изменя така:
„4. утвърж дава със заповед държавния
план-прием и допълнителния държавен планприем за неспециализираните у чилища с
национално значение, които осъществяват
професионално образование и обучение, както
и броя на местата за обучение в държавните
професионални колежи и в държавните центрове за професионално обучение, за които
е финансиращ орган;“
д) в т. 5 думата „изисквания“ се заменя
със „стандарти“;
е) в т. 13 след думата „държавата“ се добавя
„специалности от“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „Регионалните
инспекторати по образованието“ се заменят с
„Регионалните управления на образованието“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. координират взаимодействието между
институциите в системата на училищното
образование, които осигуряват или извършват
професионално обучение и/или професионално
образование, с дирекциите „Регионална служба
по заетостта“ и дирекциите „Бюро по труда“, с
регионалните здравни инспекции, с органите
на местното самоуправление и с регионалните
структури на социалните партньори;“
в) точка 2 се изменя така:
„2. утвърждават със заповед държавния
план-прием и допълнителния държавен планприем в съответствие с чл. 143, ал. 2, т. 1 и
ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование;“.
§ 56. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В т. 2 думата „изисквания“ се заменя
със „стандарти“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. участва в съгласуването на държавния
план-прием и на допълнителния държавен
план-прием за училищата с национално значение, а чрез дирекциите „Регионална служба
по заетостта“ – и за останалите училища,
които извършват професионално образование
и професионално обучение;“.
3. Създава се т. 5а:
„5а. утвърждава броя на местата за обучение в държавните професионални колежи
и държавните центрове за професионално
обучение, за които е финансиращ орган;“.
4. В т. 8 след думата „държавата“ се добавя
„специалности от“.
§ 57. В чл. 53, т. 1 след думата „държавата“
се добавя „специалности от“.
§ 58. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думата „изисквания“ се заменя
със „стандарти“.
2. В т. 2а след думата „държавата“ се добавя
„специалности от“.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. утвърждават броя на местата за обучение в държавните професионални колежи
и държавните центрове за професионално
обучение, за които са финансиращ орган.“
§ 59. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. откриването, преобразуването, промяната и закриването на общинските професионални гимназии и професионални колежи, както
и назначаването на директори на общинските
професионални колежи;“.
2. В т. 5 след думата „училищата“ се добавя
„общинските професионални колежи“.
§ 60. В чл. 56, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. изготвят предложения за включване на
нови професии и специалности в Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение и участват в неговото разработване,
съгласуване и актуализиране;“.
2. Точка 2 се отменя.
3. В т. 3 думата „изисквания“ се заменя
със „стандарти“.
4. В т. 6 след думата „държавата“ се добавя
„специалности от“.
§ 61. В чл. 57, т. 1 думата „изисквания“ се
заменя със „стандарти“.
§ 62. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавните и общинските училища,
п рофесиона лни те колеж и, цен т ровете за
професионално обучение и центровете за
информация и професионално ориентиране
се финансират от:
1. държавния бюджет;
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2. бюджетите на общините;
3. спонсорства, дарения, завещания;
4. собствени приходи;
5. национални и международни програми;
6. други източници.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 накрая се добавя „и в държавните
и общинските професионални колежи“;
б) в т. 2 думите „както и на центровете за
квалификация на обучаващите“ се заличават;
в) точка 4 се отменя.
3. В ал. 8 след думата „държавата“ се добавя „специалности от“.
§ 63. В чл. 60, ал. 2 след думите „чл. 49а,
ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „както
и за издаването на дубликат на лицензията“.
§ 64. Член 61 се изменя така:
„Финансиране на професионално обучение на
лица, навършили 16 години
Чл. 61. (1) Професионалното обучение на
лица, навършили 16 години, в държавните и
общинските училища се осигурява финансово от обучаемия или друг възложител на
обучението.
(2) Държавните и общинските професионални колежи и центрове за професионално
обучение могат да извършват професионално
обучение и извън броя на местата, определени по реда на чл. 14б, ал. 1 и 2, което се
осигурява финансово от обучаемия или от
друг възложител на обучението.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 държавните и общинските училища, професионалните колежи
и центровете за професионално обучение самостоятелно определят приема на обучението.
(4) Организацията, провеждането, материалното и финансовото осигуряване на професионалното обучение се уреждат с договор
между директора на училището, професионалния колеж или центъра за професионално
обучение и възложителя на обучението.“
§ 65. В чл. 62 след думата „училища“ се
поставя запетая и се добавя „професионални
колежи“, а след думата „училището“ се поставя
запетая и се добавя „колежа“.
§ 66. Създава се нова глава осма с нови
чл. 63 – 79 и чл. 80, 81 и 83:
„ Г л а в а
о с м а
ОТКРИВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРОМЯНА И ЗАКРИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОЛЕЖИ
Раздел І
Откриване, преобразуване, промяна и закриване на държавните и общинските професио
нални колежи
Откриване, преобразуване, промяна и закриване
Чл. 63. (1) Държавните и общинските професионални колежи се откриват, променят,
преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката, която
се обнародва в „Държавен вестник“.
(2) Държавните и общинските професионални колежи се преобразуват чрез вливане,
сливане, отделяне или разделяне.
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(3) В държавните и общинските професионални колежи може да се извършват промени,
свързани със:
1. наименованието;
2. официалния адрес;
3. адреса на сградите, в които се провежда
обучението и валидирането на професионални
знания, умения и компетентности;
4. провеждането на обучение по нови професии и специалности;
5. финансиращия орган.
(4) Производството по издаване на заповедта за откриване, преобразуване, промяна
и закриване на държавните и общинските
професионални колежи започва по писмено
предложение на финансиращия орган.
(5) За държавните професионални колежи,
за които финансиращ орган е министърът
на образованието и науката, производството
по издаване на заповедта за откриване, пре
образуване, промяна и закриване започва по
негова инициатива.
(6) Предложението на кмета за започване
на производството по ал. 1 за общинските
професионални колежи се внася след решение
на общинския съвет.
Предложения и документи за откриване, пре
образуване, промяна и закриване
Чл. 64. (1) Предложението за откриване и
преобразуване на държавните и общинските
професионални колежи съдържа:
1. мотиви за необходимостта от откриване
или преобразуване;
2. наименование и официален адрес;
3. адрес на сградите, в които се провежда
обучението;
4. информация за професиите и специалностите, по които ще се осъществява обучението;
5. необходимата учебна документация –
проекти на учебни планове и на учебни програми по професиите и специалностите, по
които ще се осъществява обучението, разработени в съответствие с рамкова програма Г
и държавните образователни стандарти за
придобиване на квалификации по професиите
и специалностите, по които ще се осъществява обучението;
6. профилът и квалификацията на преподавателския състав – справка за преподавателския
състав, към която се прилагат професионална
автобиография, копия от документите за завършено образование и професионална квалификация на преподавателите, заверени от тях;
7. информация за материално-техническата
осигуреност на обучението по професия съг
ласно държавния образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията;
8. вътрешна система за осигуряване на
качеството на професионалното обучение;
9. информация за броя на обучаемите лица
и възможностите за пренасочването им – при
преобразуване;
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10. предложение за съхранение на документацията – при преобразуване;
11. документи, издадени от компетентните
органи, за съответствието на материалната
база с изискванията на наредбата по чл. 36,
ал. 3 от Закона за здравето;
12. становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна
безопасност или сертификат за съответствие на
обект с изискванията за пожарна безопасност,
издаден от органите за пожарна безопасност
и защита на населението, осъществяващи
държавен противопожарен контрол;
13. акт за собственост.
(2) Предложението за промяна на държавните и общинските професионални колежи
съдържа:
1. мотиви за необходимостта от промяната;
2. описание на промяната – наименование,
официален адрес, сграда/сгради, в които ще
се извършва обучението, нови професии и
специалности;
3. документите по ал. 1, т. 11 – 13 – при
промяна на сградата/сградите, в които се
извършва обучението;
4. проекти на учебни планове и проекти
на учебни програми за новите професии и
специалности, разработени в съответствие с
рамкова програма Г и държавните образователни стандарти за придобиване на квалификации по професиите и специалностите, по
които ще се осъществява обучението – при
промяна на професиите и специалностите.
(3) Предложението за закриване на държавни и общински професионални колежи
съдържа:
1. мотиви за необходимостта от закриване;
2. наименование и адрес;
3. професии и специалности, по които се
осъществява обучението;
4. информация за броя на обучаемите лица
и възможностите за пренасочването им;
5. информация за собствеността и предложение за разпредел яне, прехвърл яне и
използване на сградния фонд и на материално-техническата база, както и предложение
за правоприемника на активите и пасивите;
6. предложение за приемане и съхраняване
на документацията;
7. акт за собственост.
(4) Предложенията за откриване, преобразуване, промяна и закриване на държавни и
общински професионални колежи се внасят
и се разглеждат целогодишно.
Разглеждане и оценяване на предложенията
и документите за откриване, преобразуване,
промяна и закриване
Чл. 65. (1) Предложенията и документите
за откриване, преобразуване, промяна и закриване по чл. 64 се разглеждат и оценяват
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за съответствие с изискванията на този закон
и държавните образователни стандарти за
придобиване на квалификация по професии.
(2) Не се оценяват предложения, които
не съдържат всички необходими документи.
(3) По изключение, когато издаването на
документ е в правомощията на друг орган,
може да се разглеждат и оценяват предложения, които не съдържат този документ, ако
е представен друг удостоверяващ наличие на
образувано производство пред този орган.
(4) За изясняване на всички факти и обстоятелства може да се изискват от вносителя
допълнителни документи.
(5) При необходимост оправомощени от
министъра на образованието и науката длъжностни лица може да извършват проверки
на място, както и да изискват от вносителя
за сверяване оригиналите на внесените документи.
(6) Когато внесените документи за откриване, преобразуване, промяна и закриване
по чл. 64 не съответстват на изискванията
на този закон, вносителят се уведомява за
допуснатите несъответствия и за срока за
отстраняването им, който не може да е пократък от 10 работни дни.
(7) В случаите по ал. 3, когато при оценяване на внесените документи не са констатирани несъответствия с нормативните
изисквания или те са отстранени по реда на
ал. 6, вносителят се уведомява да представи
документа, чието издаване е в правомощията
на друг орган.
Решение за откриване, преобразуване, промяна
или закриване
Чл. 66. (1) Министърът на образованието
и науката взема решение за откриване, преобразуване, промяна или закриване в едномесечен срок, като:
1. издава заповед за откриване, преобразуване, промяна или закриване;
2. отказва откриване, преобразуване, промяна или закриване.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от
внасянето на документите, а в случаите на
чл. 65, ал. 6 – от датата на отстраняване на
недостатъците или от изтичането на срока за
отстраняването им.
(3) Заповед за откриване, преобразуване,
промяна или закриване се издава, когато при
разглеждането и оценяването не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания или констатираните несъответствия
са отстранени в срок.
(4) Министърът на образованието и науката отказва откриване, преобразуване, промяна или закриване, когато констатираните
несъответствия не са отстранени или не са
отстранени в определения срок.
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(5) Актовете по ал. 1, т. 1 се обнародват
в „Държавен вестник“ и влизат в сила от
деня на обнародването им, освен ако в тях е
предвидено друго.
(6) Отказите за откриване, преобразуване,
промяна или закриване се съобщават и могат
да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Заповед за откриване, преобразуване, промяна
и закриване
Чл. 67. (1) Заповедта за откриване, преобразуване или закриване на държавен и общински
професионален колеж съдържа:
1. наименованието, седалището и официалния адрес на институцията;
2. адреса на сградата/сградите, в която ще
се провежда обучението;
3. вида на професионалния колеж;
4. условията и реда за пренасочване на
обу чаваните лица – при преобразу ване и
закриване;
5. условията и реда за съхраняване на
документацията и за разпределение на имуществото – при преобразуване и закриване;
6. финансиращия орган.
(2) Заповедта за промяна на държавен и
общински професионален колеж съдържа:
1. наименованието, седалището и официалния адрес; сграда/сгради, в които ще се
извършва обучението;
2. новите професии и специалности;
3. финансиращия орган.
Раздел ІІ
Създаване, регистрация и промени на частните
професионални колежи
Създаване на частните професионални колежи
Чл. 68. (1) Частните професионални колежи
се създават, преобразуват, променят и прекратяват дейността си при спазване изискванията
на този закон и при условията и по реда на
Търговския закон, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или на Закона за
кооперациите или при условията и по реда на
законодателството на държава членка.
(2) Частните професионални колежи не
може да се учредяват като търговски дружества – публични предприятия по смисъла на
чл. 61 от Търговския закон.
(3) Юридическите лица по ал. 1 не може
да имат друг предмет на дейност освен професионално обучение на лица, навършили 16
години, за придобиване на четвърта степен
на професионална квалификация и може да
извършват дейност само на един професионален колеж.
Заявление за вписване в регистъра на професио
налните колежи
Чл. 69. (1) Създадените частни професио
нални колежи може да осъществяват дейността си само след вписване в регистъра
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на професионалните колежи и издаване на
удостоверение за вписване от министъра на
образованието и науката или от оправомощено
от него длъжностно лице.
(2) Вписването в регистъра на професионалните колежи се извършва по заявление на
частния професионален колеж, което съдържа:
1. данни за юридическото лице;
2. единния идентификационен код или кода
по БУЛСТАТ;
3. данни за директора на професионалния
колеж;
4. професиите и специалностите, по които
ще се осъществява обучението;
5. седалище и официален адрес на професионалния колеж и адрес на сградата/
сградите, където ще се провежда обучението
и/или валидирането, като задължително се
посочва и идентификаторът на недвижимия
имот съгласно чл. 26 от Закона за кадастъра
и имотния регистър; при използване на несамостоятелна част от сградата се конкретизират
помещенията;
6. наименование на професионалния колеж.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. документи, свързани с данни за юридически лица с нестопанска цел – копие на
съдебното решение за регистрация и копие на
удостоверение за актуално състояние;
2. документи, свързани с професионалното
обучение:
а) проекти на учебни планове и учебни
програми, разработени в съответствие с рамкова програма Г и държавните образователни
стандарти за придобиване на квалификации
по професиите и специалностите, по които
ще се осъществява обучението;
б) документи, удостоверяващи спазването
на изискванията по чл. 23г, ал. 5 и 6 за директора, и декларация, удостоверяваща съгласието
за работа в професионалния колеж;
в) документи, свързани с квалификацията на преподавателския състав – справка за
преподавателския състав, към която се прилагат професионална автобиография, копия
от документите за завършено образование и
професионална квалификация на преподавателите, заверени от тях;
г) проект на договор за обучение;
3. д о к у м е н т и , с в ъ р з а н и с м а т е р и а л но -т ех н и ческ ата база, с ъо т ве т с т ва ща на
изискваният а на държавния образователен
стандарт за придобиване на квалификация
по професия;
4. разчет за ползване на материалната
база за срока на обучението или за срока на
договора за ползване;
5. акт за собственост или договор за ползване;
6. документи за платена държавна такса
съгласно чл. 82.
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(4) С декларация не може да се доказват
образователно-квалификационна степен, професионална квалификация, учителски стаж,
както и други факти и обстоятелства, за чието
установяване със закон е предвиден друг ред.
Разглеждане и оценяване на заявленията за
вписване в регистъра на професионалните колежи
Чл. 70. (1) Заявленията за вписване в регистъра на професионалните колежи се внасят
и разглеждат целогодишно.
(2) При разглеждането и оценяването на
заявленията и приложените към тях документи
се прилага съответно чл. 65.
Заповед за разрешаване или отказ за вписване
в регистъра на професионалните колежи
Чл. 71. (1) Министърът на образованието
и науката в едномесечен срок издава заповед,
с която разрешава или отказва да разреши
вписване в регистъра на професионалните
колежи.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от
внасянето на документите, а в случаите по
чл. 65, ал. 6 – от датата на отстраняване на
недостатъците или от изтичане на срока за
отстраняването им.
(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава при
условията и по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.
(4) При издаването на разрешение за вписване и на удостоверение за вписване не се
прилага принципът на мълчаливо съгласие.
Разрешение за вписване в регистъра на професионалните колежи
Чл. 72. (1) Министърът на образованието
и науката разрешава вписване в регистъра
на професиона лните колеж и, когато при
разглеждането и оценяването на внесените
документи не са констатирани несъответствия
с нормативните изисквания или констатираните несъответствия са отстранени в срок.
(2) Разрешението по ал. 1 съдържа:
1. наименованието, седалището и официалния адрес на професионалния колеж; единния
идентификационен код или кода по БУЛСТАТ;
2. адреса на сградата, в която ще се провежда обучението, както и идентификатора
на недвижимия имот съгласно чл. 26 от Закона за кадастъра и имотния регистър; при
използване на част от сграда се конкретизират
помещенията;
3. професиите и специалностите, по които
ще се осъществява обучението;
4. правото на професионалния колеж да
издава официални документи за професионална квалификация и за валидиране на професионални знания, умения и компетентности;
5. трите имена на директора.
(3) Въз основа на разрешението по ал. 1
частният професионален колеж се вписва в
регистъра на професионалните колежи.
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(4) Министърът на образованието и науката
или оправомощено от него длъжностно лице
издава удостоверение за вписването по ал. 3
в 7-дневен срок от извършването му.
(5) Действието на регистрацията и на
удостоверението е безсрочно.
Отказ за вписване в регистъра на професионалните колежи
Чл. 73. Министърът на образованието и
науката отказва вписване в регистъра на професионалните колежи, когато констатираните
несъответствия не са отстранени или не са
отстранени в определения срок.
Промяна в частните професионални колежи
Чл. 74. (1) В частния професионален колеж
може да се извършват промени, свързани със:
1. наименованието (фирмата), седалището,
официалния адрес;
2. директора на професионалния колеж;
3. помещенията или сградите, където се
провежда обучението;
4. провеждането на обучение по нови професии и специалности.
(2) Промените по ал. 1 подлежат на вписване в регистъра на професионалните колежи по
заявление на частния професионален колеж.
(3) Заявлението за вписване на промяна
на частния професионален колеж съдържа:
1. мотиви за необходимостта от промяната;
2. описание на исканата промяна – наименование; официален адрес; седалището;
сграда/сгради, в които ще се извършва обучението; нови професии и специалности;
3. документите за материално-техническата
база – при промяна на сградата/сградите, в
които се извършва обучението, и при промяна
на професиите и специалностите, по които
се извършва обучение;
4. проекти на учебни планове и на учебни
програми за новите професии и специалности – при промяна на професиите и специалностите.
(4) Заявленията по ал. 3 се внасят и се
разглеждат целогодишно.
Разглеждане и оценяване на заявленията за
промени
Чл. 75. При разглеждането и оценяването
на заявленията за промени по чл. 74, ал. 1,
т. 1, 3 и 4 и на приложените към тях документи се прилагат съответно чл. 65, 71, чл. 72,
ал. 1 и чл. 73.
Вписване на промени
Чл. 76. (1) Въз основа на разрешението
за вписване съответната промяна в частния
професионален колеж се вписва в регистъра
на професионалните колежи.
(2) Министърът на образованието и науката
или оправомощено от него длъжностно лице
издава удостоверение за вписване на промяната
в 7-дневен срок от извършването є.
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(3) В случаите на промяна на помещенията
или сградите, където се провежда обучението,
преместването на обучаваните лица може
да се извърши след вписване на промяната
в регистъра на професионалните колежи и
издаване на удостоверението по ал. 2.
Промяна на директора
Чл. 77. (1) Заявленията за промяна на
директора на частния професионален колеж
се подават преди сключването на договор с
директора.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. данни за директора – трите имена;
2. документи, удостоверяващи спазването
на изискванията по чл. 23г, ал. 5 и 6;
3. декларация, удостоверяваща съгласието
за работа в професионалния колеж.
(3) При необход и мос т м и н ис т ър ът на
образованието и науката може да изиска
допълнителна информация от частния професионален колеж.
(4) Договорът с директора по ал. 1 може да
бъде сключен след разрешение на министъра
на образованието и науката по ал. 5.
(5) Министърът на образованието и науката
издава или отказва да издаде разрешение за
сключване на договора с директора по ал. 1 в
14-дневен срок от постъпване на документите
по ал. 2 или на допълнителната информация
по ал. 3.
(6) Въз основа на разрешението по ал. 5
промяната на директора се вписва в регистъра
на професионалните колежи.
Заличаване от регистъра на професионалните
колежи
Чл. 78. (1) Частният професионален колеж
се заличава от регистъра на професионалните
колежи, когато се установи, че системно не
се спазват изискванията на този закон и на
нормативните актове по прилагането му.
(2) Производството за заличаване от регистъра на професионалните колежи започва по
инициатива на министъра на образованието
и науката при констатирани нарушения в
дейността на частния професионален колеж.
(3) За започване на производството се
уведомява писмено частният професионален
колеж.
(4) В 10-дневен срок от уведомяването по
ал. 3 частният професионален колеж има
право на писмени възражения и обяснения.
(5) В двумесечен срок от започване на производството министърът на образованието и
науката се произнася със заповед, след като се
изяснят фактите и обстоятелствата от значение
за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на частния професионален колеж.
(6) В заповедта за заличаване по ал. 5 се
определят условията и редът за пренасочване
на обучаемите лица и съхраняване на документацията.
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(7) Въз основа на заповедта за заличаване
по ал. 5 частният професионален колеж се
заличава от регистъра на професионалните
колежи, а всички удостоверения за вписвания
се обезсилват.
Ново вписване в регистъра на професионалните
колежи
Чл. 79. Когато частният професионален
колеж е заличен от регистъра при условията
и по реда на чл. 78, той може да подаде заявление за ново вписване не по-рано от една
година от обезсилването на удостоверението
за вписване.
Отписване от регистъра на професионалните
колежи
Чл. 80. (1) Частният професионален колеж
се отписва от регистъра на професионалните
колежи въз основа на заповед на министъра
на образованието и науката:
1. когато професионалният колеж не започ
не дейността си най-късно до две години от
издаването на удостоверението за вписване в
регистъра на професионалните колежи;
2. когато професионалният колеж преустанови дейността си за повече от две години;
3. при прекратяване на юридическото лице.
(2) В заповедта за отписване се определят
условията и редът за пренасочване на обучаемите лица и съхраняване на документацията.
Облекчен ред за вписване в регистъра на професионалните колежи
Чл. 81. (1) Когато частният професионален
колеж е отписан от регистъра на професионалните колежи при условията и по реда
на чл. 80, той може да подаде заявление за
издаване на ново разрешение без ограничение
във времето.
(2) В случаите по ал. 1 заявлението съдържа
реквизитите по чл. 69, ал. 2.
(3) Към заявлението по ал. 1 се представят
само тези документи, които удостоверяват настъпили промени в обстоятелствата по чл. 69,
ал. 2 от предходното вписване в регистъра на
професионалните колежи.
(4) При условията по ал. 3 се разглеждат
и заявленията на новоучредените или приемащите юридически лица в случаите на преобразуване на частен професионален колеж
чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне.
Такси за разглеждане на заявленията и оценяване на документите
Чл. 82. (1) За разглеждане на заявленията
и оценяване на документите по чл. 69 и 74
и за издаване на удостоверенията по чл. 72,
ал. 4 и чл. 76, ал. 2 Министерството на образованието и науката събира такси в размер,
определен в тарифата по чл. 300, ал. 1 от
Закона за предучилищното и училищното
образование, за:
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1. разглеждане на заявление за издаване на
разрешение за вписване на частен професионален колеж в регистъра на професионалните
колежи или на промяна на частен професионален колеж; таксата включва разходите
за извършване оценка на съответствието на
заявените факти и обстоятелства и представените документи с изискванията за вписване
на частен професионален колеж или с изискванията за вписване на промяна на частен
професионален колеж;
2. издаване на удостоверение за вписване на
частен професионален колеж или за вписване
на промяна на частен професионален колеж;
таксата включва разходите за подготовка на
удостоверението.
(2) Приходите от таксите по ал. 1 постъпват
в приход на бюджета на Министерството на
образованието и науката.
Раздел ІІІ
Регистър на професионалните колежи
Регистър на професионалните колежи
Чл. 83. (1) В Министерството на образованието и науката се създава и се води публичен регистър на професионалните колежи, в
който се вписват:
1. държавните и общинските професионални колежи – въз основа на заповедта за
тяхното откриване, преобразуване, промени
и закриване;
2. частните професионални колежи – въз
основа на разрешението за вписване, промени,
заличаване и отписване, издадено от министъра на образованието и науката.
(2) Обстоятелствата, които подлежат на
вписване в регистъра по ал. 1, както и редът
за вписване се определят с наредба на министъра на образованието и науката.“
§ 67. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. В § 1, т. 6 думата „изисквания“ се заменя
със „стандарти“.
2. В § 1а:
а) в т. 6 думата „изисквания“ се заменя
със „стандарти“;
б) точка 10 се изменя така:
„10. „Защитена специалност от професия“ е
специалност от професия, която е от значение
за икономическото развитие на съответната
област и за която има доказана потребност
от квалифицирани кадри на пазара на труда.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 68. (1) Учениците, които през учебната
2017 – 2018 г., учебната 2018 – 2019 г., учебната
2019 – 2020 г. и през учебната 2020 – 2021 г.
постъпват в VІІІ клас, се обучават за придобиване на професионално образование по
училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на
този закон.
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(2) През учебните години по ал. 1 учениците извън посочените в ал. 1 се обучават
и завършват обучението си за придобиване
на професионално образование по училищни
учебни планове и учебни програми, утвърдени
при условията и по реда на отменените Закон
за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от
1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124 и 153
от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95
от 2002 г., бр. 71, 86 и 114 от 2003 г., бр. 40 от
2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 41
и 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 50 от
2008 г., бр. 35, 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 78
от 2010 г., бр. 9, 23 и 99 от 2011 г., бр. 102 от
2012 г., бр. 68, 84 и 109 от 2013 г., бр. 61 от
2014 г.; отм., бр. 79 от 2015 г.; доп., бр. 80 от
2015 г.) и Закон за степента на образование,
общообразователния минимум и у чебния
план (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 90
и 95 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 40 от
2004 г., бр. 41 от 2006 г., бр. 105 от 2006 г.,
бр. 50 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 68
от 2013 г., бр. 61 от 2014 г.; отм., бр. 79 от
2015 г.), както и при условията и по реда,
определени в разпоредбите на Закона за
професионалното образование и обучение,
действащи до 1 август 2016 г.
(3) Учениците в у чилищата в местата
за л и ша ва не о т свобода, кои т о пос т ъпват за обу чение в V к лас през у чебната
2016 – 2017 г., учебната 2017 – 2018 г., учебната 2018 – 2019 г., се обучават за придобиване
на професионална квалификация по част от
професия по училищни учебни планове и
учебни програми, утвърдени при условията
и по реда на този закон.
(4) Учениците със завършен VІ клас, които
постъпват в VІІ клас за начално професионално
обучение с придобиване на първа степен на
професионална квалификация през учебната
2016 – 2017 г., се обучават и завършват по
училищни учебни планове и учебни програми,
утвърдени при условията и по реда на отменените Закон за народната просвета и Закон за
степента на образование, общообразователния
минимум и учебния план, както и при условията и по реда, определени в разпоредбите
на Закона за професионалното образование и
обучение, действащи до 1 август 2016 г.
§ 69. (1) Заварените и неприключили до
влизането в сила на този закон обучения за
придобиване на професионална квалификация
на лица, навършили 16 години, се довършват и
професионалната квалификация се придобива
при досегашните условия и ред.
(2) Лицата, навършили 16 години, които
се приемат за обучение за придобиване на
професионална квалификация до утвърждаването на съответните рамкови програми по
чл. 10, се обучават и завършват обучението
си при досегашните условия и ред.
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§ 70. (1) Лице, навършило 16 години и завършило основно образование преди учебната
2016 – 2017 г., се записва в IX клас в училище
за придобиване на професионално образование
или професионално обучение, като полага
приравнителни изпити по учебните предмети
или модули, включени в задължителните и
избираемите учебни часове на училищния
учебен план за VIII клас, действащ по време
на записването, ако лицето не ги е изучавало.
(2) Лице, навършило 16 години и завършило клас от гимназиалната степен преди
2016 – 2017 г., се записва в следващ клас в
училище за придобиване на професионално
образование или професионално обучение, като
полага приравнителни изпити по учебните
предмети или модули, включени в задължителните и избираемите учебни часове на
училищния учебен план, действащ по време
на записването, за класовете от VIII клас до
съответния клас, в който се записва, ако лицето
не е изучавало тези учебни предмети/модули.
§ 71. Лице, навършило 16 години и успешно завършило Х клас по реда на отменените
Закон за народната просвета и Закон за степента на образование, общообразователния
минимум и учебния план, има право да се
обучава за придобиване на втора степен на
професионална квалификация по смисъла на
чл. 8, ал. 4, т. 2, буква „д“.
§ 72. (1) До влизането в сила на подзаконовите актове, предвидени в този закон, се
прилагат действащите към влизането му в сила
подзаконови нормативни актове, доколкото
не му противоречат.
(2) До приемането на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии се прилагат съответно
действащите до влизането в сила на този
закон държавни образователни изисквания за
придобиване на квалификация по съответните
професии.
§ 73. До влизането в сила на разпоредбите
в държавния образователен стандарт по чл. 22,
ал. 2, т. 15 от Закона за предучилищното и
училищното образование за управлението
на качеството в училищното професионално
образование и обучение се прилага наредбата
по чл. 9а, ал. 4.
§ 74. В срок до 6 месеца от влизането в сила
на този закон министърът на образованието
и науката утвърждава рамковите програми
по чл. 10.
§ 75. В срок до 6 месеца от влизането в сила
на този закон министърът на образованието
и науката издава наредбата по чл. 17в, ал. 2.
§ 76. В срок до 6 месеца от влизането в сила
на този закон министърът на образованието
и науката издава наредбата по чл. 34, ал. 1.
§ 77. В срок до 6 месеца от влизането в сила
на този закон министърът на образованието
и науката издава наредбата по чл. 83, ал. 2.
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§ 78. (1) До една година от влизането в сила
на този закон лицата, получили разрешение
за откриване на частен професионален колеж
при условията и по реда на отменения Закон
за народната просвета, привеждат правноорганизационната си форма или регистрацията си
в съответствие с изискванията на този закон
или учредяват частен професионален колеж
като търговско дружество, кооперация или
юридическо лице с нестопанска цел.
(2) Не по-късно от един месец след изтичането на срока по ал. 1 лицата, получили
разрешение за откриване на частен професионален колеж при условията и по реда на
отменения Закон за народната просвета, подават заявление за продължаване дейността на
частен професионален колеж при условията
и по реда на този закон.
(3) Заявлението по ал. 2 съдържа реквизитите по чл. 69, ал. 2 и в него се посочва юридическото лице, което ще продължи дейността
на заварения частен професионален колеж.
(4) Към заявлението по ал. 2 се прилагат
документите, удостоверяващи изпълнението
на изискванията на ал. 1, както и декларация
за съгласието на органите на управление на
юридическото лице, което ще продължи дейността на частния професионален колеж – когато това не е лицето, получило разрешение
за откриване на професионалния колеж при
условията и по реда на отменения Закон за
народната просвета.
(5) Министърът на образованието и науката
в едномесечен срок от подаване на заявлението
по ал. 2 издава заповед, с която разрешава
или отказва да разреши продължаването на
дейността на частния професионален колеж.
(6) Министърът на образованието и науката отказва да разреши продължаването на
дейността на частния професионален колеж,
когато:
1. юридическото лице, което ще продължи дейността, не е учредено като търговско
дружество, юридическо лице с нестопанска
цел, кооперация или като дружество по законодателството на държава членка;
2. не е спазено изискването на чл. 68,
ал. 2 и 3.
(7) Въз основа на заповедта за разрешение
за продължаването на дейността частният
професионален колеж се вписва в регистъра
на професионалните колежи.
(8) Министърът на образованието и науката
или оправомощено от него длъжностно лице
издава удостоверение за вписването по ал. 7
в 7-дневен срок от извършването му.
(9) От вписването в регистъра на професионалните колежи и издаването на удостоверение за вписване юридическото лице, което
продължава дейността на частния професионален колеж, поема правата, задълженията,
правоотношенията, имуществото, активите и
пасивите по баланса на професионалния колеж.
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(10) След изтичането на срока по ал. 2
министърът на образованието и науката със
заповед закрива частните професионални
колежи, за които не е подадено заявление по
ал. 2 или за които е направен отказ по ал. 6.
Заповедта се обнародва в „Държавен вестник“
и влиза в сила от деня на обнародването є,
освен ако в нея е предвидено друго.
(11) В заповедта по ал. 10 се определят
условията и редът за пренасочване на обучаемите лица и за съхранение на документацията
на закритите частни професионални колежи.
(12) Правоприемник на правата и задълженията на закрития при условията на ал. 10
частен професионален колеж е лицето, получило разрешение за откриването на професионалния колеж по реда на отменения Закон
за народната просвета.
(13) До издаването на заповедта по ал. 5 или
до закриването на заварените към влизането
в сила на този закон частни професионални
колежи правноорганизационната им форма,
отношенията с лицето, получило разрешение
за откриването им, условията и редът за преобразуване, промяна и закриване се уреждат
съгласно отменения Закон за народната прос
вета и съответните подзаконови актове за
прилагането му.
§ 79. В срок до 6 месеца от влизането в сила
на този закон Министерският съвет привежда
в съответствие с изискванията му правилника за дейността на Националната агенция за
професионално образование и обучение.
§ 80. В Закона за автомобилните превози
(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45
от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30,
85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от
2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50,
60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от
2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14,
60, 81 и 100 от 2015 г. и бр. 32 от 2016 г.) в
чл. 7в думите „професионалните училища“
се заличават.
§ 81. В Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (обн., ДВ, бр. 13 от 1958 г.; изм., бр. 11
от 1961 г., бр. 35 от 1966 г., бр. 30 от 1969 г.,
бр. 89 от 1974 г., бр. 53 и 55 от 1975 г., бр. 63
от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 75 от 1988 г.,
бр. 110 от 1996 г.; попр., бр. 3 от 1997 г.; изм.,
бр. 69 от 1999 г., бр. 66 и 96 от 2004 г., бр. 28,
94 и 103 от 2005 г., бр. 25, 47 и 74 от 2009 г.,
бр. 50 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 15 и
68 от 2013 г.) в чл. 32 ал. 3 се изменя така:
„(3) Завършилите тези училища получават
документи и придобиват правата, предвидени
в Закона за предучилищното и училищното
образование и Закона за професионалното
образование и обучение.“
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§ 82. В Закона за насърчаване на заетостта
(обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120
от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и
81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30,
33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89
и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г.,
бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от
2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г.,
бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от
2015 г. и бр. 33 от 2016 г.) в чл. 46а, ал. 1 и
2 думите „(дуално обучение)“ се заменят с
„(дуална система на обучение)“.
§ 83. В Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ, бр. 13 от
2008 г.; изм., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 98 от
2010 г., бр. 8, 9, 43 и 61 от 2011 г., бр. 68 от
2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 80 от 2015 г. и
бр. 27 от 2016 г.) в § 1, т. 19 от допълнителната
разпоредба думата „самостоятелно“ се заменя
с „информално“.
§ 84. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30
от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40
от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г. и бр. 20 и
43 от 2016 г.) в § 1, т. 79 от допълнителната
разпоредба думите „профилирана гимназия,
профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия и професионално
училище“ се заменят с „профилирана или
професионална гимназия, средно училище“.
§ 85. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от
1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28
от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и
133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25
от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18,
86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27,
46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57,
68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и
104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г.,
бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77
от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100
и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г.,
бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от
2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104
от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61,
79 и 98 от 2015 г. и бр. 8 от 2016 г.) в чл. 230,
ал. 3 думите „професионалните училища и“
се заличават.
§ 86. Законът влиза в сила от 1 август 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 20 юли 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6060
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Законът за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните
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Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
платежните услуги и платежните 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.,
бр. 103 от 2012 г. и бр. 57 и 102 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови т. 5 и 6:
„5. изискванията за прозрачност и съпоставимост на таксите, начислявани на потребителите по платежните сметки, прехвърлянето
на платежни сметки в рамките на страната
и улесняването на потребителите при транс
гранично откриване на платежни сметки в
рамките на Европейския съюз;
6. условията и реда за откриване и използване от потребителите на платежни сметки
за основни операции;“.
2. Досегашните т. 5, 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 7, 8, 9, 10 и 11.
§ 2. В чл. 2, ал. 1, т. 10 след думите „доставчици на“ думата „платежни“ се заличава.
§ 3. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 6 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Платежна институция може писмено
да заяви пред БНБ, че желае да прекрати
извършването на дейността, за която е лицензирана. След съгласие на БНБ по чл. 16,
ал. 2 издаденият лиценз се обезсилва.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и след
думата „отнемането“ се добавя „или обезсилването“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и след думата „отнемане“ се добавя „или обезсилване“.
§ 4. В чл. 43 се създава ал. 8:
„(8) Разпоредбата на чл. 147б от Закона за
защита на потребителите относно изменения
в общите условия не се прилага по отношение
на промени в рамковия договор, извършени
по реда и при условията на този член.“
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§ 5. С ъ зда ва се гла ва че т вър та „а“ с
чл. 73а – 73х:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

„ а “

ПРОЗРАЧНОСТ И СЪПОСТАВИМОСТ НА
ТАКСИТЕ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ. ДОСТЪП ДО ПЛАТЕЖНИ
СМЕТКИ ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ
Раздел I
Общи положения
Приложно поле
Чл. 73а. (1) Тази глава се прилага по отношение на платежните сметки, чрез които
потребителите могат да извършват най-малко
следното:
1. внасяне на средства по платежна сметка;
2. теглене на пари в наличност от платежна
сметка, и
3. изпълнение и получаване на платежни
операции, включително кредитни преводи,
до и от трети лица.
(2) Разпоредбите на раздел IV от тази глава
се прилагат единствено за банки, лицензирани
от БНБ, и за клонове на банки, осъществяващи
дейност на територията на страната, които
предоставят платежни услуги на потребители. Разпоредбите на раздели II и III от тази
глава се прилагат за всички доставчици на
платежни услуги, лицензирани от БНБ, клоновете и представителите на доставчици на
платежни услуги, осъществяващи дейност на
територията на страната.
Раздел II
Прозрачност и съпоставимост на таксите,
свързани с платежна сметка
Списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка
Чл. 73б. (1) Българската народна банка
приема с наредба списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка,
който съдържа както национални, така и
стандартизирани на равнището на Европейския съюз термини.
(2) Услугите по ал. 1 са тези услуги, които
потребителите използват най-често във връзка
с техните платежни сметки и/или които носят
най-големи разходи за потребителите.
Документ с информация за таксите
Чл. 73в. (1) В достатъчен срок, преди потребителят да бъде обвързан с договор за
платежна сметка, доставчикът на платежни
услуги трябва да му предостави на хартиен
или на друг дълготраен носител документ с
информация за таксите, съдържащ стандартизираните термини от списъка по чл. 73б.
Предоставянето на документа с информация
за таксите не засяга задълженията на доставчика на платежни услуги по чл. 41, т. 3 или
по Закона за потребителския кредит.
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(2) Документът по ал. 1 трябва да отговаря
на следните изисквания:
1. да представлява кратък и самостоятелен
документ;
2. да е представен и да е структуриран по
ясен и лесен за четене начин, като е използван
четлив шрифт;
3. да не се нарушава четливостта му, ако
цветен оригинал бъде копиран в черно и бяло;
4. да е съставен на български език или
на друг език, уговорен между потребителя и
доставчика на платежни услуги;
5. да е точен и да не съдържа подвеждаща
информация;
6. таксите в документа да са посочени във
валутата на платежната сметка или в друга
валута на държава членка, уговорена между
потребителя и доставчика на платежни услуги;
7. да е озаглавен „Документ с информация за таксите“ в горната част на първата
страница непосредствено до общия символ,
който разграничава този документ от други
документи;
8. да включва текст, че документът съдържа такси за най-представителните услуги,
свързани с платежна сметка, и че пълна
преддоговорна и договорна информация за
всички услуги е налична в други документи.
(3) Когато една или повече услуги се предлагат като част от пакет от услуги, свързани с
платежна сметка, в документа с информация
за таксите се посочват таксата за целия пакет,
услугите, включени в пакета, и техният брой,
както и допълнителна такса за всяка услуга
извън броя на услугите, за които се дължи
пакетна такса.
(4) Документът с информация за таксите се
изготвя в стандартизиран формат и съдържа
общ символ съгласно делегиран акт, който
Европейската комисия приема на основание
чл. 4, параграф 6 от Директива 2014/92/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от
23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на
таксите по платежните сметки, прехвърлянето
на платежни сметки и достъпа до платежни
сметки за основни операции (OB, L 257/214
от 28 август 2014 г.), наричана по-нататък
„Директива 2014/92/ЕС“.

на потребителите по всяко време. Те се предоставят по начин, който осигурява лесен
достъп до тях, включително и на лица, които
не са клиенти. Те се предоставят на място в
помещенията на доставчиците, до които потребителите имат достъп, а когато са налични
в електронна форма – и чрез интернет страниците на доставчиците на платежни услуги.
(2) По искане на потребителя документите
по ал. 1 се предоставят безплатно и на хартиен
или друг дълготраен носител.
(3) Документът с информация за таксите
може да се предоставя заедно с друга информация, изисквана съгласно законодателството
на Европейския съюз или на българското
законодателство относно платежните сметки
и свързаните с тях услуги.

Речник
Чл. 73г. (1) Доставчиците на платежни
услуги предоставят на потребителите речник,
минималното съдържание на който включва
стандартизираните термини от списъка по
чл. 73б и съответните определения.
(2) При съставяне на речника по ал. 1,
както и за въвеждане на други определения
се използва ясен и недвусмислен език, който
не е подвеждащ, като се избягват техническите термини.

Съдържание на отчета
Чл. 73ж. (1) Отчетът по чл. 73е съдържа
следната информация:
1. единичната такса, начислена за всяка
услуга, и колко пъти услугата е била използвана през съответния период;
2. в случай че услугите са предоставени в
пакет – начислената такса за пакета от услуги като цяло, колко пъти пакетната такса е
била начислявана през съответния период и
допълнителните такси, начислени за надвишаване на включения в пакета брой услуги;
3. общия размер на платените такси за
съответния период за всяка предоставена услуга, за всеки пакет от услуги и за услугите,
надвишаващи броя, включен в пакета;

Предоставяне на документа с информация за
таксите и речника
Чл. 73д. (1) Документът с информация за
таксите и речникът се предоставят от доставчиците на платежни услуги на разположение

Отчет за таксите
Чл. 73е. (1) Доставчиците на платежни
услуги осигуряват при поискване на потребителите безплатно най-малко веднъж годишно
отчет за всички начислени такси и ако е
приложимо, информация относно лихвените
проценти за овърдрафт по платежната сметка, кредитен лихвен процент по платежната
сметка и общия размер на натрупаната лихва
за съответния период за услугите, свързани
с платежна сметка. В отчета доставчиците
на платежни услуги използват термините от
списъка по чл. 73б.
(2) Изискванията по ал. 1 не засягат задължението на доставчиците на платежни услуги
да предоставят информация по чл. 46 и 47,
както и по Закона за потребителския кредит.
(3) Доставчикът на платежни услуги и
потребителят уговарят начина за предоставяне на отчета по ал. 1, като при поискване
от потребителя отчетът се предоставя и на
хартиен носител.
(4) Отчетът за таксите може да се предоставя заедно с друга информация, изисквана
съгласно законодателството на Европейския
съюз или на българското законодателство
относно платежните сметки и свързаните с
тях услуги.
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4. когато е приложимо – лихвения процент за овърдрафт по платежната сметка и
общия размер на лихвата по овърдрафта за
съответния период;
5. когато е приложимо – кредитния лихвен
процент по платежната сметка и общия размер
на натрупаната лихва за съответния период;
6. общия размер на наложените такси за
всички предоставени услуги през съответния
период.
(2) Отчетът по чл. 73е трябва да отговаря
на следните изисквания:
1. да е представен и да е структуриран по
ясен и лесен за четене начин, като се използва
четлив шрифт;
2. да е точен и да не съдържа подвеждаща
информация;
3. да е във валутата на платежната сметка
или в друга валута, уговорена между потребителя и доставчика на платежни услуги;
4. да е озаглавен „Отчет за таксите“ в
горната част на първата страница на отчета,
непосредствено до общия символ, който разграничава отчета от други документи;
5. да е съставен на български или на друг
език, уговорен между потребителя и доставчика на платежни услуги.
(3) Отчетът за таксите се изготвя в стандартизиран формат и съдържа общ символ
съгласно делегиран акт, който Европейската
комисия приема на основание чл. 5, параграф 4
от Директива 2014/92/ЕС.
Информация за потребителите
Чл. 73з. (1) В предоставяната на потребителите договорна, търговска и маркетингова
информация доставчиците на платежни услуги
използват, когато е приложимо, стандартизираните термини от списъка по чл. 73б.
(2) В документа с информация за таксите и
отчета за таксите доставчиците на платежни
услуги могат да използват търговски наименования, при условие че те се явяват допълнение
към стандартизираните термини от окончателния списък съгласно чл. 73б и служат като
вторично наименование на тези услуги.
(3) Доставчиците на платежни услуги могат да използват търговски наименования за
своите услуги в предоставяната на потребителите договорна, търговска и маркетингова
информация, при условие че ясно посочат,
когато е приложимо, съответстващите им
стандартизирани термини от списъка по
чл. 73б.
Интернет страница за съпоставяне на такси
Чл. 73и. (1) Потребителите имат право на
безплатен достъп на национално равнище до
най-малко една интернет страница за съпоставяне на таксите, налагани от доставчиците на
платежни услуги за предоставяне на услугите,
включени в списъка по чл. 73б.
(2) Интернет страницата по ал. 1 трябва
да отговаря на следните изисквания:
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1. да е функционално независима, като
гарантира, че доставчиците на платежни
услуги са еднакво представени в резултатите
от търсенето;
2. ясно посочва кой е собственикът на
интернет страницата;
3. определя ясни, обективни критерии, въз
основа на които ще се извършва сравнението;
4. използва ясен и недвусмислен език и
когато е възможно, стандартизираните термини от списъка по чл. 73б;
5. предоставя точна информация и посочва
времето на последната актуализация;
6. включва широк обхват от оферти за платежни сметки, обхващащи значителна част от
пазара, а когато представената информация не
съдържа пълен обзор на пазара, това ясно се
съобщава преди показването на резултатите;
7. осигурява ефективна процедура за докладване на неточна информация относно
публикуваните такси.
(3) Българската народна банка поддържа
интернет страница по ал. 1 по ред, определен
с наредба на БНБ.
(4) Други лица, поддържащи интернет
страници, които отговарят на посочените в
ал. 1 и 2 изисквания, уведомяват БНБ за това
с цел включването им в предоставяната по
ал. 6 информация.
(5) Доставчиците на платежни услуги информират БНБ за начисляваните от тях такси
за услугите, включени в списъка по чл. 73б,
по ред, определен с наредба на БНБ, както и
за всички изменения в тях.
(6) Българската народна банка предоставя
информация на страницата си относно наличните интернет страници, които отговарят на
посочените в настоящия член условия.
(7) Отношенията между Министерството
на финансите и БНБ по повод възстановяване
на направените от БНБ разходи се уреждат
с договор.
Платежни сметки, предлагани в пакет
Чл. 73к. Когато платежните сметки се
предлагат като част от пакет заедно с друг
продукт или услуга, които не са свързани с
платежна сметка, доставчикът на платежни
услуги уведомява потребителя относно възможността платежната сметка да бъде открита
и водена отделно. При наличие на такава
възможност доставчикът на платежни услуги
осигурява отделна информация за разходите и
таксите, свързани с всеки от другите продукти
и услуги, предлагани в пакета, които могат
да бъдат закупени отделно.
Раздел III
Прехвърляне на платежна сметка
Предоставяне на услуга по прехвърляне на
платежна сметка
Чл. 73л. Доставчик на платежни услуги
предоставя на потребител услугата по пре
хвърляне на платежна сметка, описана в този
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раздел, когато платежните сметки са водени
в една и съща валута при доставчици на платежни услуги, намиращи се на територията
на Република България.
Услуга по прехвърляне на платежна сметка
Чл. 73м. (1) Приемащият доставчик на
платежни услуги започва процедура по пре
хвърляне на платежна сметка по искане на
потребителя и след като е получил разрешение
от потребителя. В случай че има двама или
повече титуляри на сметката, разрешение се
получава от всеки от тях. Разрешението се
дава писмено на български език или на друг
уговорен между страните език, като копие от
него се предоставя и на потребителя.
(2) С разрешението по ал. 1 потребителят
дава съгласие:
1. за изпълнение от страна на прехвърлящия доставчик на платежни услуги на всяко
от действията, посочени в ал. 4;
2. за изпълнение от страна на приемащия
доставчик на платежни услуги на всяко от
действията, посочени в ал. 7.
(3) С разрешението по ал. 1 потребителят
може също така да посочи:
1. кои конкретни входящи кредитни преводи, нареждания за периодични преводи и
съгласия за директни дебити трябва да се
прехвърлят;
2. дата, най-малко 6 работни дни след
датата, на която приемащият доставчик на
платежни услуги е получил документите от
прехвърлящия доставчик на платежни услуги съгласно ал. 5, от която нарежданията за
периодични преводи и директните дебити да
се изпълняват от откритата или водената в
приемащия доставчик на платежни услуги
платежна сметка.
(4) В срок два работни дни след получаването на разрешението по ал. 1 приемащият
доставчик на платежни услуги изисква от
прехвърлящия доставчик на платежни услуги
осъществяването на следните дейности, ако
са включени в разрешението от потребителя:
1. да предостави на приемащия доставчик
на платежни услуги и на потребителя, ако той
изрично е поискал това, списък на съществуващите нареждания за периодични преводи
и наличната информация за съгласията за
директни дебити, които се прехвърлят;
2. да изпрати на приемащия доставчик
на платежни услуги и на потребителя при
изрично отправено от него искане наличната
информация относно входящите периодични
кредитни преводи и съгласията за директните
дебити, които се съхраняват от получателя,
извършени по платежната сметка на потребителя, за предходните 13 месеца;
3. да преустанови приемането на директни дебити и входящи кредитни преводи от
датата, посочена в разрешението, когато пре
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хвърлящият доставчик на платежни услуги
не разполага със система за автоматизирано
пренасочване на входящите кредитни преводи
и директните дебити към платежната сметка
на потребителя в приемащия доставчик на
платежни услуги;
4. да спре изпълнението на нарежданията
за периодични преводи от датата, посочена
в разрешението;
5. да прехвърли положителното салдо, ако
има такова, по платежната сметка, открита или
водена в приемащия доставчик на платежни
услуги, на посочената от потребителя дата, и
6. да закрие платежната сметка, водена
при прехвърлящия доставчик на платежни
услуги, на посочената от потребителя дата.
(5) При получаване на искане по ал. 4
прехвърлящият доставчик изпълнява следните
действия, ако са включени в разрешението
от потребителя:
1. изпраща на приемащия доставчик информацията, посочена в ал. 4, т. 1 и 2, в срок
5 работни дни;
2. когато прехвърлящият доставчик не
разполага със система за автоматизирано
пренасочване на входящите кредитни преводи
и директните дебити към платежната сметка,
притежавана или открита от потребителя при
приемащия доставчик на платежни услуги,
преустановява приемането на вход ящите
кредитни преводи и директните дебити по
платежната сметка от датата, посочена в
разрешението; прехвърлящият доставчик на
платежни услуги информира платеца или
получателя за основанията за неприемане на
платежната операция;
3. спира да изпълнява нарежданията за
периодични преводи от датата, посочена в
разрешението;
4. прехвърля положителното салдо, ако
има такова, към платежната сметка, открита
или водена при приемащия доставчик, на
посочената в разрешението дата;
5. закрива платежната сметка на посочената
в разрешението дата, ако е спазен приложимият съгласно чл. 44 срок и потребителят
няма непогасени задължения по тази сметка
и при условие че предвидените в т. 1, 2 и 4 от
настоящата алинея действия са извършени;
прехвърлящият доставчик на платежни услуги
незабавно уведомява потребителя, ако платежната му сметка не може да бъде закрита
поради наличието на непогасени задължения.
(6) Прехвърлящият доставчик на платежни услуги няма право да блокира платежни
инструменти преди датата, посочена в предоставеното от пот ребител я разрешение,
така че предоставянето на платежни услуги
на потребителя да не се прекъсва в хода на
предоставянето на услугата по прехвърляне
освен в случаите по чл. 52, ал. 2.
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(7) В срок 5 работни дни след получаването
на поисканата от прехвърлящия доставчик на
платежни услуги информация по ал. 4 приемащият доставчик на платежни услуги изпълнява следните действия, ако са предвидени в
разрешението и доколкото предоставената от
прехвърлящия доставчик на платежни услуги
информация му дава възможност да ги изпълни:
1. съставя поисканите от пот ребител я
нареждания за периодични преводи и ги изпълнява от датата, посочена в разрешението;
2. извършва необходимата подготовка за
приемането на директни дебити и ги приема
от датата, посочена в разрешението;
3. при необходимост уведомява потребителите за правата им съгласно чл. 5, параграф 3,
буква „г“ от Регламент (ЕС) № 260/2012;
4. уведомява посочените в разрешението
платци, които извършват входящи периодични
кредитни преводи по платежната сметка на
потребителя, за данните на платежната сметка
на потребителя, водена при него, и им изпраща копие от предоставеното разрешение; ако
приемащият доставчик на платежни услуги не
разполага с цялата информация, необходима
за уведомяването на платците, той изисква от
потребителя или от прехвърлящия доставчик
на платежни услуги да предоставят липсващата информация;
5. уведомява посочените в разрешението
получатели на средства по директни дебити
от платежната сметка на потребителя за дан
ните на платежната сметка на потребителя,
водена при него, и за датата, от която трябва
да се изпълняват директните дебити от тази
сметка, и им изпраща копие от предоставеното разрешение; ако приемащият доставчик
на платежни услуги не разполага с цялата
информация, необходима за уведомяването на
получателите, той изисква потребителят или
прехвърлящият доставчик на платежни услуги
да предоставят липсващата информация.
(8) Когато потребителят избере лично да
предостави посочената в ал. 7, т. 4 и 5 информация на платците или на получателите на
средства, вместо да предостави изричното си
съгласие приемащият доставчик на платежни
услуги да извърши уведомяването, в срока
по ал. 7 приемащият доставчик на платежни
услуги предоставя на потребителя стандартни
уведомителни писма, в които се посочват дан
ните за платежната сметка и определената в
разрешението начална дата.
Такси, свързани с услугата по прехвърляне на
платежна сметка
Чл. 73н. (1) Доставчиците на платежни
услуги не могат да начисляват такси на потребители за достъп до отнасящата се до тях
информация относно съществуващи нареждания за периодични преводи и директни
дебити, съхранявани от прехвърлящия или
от приемащия доставчик на платежни услуги.
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(2) Прехвърлящият доставчик на платежни
услуги не може да начислява такси на потребителя или на приемащия доставчик на платежни услуги в случаите по чл. 73м, ал. 5, т. 1.
(3) В случай че прехвърлящият доставчик
на платежни услуги събира от потребителя
такси при закриването на платежната сметка,
те се определят в съответствие с изискванията
на чл. 44, ал. 2 и 5.
(4) В случай на начисляване на такси на
потребителя от прехвърлящия или от приемащия доставчик на платежни услуги за всяка от
услугите, предвидени в чл. 73м, с изключение
на тези по ал. 1 – 3 от този член, таксите
трябва да са приемливи и да съответстват
на действителните разходи на доставчика на
платежни услуги.
Финансови загуби за потребителите
Чл. 73о. (1) Финансовите загуби, включително такси и лихви, понесени от потребителя
и произтичащи пряко от неспазване на задълженията по чл. 73м от страна на участващ
в процедурата по прехвърляне на платежна
сметка доставчик на платежни услуги, се
възстановяват незабавно от този доставчик
на платежни услуги.
(2) Алинея 1 не се прилага, в случай че:
1. неизпълнението се дължи на извънредни
и непредвидими обстоятелства извън контрола
на доставчика на платежни услуги, чиито последици неизбежно биха настъпили, въпреки
всички усилия за тяхното предотвратяване, или
2. когато доставчикът на платежни услуги е
действал в изпълнение на нормативно установено задължение съгласно законодателството
на Европейския съюз или на българското
законодателство.
Информация относно услугата по прехвърляне
на платежна сметка
Чл. 73п. (1) Доставчиците на платежни
услуги предоставят на потребителите информация относно услугата по прехвърляне на
платежна сметка, която се отнася до:
1. функцията на прехвърлящия и на приемащия доставчик на платежни услуги на
всеки етап от процедурата по прехвърляне
на платежна сметка по чл. 73м;
2. сроковете за изпълнението на съответните етапи;
3. такси, в случай че такива се начисляват
във връзка с прехвърлянето на платежната
сметка;
4. всяка информация, която ще бъде изискана от потребителя, и
5. информация относно процедурите за
алтернативно разрешаване на спорове, посочени в глава осма.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
безплатно на потребителите и при поискване – на хартиен или на друг дълготраен носител, във всички достъпни за потребителите
помещения на доставчиците на платежни услуги, както и в електронен формат на техните
интернет страници във всеки един момент.
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Улесняване на потребителите при трансгранично откриване на сметка
Чл. 73р. (1) Когато даден потребител уведоми своя доставчик на платежни услуги,
че желае да открие платежна сметка при
доставчик на платежни услуги, намиращ се
в друга държава членка, то при получаването
на такова искане доставчикът на платежни
услуги, при който потребителят има открита
платежна сметка:
1. предоставя безплатно на потребителя
списък на всички активни към момента нареждания за периодични кредитни преводи
и съгласия за директни дебити, които се съхраняват при доставчика на платежни услуги
на платеца, ако има такива, и наличната информация за входящите периодични кредитни
преводи и директните дебити, съгласието за
които се съхранява от получателя, извършени
по платежната сметка на потребителя за пред
ходните 13 месеца. Този списък не поражда
задължение за новия доставчик на платежни
услуги да осигурява услуги, които по принцип
не предоставя;
2. прехвърля положителното салдо, ако има
такова, от платежната сметка на потребителя
по платежната сметка, открита или водена
при новия доставчик на платежни услуги,
при условие че искането съдържа пълните
идентификационни данни за новия доставчик
на платежни услуги и за платежната сметка
на потребителя;
3. закрива платежната сметка на потребителя.
(2) Ако е спазен срокът по чл. 44 и ако
потребителят няма непогасени задължения
по платежната сметка, доставчикът на платежни услуги изпълнява действията по ал. 1
на посочената от потребителя дата, която е
най-малко шест работни дни, след като доставчикът на платежни услуги получи искането на
потребителя, освен ако не е уговорено друго.
Доставчикът на платежни услуги уведомява
незабавно потребителя, ако сметката му не
може да бъде закрита поради наличието на
непогасени задължения.
Раздел IV
Достъп до платежни сметки
Недискриминация
Чл. 73с. (1) Потребителите, пребиваващи
законно в Европейския съюз, не могат да
бъдат обект на дискриминация от страна на
банките въз основа на тяхната националност
или местопребиваване, нито на друго основание съгласно член 21 от Хартата на основните
права на Европейския съюз, когато тези потребители подават заявление за откриване на
платежна сметка или се опитват да получат
достъп до платежна сметка на територията
на Република България.
(2) Условията, приложими във връзка с
откриването и воденето на платежна сметка
за основни операции по смисъла на чл. 73т,
не трябва да бъдат дискриминационни.
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Платежна сметка за основни операции
Чл. 73т. (1) Платежната сметка за основни операции е платежна сметка, водена в
български левове, чрез която се предоставят
следните услуги:
1. откриване, използване и закриване на
платежна сметка;
2. внасяне на средства по платежна сметка;
3. теглене на пари в брой от платежната
сметка в рамките на Европейския съюз от
гише или терминално устройство ATM през
работното време на банката или извън него;
4. изпълнение на следните платежни операции в рамките на Европейския съюз:
а) директни дебити;
б) платежни операции, извършвани чрез
платежна карта, включително плащания чрез
интернет;
в) кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи, на терминални
устройства ATM и ПОС и гишета, когато са
налични, и чрез системите за онлайн банкиране на банка.
(2) Банките предлагат всяка от услугите
по ал. 1 по платежна сметка за основни операции, ако я предоставят на потребители,
притежаващи платежна сметка, различна от
сметката за основни операции.
(3) Банките осигуряват възможност по
платежна сметка за основни операции да се
извършват неограничен брой операции относно
услугите, посочени в ал. 1.
(4) Банките осигуряват на потребителите
възможност да управляват и да извършват
платежни операции от платежната си сметка
за основни операции на място в офиси на
банката и/или чрез система за онлайн банкиране, ако е налична.
(5) Банките предоставят безплатно на потребителите достъпна информация и помощ
във връзка с характеристиките на предлаганите платежни сметки за основни операции,
свързаните с тях такси и условията за ползването им. Информацията трябва да пояснява,
че покупката на допълнителни услуги не е
задължително условие за достъп до платежна
сметка за основни операции.
(6) Българската народна банка, банките по
чл. 73у, ал. 1 и лицата, поддържащи интернет
страници по чл. 73и, ал. 1, предприемат необходимите мерки за повишаване на обществената осведоменост относно възможността
за ползване на платежни сметки за основни
операции.
Право на достъп до платежна сметка за
основни операции
Чл. 73у. (1) Всички банки, лицензирани
от БНБ, и клонове на банки, осъществяващи
дейност на територията на страната, които
предоставят платежни услуги на потребители, предлагат платежни сметки за основни
операции по смисъла на чл. 73т.
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(2) Потребители, пребиваващи законно
в Европейския съюз, включително такива
без постоянен адрес, търсещи международна
закрила лица и потребители, на които не е
предоставено разрешение за пребиваване, но
които не е възможно да бъдат експулсирани по
правни или фактически причини, имат право
да открият и използват платежна сметка за
основни операции.
(3) Банките, които са получили заявление
за откриване на платежна сметка за основни операции, трябва да открият платежната
сметка за основни операции или да дадат
отказ за откриване на такава сметка не покъсно от 10 дни след получаването на всички
необходими документи.
(4) Банките отказват откриването на платежна сметка за основни операции, когато
откриването на такава сметка би довело до
нарушаване на установените в законодателството разпоредби относно предотвратяване
използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането
на тероризма.
(5) Банките могат да откажат откриване
на платежна сметка за основни операции на
потребител в някои от следните случаи:
1. потребителят вече притежава платежна
сметка, водена от същата банка, чрез която
може да използва услугите по чл. 73т, ал. 1,
освен ако е бил уведомен, че сметката му ще
бъде закрита;
2. потребителят декларира, че притежава
платежна сметка, водена от друга банка на
територията на страната, чрез която може да
използва услугите по чл. 73т, ал. 1, освен ако
той също така декларира, че е бил уведомен,
че сметката му ще бъде закрита.
(6) В случай на отказ за откриване на
платежна сметка банките уведомяват потребителя за отказа, както и за конкретното
основание за отказа веднага щом вземат
решението, освен ако разкриването на тази
информация би било в противоречие с целите на националната сигурност, обществения
ред или законодателството относно предот
врат я ва не използва не т о на фи на нс овата
система за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма. Уведомлението
се извършва писмено и за него не се събира
такса. С уведомлението банките информират
потребителите за процедурата по подаване на
възражение срещу отказа по реда на чл. 127
и за възможността да се обърнат към БНБ
и Помирителната комисия за платежни спорове, като им предоставят данни за контакт.
(7) Достъпът до платежна сметка за основни
операции не е обвързан с покупката на допълнителни услуги или на акции на банката,
освен ако извършването на такава покупка е
условие за всички потребители на банката.
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Такси по платежните сметки за основни
операции
Чл. 73ф. (1) Банките предоставят на потребителите услугите, посочени в чл. 73т,
ал. 1, безплатно или срещу приемливи такси
независимо от броя платежни операции, извършени по сметката.
(2) Таксите, начислявани на потребители
за неспазване на задълженията им по рамковия договор за платежна сметка за основни
плащания, трябва да са приемливи.
(3) Приемливите такси по ал. 1 и 2 следва
да бъдат съобразени с нивото на доходите в
Република България, като бъдат по-ниски от
средния размер на таксите, събирани от банките за съответни услуги по платежни сметки
на потребители, различни от платежни сметки
по чл. 73т, и от размера на таксите, които
банката прилага по тарифа за съответните
услуги по платежни сметки на потребители,
различни от платежни сметки по чл. 73т.
(4) Българската народна банка публикува
на интернет страницата си веднъж годишно
средния размер на таксите, начислявани от
банките за съответните услуги по платежни
сметки на потребители, различни от платежни
сметки по чл. 73т. Банките информират БНБ
за начисляваните от тях такси за съответните
услуги по платежни сметки на потребители
по ред, определен с наредба на БНБ.
Рамкови договори за платежни сметки за
основни операции и прекратяване
Чл. 73х. (1) Доколкото в този член не е
предвидено друго, към рамковите договори
за платежна сметка за основни операции се
прилагат разпоредбите на чл. 40 – 47.
(2) Банката може едностранно да прекрати
рамков договор за платежна сметка за основни
операции само когато е изпълнено поне едно
от следните условия:
1. потребителят умишлено е използвал
платежната сметка за незаконни цели;
2. в продължение на повече от 24 последователни месеца по платежната сметка не
е осъществена платежна операция;
3. потребителят е предоставил невярна
информация, за да бъде открита платежна
сметка за основни операции, когато предоставянето на вярната информация би довело
до отказ за откриването є;
4. потребителят вече не пребивава законно
в Европейския съюз;
5. потребителят впоследствие е открил в
банка друга платежна сметка, която му дава
възможност да ползва изброените в чл. 73т,
ал. 1 услуги;
6. потребителят нарушава условията на
рамковия договор.
(3) Когато банка прекратява рамковия договор за платежна сметка за основни операции
на едно или повече от основанията, посочени
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в ал. 2, т. 2, 4 – 6, тя уведомява потребителя
за причините и основанията за прекратяването с предизвестие със срок най-малко два
месеца, освен ако разкриването на тази информация би било в противоречие с целите
на националната сигурност или обществения
ред. Уведомлението се извършва писмено и
за него не се събира такса.
(4) Когато банка прекратява рамков договор
за платежна сметка за основни операции на
основание ал. 2, т. 1 или 3, прекратяването
влиза в сила незабавно.
(5) В уведомлението за прекратяване по
ал. 3 банките информират потребителите
за процедурата по подаване на възражение
срещу прекратяването съгласно чл. 127 и за
възможността да отнесат спора към БНБ и
Помирителната комисия за платежни спорове, като им предоставят данни за контакт с
посочените органи.“
§ 6. В чл. 74, ал. 2, т. 1 думата „платежни“
се заличава.
§ 7. В чл. 104, ал. 2 накрая се добавя „извършващи дейност на територията на Репуб
лика България чрез клон“.
§ 8. В чл. 108, ал. 1 изречение второ се
заличава.
§ 9. Член 110 се изменя така:

обменя информация със съответните компетентни органи на другите държави членки и
си сътрудничи във връзка с извършването на
надзорни дейности или разследване.
(5) Когато обменя информация с други
компетентни органи по въпроси, свързани с
осъществяване на надзора по глава четвърта
„а“, при предаването на информацията БНБ
може да посочи, че тази информация ще се
разкрива само с нейно изрично съгласие и
ще бъде обменяна единствено за целите, за
които БНБ е дала своето съгласие.“
§ 14. В чл. 119 се създава ал. 3:
„(3) Българската народна банка може да
предоставя получената по реда на чл. 118,
ал. 4 информация на съответните компетентни органи, а на други органи, физически
или юридически лица – само с изричното
съгласие на компетентните органи, които са
я разкрили, и единствено за целите, за които
тези органи са дали съгласието си да бъде
разкрита, освен при надлежно обосновани
обстоятелства, като в този случай БНБ незабавно уведомява компетентния орган, който
е предоставил информацията.“
§ 15. В глава седма, раздел І се създават
чл. 119а и 119б:

„Гаранционни механизми
Чл. 110. (1) За извършване на сетълмента
БНБ може да създава механизми за осигуряване на достатъчна наличност по сметките
за сетълмент, включително чрез резервиране
на ликвидност и поставяне на изискване за
задължителна минимална наличност по всяка
сметка.
(2) Българската народна банка може да
изисква от системен оператор и участниците
в платежна система или в система за сетълмент на ценни книжа, която извършва нетен
сетълмент в определен момент в RINGS,
да създават гаранционни механизми за сетълмента на плащанията на участниците в
съответната система.“
§ 10. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Българската народна банка осъществява правомощията по ал. 1 и по отношение на
лицата, извършващи дейност като дружество
за електронни пари или платежна институция
без издаден лиценз в нарушение на чл. 7 и 76.“
§ 11. В чл. 115, ал. 3 след думата „информация“ се добавя „и документи“.
§ 12. В чл. 116, ал. 2, изречение първо
думите „и чието разгласяване би увредило
търговския интерес или престижа на лицата,
които са обект на платежен надзор, или техни
акционери, или съдружници“ се заличават.
§ 13. В чл. 118 се създават ал. 4 и 5:
„(4) За целите на осъществяване на надзора по глава четвърта „а“ БНБ своевременно

„Отказ за съдействие при надзорно сътрудничество
Чл. 119а. (1) По въпроси, свързани с осъществяване на надзора по глава четвърта „а“,
БНБ може да откаже да съдейства при получено
искане за сътрудничество за извършването на
разследване или надзорна дейност, или обмен
на информация, само когато:
1. такова разследване, проверка на място,
надзорна дейност или обмен на информация
могат да засегнат по неблагоприятен начин
суверенитета, националната сигурност или
обществения ред на Република България;
2. вече е започнало съдебно производство
по отношение на същите лица и за същите
действия пред компетентните съдебни органи
на Република България;
3. има влязло в сила съдебно решение
по отношение на същите лица и за същите
действия в Република България.
(2) В случай на отказ по ал. 1 БНБ уведомява по подходящ начин отправилия искането компетентен орган, като му предоставя
възможно най-подробна информация.
Уреждане на разногласия между компетентните
органи на различни държави членки
Чл. 119б. Когато по искане за обмен на
информация по чл. 118, ал. 4 е получен отказ или не са били предприети действия в
разумен срок, БНБ може да отнесе въпроса
до Европейския банков орган (ЕБО), като
поиска съдействието на ЕБО, съгласно чл. 19
от Регламент (ЕС) № 1093/2010.“
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§ 16. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „както и спрямо“ се
заличават, а накрая се поставя запетая и се
добавя „както и спрямо лицата, извършващи
дейност като дружество за електронни пари
или платежна институция без издаден лиценз
в нарушение на чл. 7 и 76“.
2. В ал. 2 думите „е допуснал“ се заменят с
„или друго лице са допуснали“, думите „както
и“ се заличават, а след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 260/2012“ се поставя
запетая и се добавя „както и на Регламент
(ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2015 г. относно обменните
такси за платежни операции, свързани с карти
(OB, L 123/1 от 19 май 2015 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) 2015/751“.
3. В ал. 3 се създава изречение второ: „Отговорът на БНБ не представлява индивидуален
административен акт.“
§ 17. В чл. 126, т. 4 накрая се добавя „и
документи“.
§ 18. В чл. 127, ал. 2 думите „7-дневен“ се
заменят с „14-дневен“.
§ 19. Член 128 се изменя така:
„Статут
Чл. 128. (1) Помирителната комисия за
платежни спорове към Комисията за защита
на потребителите е орган за извънсъдебно
разрешаване на национални и трансгранични
спорове между доставчици на платежни услуги и ползватели на платежни услуги, както и
между издатели на електронни пари и техни
клиенти във връзка с прилагането на този
закон, на подзаконовите актове по прилагането му, на Регламент (ЕО) № 924/2009, на
Регламент (ЕС) № 260/2012 и на Регламент
(ЕС) 2015/751.
(2) Помирителната комисия за платежни
спорове, наричана по-нататък „комисията“,
разглежда национални и трансгранични спорове между лицата по ал. 1, произтичащи
от договори за предоставяне на платежни
услуги от разстояние по смисъла на Закона
за предоставяне на финансови услуги от разстояние. При разглеждане на трансгранични
спорове, получени чрез платформата за онлайн решаване на спорове, комисията спазва
изискванията на Регламент (ЕС) № 524/2013
на Европейския 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 (Регламент за ОРС за потребители)
(OB, L 165/1 от 18 юни 2013 г.).
(3) Комисията е независима и към нея не
могат да се отправят задължителни указания
относно изпълнението на дейността є.“
§ 20. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение трето думите „отзовани
по всяко време“ се заменят с „освобождавани
без основателни причини“.
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2. В ал. 2, изречение второ след думата
„Членовете“ се добавя „на комисията за всяко
помирително производство“, а думите „съгласно разпоредбите на правилника за дейността
на комисията“ се заличават.
3. В ал. 3 след думата „председателят“
се добавя „или заместник-председателят“,
а накрая се добавя „измежду включените в
съответната листа лица“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Членовете на комисията, председателят
и заместник-председателят са длъжни да бъдат
обективни и безпристрастни при изпълнение
на задълженията си. Те нямат право да разгласяват търговската, служебната, банковата
и професионалната тайна или други сведения,
станали им известни при или по повод изпълнение на техните задължения.“
5. В ал. 5 се създава изречение трето: „Годишният доклад се публикува на интернет
страницата на Помирителната комисия за
платежни спорове.“
§ 21. Член 130 се изменя така:
„Принципи на помирителното производство
Чл. 130. (1) При решаване на спорове комисията спазва принципите на доброволност,
експертност, независимост, безпристрастност,
прозрачност, ефективност, справедливост,
свобода и законосъобразност, заложени в
глава девета, раздел II на Закона за защита
на потребителите, и изискванията за защита
на личните данни съгласно Закона за защита
на личните данни.
(2) Производството пред комисията не е
задължителна предпоставка за предявяване
на иск в съда.“
§ 22. Член 131 се изменя така:
„Помирително производство
Чл. 131. (1) Помирителното производство
започва с подаване на заявление до комисията. Заявлението се подава в писмена форма,
както и по електронна поща или онлайн чрез
интернет страницата на Комисията за защита
на потребителите.
(2) Изиск вани ята към за явлението по
ал. 1, редът и условията за образуване и прекратяване на помирителното производство
и за разглеждане и разрешаване на спорове
от компетентността на комисията, както и
максималният паричен праг на споровете се
определят с правилник, утвърден от управителя на БНБ. Правилникът се обнародва в
„Държавен вестник“.
(3) Помирителната комисия за платежни
спорове предоставя на страните на траен
носител при поискване информация относно
процедурата за провеждане на помирителното
производство.“
§ 23. Членове 132 и 133 се отменят.
§ 24. Член 134 се изменя така:
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„Помирително предложение
Чл. 134. (1) След извършване на необходимите действия по изясняване на спора комисията изготвя и приема писмено помирително
предложение за неговото разрешаване.
(2) Приемане на предложението от двете
страни има силата на споразумение между тях.
(3) 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.“
§ 25. В чл. 135 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение трето се заличава.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 26. В чл. 136 думата „презгранични“ се
заменя с „трансгранични“.
§ 27. В чл. 136а в началото се добавя „За
неуредените въпроси“.
§ 28. В чл. 137, ал. 2 думата „длъжностно“
се заличава.
§ 29. В чл. 138, ал. 1 се създава изречение
второ: „Ако нарушителят е юридическо лице,
се налага имуществена санкция в размер до
8000 лв., а при повторно нарушение – от 8000
до 15 000 лв.“
§ 30. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието след думите „Регламент
(ЕО) № 924/2009 г.“ съюзът „и“ се заличава
и се поставя запетая, а накрая се добавя „и
на Регламент (ЕС) 2015/751“.
2. Думите „както и“ се заличават, след думите „Регламент (ЕС) № 260/2012“ се поставя
запетая и се добавя „както и на Регламент
(ЕС) 2015/751“, а след думата „услуги“ се добавя „или на друго лице“.
§ 31. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „длъжностни“ и „длъжностно“ се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Българската народна банка може да
оповести всяко влязло в сила наказателно
постановление, с което е наложено наказание
или имуществена санкция за нарушаването
на разпоредбите на глава четвърта „а“, доколкото това оповестяване не би изложило
на сериозна опасност финансовите пазари
или не би причинило несъразмерна вреда на
засегнатите страни.“
§ 32. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 3 след думите „Директен дебит“ е“
се добавя „национална или презгранична“;
б) в т. 4, изречение второ думите „както
и“ се заличават, а накрая се добавя „и други“;
в) създават се т. 10а и 10б:
„10а. „Кредитен лихвен процент“ е лихвен
процент, плащан на потребителя във връзка с
притежаването на средства по платежна сметка.
10б. „Кредитен превод“ е национална или
презгранична платежна услуга за заверяване
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на платежна сметка на получателя посредством една или няколко платежни операции,
извършвани по платежна сметка на платеца
от доставчика на платежни услуги, който води
платежната сметка на платеца, въз основа на
дадено от платеца разпореждане.“;
г) създава се т. 11 а:
„11а. „Нареждане за периодични преводи“
е разпореждане на платеца до доставчика
на платежни услуги, който води платежната
сметка на платеца, да извършва кредитни
преводи на редовни интервали от време или
на предварително определени дати.“;
д) създава се нова т. 15а:
„15а. „Овърдрафт“ е изрично уговорен кредит, с който доставчик на платежни услуги
предоставя на потребителя възможността да
ползва средства, надвишаващи наличността
по платежната му сметка.“;
е) досегашните т. 15а и 15б стават съответно т. 15б и 15в;
ж) създава се т. 23а:
„23а. „Пребиваващ законно в Европейския
съюз“ е физическо лице, което има право да
пребивава в държава членка по силата на акт
на Европейския съюз или на националното
право, включително потребители без постоянен адрес, лица, търсещи убежище съгласно
Конвенцията за статута на бежанците, съставена в Женева на 28 юли 1951 г., и Протокола
за статута на бежанците от 1967 г., ратифицирани със закон (обн., ДВ, бр. 36 от 1992 г.;
доп., бр. 30 от 1993 г.) (ДВ, бр. 88 от 1993 г.),
и други приложими международни договори.“;
з) създават се т. 24а, 24б и 24в:
„24а. „Прехвърляне на платежна сметка“
или „услуга по прехвърляне“ е прехвърляне по
искане на потребителя от един доставчик на
платежни услуги към друг на информацията
относно всички или някои нареждания за
периодични преводи, периодични директни
дебити и периодични входящи кредитни преводи, извършвани по платежна сметка, и/или
прехвърляне на положителното салдо, ако има
такова, от една платежна сметка към друга
платежна сметка със или без закриване на
предишната платежна сметка.
24б. „Прехвърлящ доставчик на платежни
услуги“ е доставчик на платежни услуги, от
който се подава необходимата за извършване
на прехвърлянето информация в процедурата
по прехвърляне на платежна сметка.
24в. „Приемащ доставчик на платежни
услуги“ е доставчик на платежни услуги, към
който се подава необходимата за извършване
на прехвърлянето информация в процедурата
по прехвърляне на платежна сметка.“;
и) създава се нова т. 29а:
„29а. „Свръховърдрафт“ е мълчаливо приет
овърдрафт, при който доставчик на платежни
услуги предоставя на потребителя възможност та да ползва средства, надвишаващи
наличността по платежната му сметка или
договорения размер на овърдрафта.“;
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к) досегашната т. 29а става т. 29б;
л) създава се т. 31а:
„31а. „Такси“ са всички плащания и не
устойки, които потребителят дължи на доставчика на платеж ни усл у ги за или във
връзка с предоставянето на услуги, свързани
с платежна сметка.“;
м) създава се т. 33а:
„33а. „Услуги, свързани с платежната сметка“ са всички услуги, свързани с откриването,
използването и закриването на платежна
сметка, включително платежни услуги и платежни операции по смисъла на чл. 2, ал. 1,
т. 7, както и овърдрафт и свръховърдрафт.“
2. В § 2 се създава т. 5:
„5. Директива 2014/92/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на таксите по платежните
сметки, прехвърлянето на платежни сметки
и достъпа до платежни сметки за основни
операции.“
Заключителни разпоредби
§ 33. Министерството на финансите уведомява Европейската комисия, ЕБО и останалите
държави членки за избора на БНБ като компетентен орган по прилагането на Директива
2014/92/ЕС. Министерството на финансите
уведомява Европейската комисия, ЕБО и
останалите държави членки за определянето
на БНБ като звено за контакт за целите на
сътрудничеството и координацията.
§ 34. Управителният съвет на БНБ приема
наредба по прилагането на глава четвърта „а“.
§ 35. В Закона за Българската народна банка
(обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49 и 153 от
1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г.,
бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от 2005 г., бр. 37,
59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 24,
42 и 44 от 2009 г., бр. 97 и 101 от 2010 г., бр. 48
и 62 от 2015 г. и бр. 51 от 2016 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 16, т. 17 след думите „институции
и“ думата „кредитни“ се заменя с „инвестиционни“.
2. В чл. 39, ал. 1 след думата „книжа“ се
поставя запетая и се добавя „фонда за преструктуриране на банките, Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници“.
§ 36. В 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,
57, 60 и 102 от 2015 г.) в чл. 182, ал. 5 след
думите „Регламент (ЕО) № 2560/2001 (OB, L
266/11 от 9 октомври 2009 г.) съюзът „и“ се
заличава и се поставя запетая, а след думите „Регламент (ЕО) № 924/2009 (OB, L 94/22
от 30 март 2012 г.)“ се поставя запетая и се
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добавя „както и на Регламент (ЕС) 2015/751
на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2015 г. относно обменните такси за
платежни операции, свързани с карти (OB, L
123/1 от 19 май 2015 г.)“.
§ 37. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и
44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22,
27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от
2015 г. и бр. 33 от 2016 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1, т. 3 думата „заеми“ се
заменя с „кредити“.
2. В чл. 3а:
а) в ал. 1, изречение първо думите „от
лице, което не подлежи на лицензиране по
друг закон“ и запетаята след тях се заличават,
думата „то“ се заменя с „лицето“, а накрая
думата „лицето“ се заменя с „него“;
б) създава се ал. 9:
„(9) Не подлежи на регистрация лице, което
извършва кредитиране само като спомагателна
услуга във връзка с друга дейност, за която
е лицензирано.“
3. В чл. 29 ал. 3 се изменя така:
„(3) Условията и редът за издаване на разрешенията по ал. 1, основанията за отказ,
както и редът за издаване на разрешенията
и одобренията от БНБ по Регламент (ЕС)
№ 575/2013 се определят с наредба на БНБ.“
4. В чл. 39 се създават ал. 4 – 7:
„(4) Българската народна банка определя
с наредба условията и реда за издаването на
разрешение по чл. 26, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 575/2013 за включване на емисиите
капиталови инструменти в базовия собствен
капитал от първи ред.
(5) Българската народна банка определя с
наредба изискванията и необходимите документи за издаването на разрешение за включване на междинната или годишната печалба
в базовия собствен капитал от първи ред на
банката при условията и по реда на чл. 26,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(6) Банките могат да включват капиталови
инструменти в допълнителния капитал от
първи ред при условията на чл. 52 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и в капитала от втори
ред – при условията на чл. 63 от Регламент
(ЕС) № 575/2013, след издаване на предварително одобрение от БНБ. Редът и необходимите документи за издаване на одобренията
се определят с наредба на БНБ.
(7) При издаване на разрешенията и одобренията по ал. 4 – 6 БНБ може да поиска
представяне на декларация за съответствие с
определени изисквания, подписана от лицата
по чл. 10, ал. 1.“
5. В чл. 56 се създава ал. 6:
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„(6) За достъп до информация от системата
лицата по ал. 1, както и други органи и лица,
когато имат такова право, заплащат такса,
определена от БНБ с наредбата по ал. 4 въз
основа на извършени разходи.“
6. В чл. 56а:
а) в ал. 1 накрая се добавя „и техните
пълномощници“;
б) в ал. 2 думата „ежемесечно“ се заменя
с „най-малко веднъж месечно“;
в) в ал. 3 се създава т. 6:
„6. съдебните изпълнители при образувано
изпълнително дело.“;
г) алинея 9 се изменя така:
„(9) Информацията по ал. 1 се съхранява 5
години от датата на закриване на банковата
сметка, съответно 5 години от датата на прекратяване на договора за наем на банков сейф.“
7. В чл. 62, ал. 5:
а) в т. 3 съюзът „или“ се заличава;
б) в т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „или“;
в) създава се т. 5:
„5. при образувано международно арбитражно дело, по което Република България
е страна.“
8. В чл. 70 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) Когато банка извършва оповестяване на
информация по част осма от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 по-често от веднъж годишно, то
се осъществява в тримесечен срок след края
на периода, за който се отнася.
(4) Оповестяването на информация по
част осма от Регламент (ЕС) № 575/2013 се
извършва чрез официалната интернет страница
на банката и в поне една медия.“
9. В чл. 76 ал. 1 се изменя така:
„(1) Годишните финансови отчети на всяка
банка на индивидуална и на консолидирана
основа подлежат на независим финансов одит
от специализирано одиторско предприятие,
което е регистриран одитор съгласно Закона
за независимия финансов одит.“
10. В чл. 80:
а) в ал. 3:
аа) в т. 3 след думата „назначават“ се добавя „за сметка на банката“;
бб) в т. 4 думите „одит на банка“ се заменят
с „одит на банката за нейна сметка“;
б) в ал. 4 след думите „активите на банката“ се поставя запетая и се добавя „за нейна
сметка“.
11. В чл. 103, ал. 2:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително и да изиска приемане
на решение за смяна на специализираното
одиторско предприятие“;
б) в т. 16 след думите „надзорния съвет“ се
поставя запетая и се добавя „лица от висшия
ръководен персонал или други администратори на банката“.
12. В чл. 103а, ал. 2, т. 1 думите „чл. 121а“
се заличават.
13. В чл. 119, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. изпълнението на задължения, възникнали от нареждания за превод, въведени в
платежна система с окончателност на се-
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тълмента преди поставянето на банката под
специален надзор;“.
14. Член 152а се отменя.
15. В чл. 153, ал. 1 след думите „чл. 152“ се
поставя запетая и се добавя „152б“, а думите
„152а“ се заменят със „152в“.
16. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1, ал. 1, т. 2, буква „а“ думата „заем“
се заменя с „кредит“;
б) в § 3 думите „и финансовите институции“ се заличават.
§ 38. В Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници (ДВ, бр. 62 от
2015 г.) в § 10 от преходните и заключителните
разпоредби се създава ал. 4:
„(4) Комисията за финансов надзор възлага
изработването на методология за стрес тестове
на застрахователите и презастрахователите,
тяхното организиране и провеждане на независимо външно лице в срок до 31 декември
2016 г. Разходите за изготвяне на методологията и за провеждането на стрес тестовете
са за сметка на държавния бюджет.“
§ 39. Параграфи 1, 5, 13 – 15, § 31, т. 2, § 32,
т. 1 и 2, § 33 и 34 от закона влизат в сила от 18
септември 2016 г. Параграф 5 относно чл. 73б
влиза в сила три месеца след влизането в сила на
делегирания акт, който Европейската комисия
приема съгласно чл. 3, параграф 4 от Директива
2014/92/ЕС. Параграф 5 относно чл. 73в, 73г,
73д, 73е, 73ж, 73з и 73и влиза в сила 9 месеца
след влизането в сила на делегирания акт, който
Европейската комисия приема съгласно чл. 3,
параграф 4 от Директива 2014/92/ЕС.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 20 юли 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6061

РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Комисията за
финансов надзор
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор
РЕШИ:
Избира Карина Димитрова КараивановаГанозова за председател на Комисията за
финансов надзор.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 28 юли 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
6222
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183
ОТ 22 ЮЛИ 2016 Г.

за допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които
се събират в системата на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, одобрена с Постановление № 81
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г.; изм.
и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104
от 2001 г., бр. 49, 68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от
2003 г., бр. 101 и 105 от 2005 г., бр. 77 и 105
от 2006 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 64, 78 и 79 от
2008 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 64 от 2010 г., бр. 96
от 2011 г., бр. 67 от 2012 г. и бр. 45 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 99 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „евро“ се добавя „или
левовата им равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка“;
б) в т. 2 след думата „евро“ се добавя „или
левовата им равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка“.
2. В ал. 2 след думата „евро“ се добавя
„или левовата им равностойност, определена
по централния курс на Българската народна
банка“.
§ 2. Създава се глава осма с чл. 146 – 150:
„ Г л а в а

о с м а

ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА
АГЕНЦИЯ „ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ
НА РЕК А ДУНАВ“
Чл. 146. За издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изземване на
наносни отложения от река Дунав се събира
такса в размер 500 лв.
Чл. 147. За продължаване срока на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав се
събира такса в размер 100 лв.
Чл. 148. За изменение и/или допълнение
на разрешително за ползване на воден обект
за изземване на наносни отложения от река
Дунав се събира такса в размер 250 лв.
Чл. 149. За издаване на заверено копие
на разрешително за ползване на воден обект
за изземване на наносни отложения от река
Дунав се събира такса в размер 20 лв.
Чл. 150. Таксите по чл. 146 – 149 се заплащат при подаване на искането за издаване на
документите, свързани с разрешителните.“
Заключителни разпоредби
§ 3. В § 4 от Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. за одобряване на
Тарифа № 5 за таксите, които се събират в

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

системата на Министерството на транспорта
(обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 47
и 104 от 2001 г., бр. 68 от 2002 г., бр. 17 от
2003 г., бр. 105 от 2006 г. и бр. 96 от 2011 г.)
след думата „пътищата“ се поставя запетая
и се добавя „чл. 194, ал. 1, т. 2, буква „а“ във
връзка с чл. 52, ал. 1, т. 2 от Закона за водите“.
§ 4. В чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Тарифата
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на околната среда и водите
(обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и
94 от 2012 г., бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г. и
бр. 5 от 2016 г.) след думата „Дунав“ се поставя
запетая и се добавя „с изключение на изземване на наносни отложения от река Дунав“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
6100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184
ОТ 22 ЮЛИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2016 г. в размер 2 050 000 лв. за финансиране
на дейностите по осигуряване безопасността
и сигурността на полетите и поддържане и
развитие на гражданските летища за обществено ползване.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в област
та на транспорта“, по бюджетна програма
„Организация, управление на транспорта,
осиг у ряване на безопасност, сиг у рност и
екологосъобразност“ по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
6101

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185
ОТ 22 ЮЛИ 2016 Г.

за приемане на Тарифа за таксите, които се
събират по реда на Закона за закрила на детето
за разглеждане на документите за издаване
на лиценз за предоставяне на социална услуга
за деца и за подновяване на издаден лиценз
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за таксите,
които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане на документите
за издаване на лиценз за предоставяне на
социална услуга за деца и за подновяване на
издаден лиценз.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова

ТАРИФА

за таксите, които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане
на документите за издаване на лиценз за
предоставяне на социална услуга за деца и
за подновяване на издаден лиценз
Чл. 1. За разглеждане на документите за
издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца по реда на чл. 43в, ал. 2
от Закона за закрила на детето се събира
такса в размер 40 лв.
Чл. 2. За разглеждане на документите за
подновяване на лиценз за предоставяне на
социална услуга за деца по реда на чл. 43ж от
Закона за закрила на детето се събира такса
в размер 40 лв.
Чл. 3. Таксите за разглеждане на документите за издаване или подновяване на
лиценз се заплащат в брой или безкасово по
банкова сметка на Фонд „Социална закрила“,
второстепенен разпоредител с бюджет към
министъра на труда и социалната политика.
Чл. 4. При отказ да бъде издаден или
подновен лиценз таксите по чл. 1 и 2 не се
възстановяват.
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Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се приема
на основание чл. 43б, ал. 6 от Закона за зак
рила на детето.
6102

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186
ОТ 22 ЮЛИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 90 на Министерския съвет от 2000 г. за
условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища
и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от
2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 60 от 2001 г.; бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.;
Решение № 7622 на Върховния административен съд от 2003 г. – бр. 67 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 1 и
70 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 55 и 86 от
2008 г., бр. 13 и 79 от 2009 г., бр. 96 от 2011 г.,
бр. 62 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 23 от
2014 г. и бр. 58 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 1 след думите „по реда
на“ се добавя „чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ и“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 11:
„(11) Висшето училище изплаща стипендиите в срок до 5-о число на месеца, следващ
месеца, за който се полагат.“
2. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „успех“ съюзът „и“
се заменя с „и/или“.
2. Създават се нови ал. 3 – 5:
„(3) Част от средствата за стипендии по
чл. 2, ал. 1 задължително се предоставят само
по показателя „среден семестриален успех“.
(4) Относителният дял на средствата за
стипендии, предоставени само по показателя
„среден семестриален успех“, спрямо общия
размер на средствата по чл. 2, ал. 1 се определя от висшето училище съгласувано със
студентския съвет.
(5) Студентите по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 5 могат
да кандидатстват за повече от една стипендия,
предоставяна по критериите по ал. 2, но могат
да получат по свой избор само една от тях.“
3. Досегашните ал. 3 – 5 стават съответно
ал. 6 – 8.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея
числата „50“ и „120“ се заменят съответно
със „70“ и „150“.
§ 4. В чл. 8а, ал. 3 думите „чл. 4, ал. 6“ се
заменят с „чл. 4, ал. 9“.
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§ 5. В чл. 9, ал. 1 числото „200“ се заменя
с „300“.
§ 6. В чл. 10а, ал. 3 думите „чл. 4, ал. 6“
се заменят с „чл. 4, ал. 9“.
§ 7. В § 6б от допълнителните разпоредби
думите „по реда на чл. 68, ал. 6“ се заменят
с „по реда на чл. 68, ал. 7“.
Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 3, т. 4 относно минималния
и максималния размер на стипендията, който
влиза в сила от втория семестър на учебната
2016 – 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
6103

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187
ОТ 22 ЮЛИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за издаване и за отнемане
на разрешения за промишлена обработка
на тютюн и за производство на тютюневи
изделия, приета с Постановление № 191 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 71 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г.,
бр. 93 от 2009 г. и бр. 40 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 след думите „Закона за
кооперациите“ се поставя запетая и се добавя
„както и чуждестранни лица, регистрирани
по законодателството на държава – членка
на Европейския съюз, или на други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думата „БУЛСТАТ“ се поставя запетая и се добавя „а за чуждестранните
лица – от съответния документ за регистрация,
издаван съгласно местното законодателство на
съответната държава – членка на Европейския
съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство“.
2. В т. 11 думите „Закона за тютюна и
тютюневите изделия“ се заменят със „Закона
за тютюна, тютюневите и свързаните с тях
изделия“.
3. Точка 12 се отменя.
§ 3. В чл. 4, ал. 11 думите „Закона за административното производство“ се заменят
с „Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите „Закона за Върховния административен съд“ се заменят с
„Административнопроцесуалния кодекс“.
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§ 5. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
„(2) Решението на Министерския съвет за
отнемане на разрешението се съобщава на
заинтересуваните лица и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 6. В чл. 16 след думите „Закона за кооперациите“ се поставя запетая и се добавя
„както и чуждестранни лица, регистрирани
по законодателството на държава – членка
на Европейския съюз, или на други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство“, а думите
„министъра на финансите и“ се заличават.
§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на финансите
и министърът на икономиката определят със
съвместна заповед“ се заменят с „Министърът
на икономиката определя със заповед“.
2. В ал. 2, изречение първо думите „9
членове, в т. ч. председател и заместникпредседател, от които петима членове се
определ ят от минист ъра на финансите и
четирима членове – от министъра на икономиката“ се заменят с „петима членове, в
т. ч. председател и заместник-председател,
к ат о ед и н и я т о т ч ленове т е с е оп редел я
по предложение на директора на Агенция
„Митници“.
3. В ал. 4 думите „Министърът на финансите и“ се заличават, а думата „утвърждават“
се заменя с „утвърждава“.
4. В ал. 5 думите „Министърът на финансите“ се заменят с „Министърът на икономиката“.
§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В т. 4 думите „министъра на финансите
и на“ се заличават.
2. В т. 6 думите „министъра на финансите
и до“ се заличават.
§ 9. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 6 думите „министъра на финансите
и“ се заличават.
2. В ал. 7 думите „министърът на финансите и“ се заличават, а думата „издават“ се
заменя с „издава“.
§ 10. В чл. 24, ал. 1 в основния текст думите „министъра на финансите“ се заменят
с „министъра на икономиката“.
§ 11. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „със съвместен доклад
на министъра на финансите и“ се заменят
със „с доклад на“.
§ 12. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Закона за административното производство“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.
2. В ал. 3 думите „Закона за Върховния
административен съд“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.
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§ 13. В чл. 27, ал. 2 думите „министъра
на финансите“ се заменят с „министъра на
икономиката“.
§ 14. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на финансите
и“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „министъра на финансите“
се заменят с „министъра на икономиката“.
§ 15. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „министърът на финансите
и министърът на икономиката се разпореждат“
се заменят с „министърът на икономиката
със заповед се разпорежда“.
2. В ал. 3 думите „министърът на финансите и“ се заличават, а думата „внасят“ се
заменя с „внася“.
3. В ал. 4 думите „министрите по ал. 3 са
длъжни да уведомят“ се заменят с „министърът на икономиката е длъжен да уведоми“.
§ 16. В чл. 32 ал. 4 се изменя така:
„(4) Решението по ал. 1 се съобщава на
притежателя на разрешение за производство на
тютюневи изделия и може да бъде обжалвано
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 17. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби думите „Закона за тютюна и
тютюневите изделия“ се заменят със „Закона
за тютюна, тютюневите и свързаните с тях
изделия“.
§ 18. Навсякъде в наредбата абревиатурата
„ЗТТИ“ се заменя със „ЗТТСИ“.
Заключителни разпоредби
§ 19. В Тарифа № 12 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
финансите по Закона за държавните такси,
одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 24 от
1993 г.; изм. и доп., бр. 1, 18, 37, 77 и 101 от
1994 г., бр. 106 от 1996 г., бр. 58 и 78 от 1997 г.,
бр. 42 и 90 от 1999 г., бр. 2 от 2000 г., бр. 112
от 2001 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 13 и 111 от
2003 г., бр. 77, 96 и 108 от 2006 г., бр. 7, 16, 49
и 100 от 2007 г., бр. 54 и 79 от 2008 г., бр. 73
от 2010 г., бр. 14 от 2012 г. и бр. 12 и 80 от
2015 г.), в чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Закона за тютюна и
тютюневите изделия“ се заменят със „Закона
за тютюна, тютюневите и свързаните с тях
изделия“.
2. В ал. 3 думите „Закона за тютюна и
тютюневите изделия“ се заменят със „Закона
за тютюна, тютюневите и свързаните с тях
изделия“.
§ 20. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
6104
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188
ОТ 25 ЮЛИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Методиката за
определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове – обекти
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 9
на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 7
от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 цифрата „1“ се заменя с „3“.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в основния текст цифрата „1“ се заменя
с „3“;
б) в таблицата, на ред „Изградената леглова база е по-малка от броя плажни места на
плажа“ коефициентът „0,90“ се заменя с „0,70“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изградената леглова база се отчита въз
основа на информационните карти по чл. 13.“
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Формула 3 се изменя така:
„ПППМ = БППМ × I × КК, (3)“.
2. Описанията на корекционните коефициенти КК1 и КК2 се отменят.
3. Създава се описание на корекционен
коефициент КК:
„КК – корекционен коефициент, отразяващ
спецификата на морския плаж, чрез оценка
на природно-климатичните и екологичните
характеристики, на прилежащата туристическа инфраструктура и на изградената техническа инфраструктура, осигуряваща достъп
до морския плаж, и на местоположението
на морския плаж – в близост до национални
курорти, курортни комплекси, ваканционни,
вилни и туристически селища, населени места,
къмпинги и вилни зони или неурбанизирани
територии, съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
(0,5 < КК < 2,5).“
§ 4. В чл. 10 числата „2014“ и „2016“ се
заменят съответно с „2015“ и „2017“.
§ 5. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Корекционният коефициент КК
се определя по формулата:
М1 + М2 + М3 + М4 + М5 + М6 + М7 + М8 + М9
КК =

, (5).
9

(2) Показателите от М1 до М9 във формула
5 се определят съгласно приложение № 1.“
§ 6. Член 12 се отменя.
§ 7. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Стойностите на конкретните показатели, формиращи корекционния коефициент КК, както и коефициентът, отчитащ
съответствието на изградената леглова база
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Клб, се определят към годината на приемане
на решението за откриване на процедурата
за предоставяне на концесията въз основа на
информационна карта, изготвена по образец,
одобрен от министъра на туризма.“
§ 8. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Броят плажни места се определя
по формулата:

ВЕСТНИК
Индекс

М5

където:
АПП е активната плажна площ на плажа
(кв. м);
Н – нормативът за едно плажно място
(кв. м).“
§ 9. В чл. 16 след думите „8 кв. м“ се
поставя точка и тексът докрая се заличава.
§ 10. Приложение № 1 към чл. 11, ал. 2 се
изменя така:

М5.1

М5.2

„Приложение № 1
към чл. 11, ал. 2
Основни показатели
определящи природно-климатичните и екологичните характеристики, прилежащата туристическа инфраструктура и изградената техническа
инфраструктура, осигуряваща достъп до морския
плаж, и местоположението на морския плаж – в
близост до национални курорти, курортни комплекси, ваканционни, вилни и туристически
селища, населени места, къмпинги и вилни зони
или неурбанизирани територии, за определяне
на корекционния коефициент КК
Показател

М1

Преобла даващ ви д на
плажната повърхност:
– фин морски пясък
– дребни камъни
– скали с пространства от
пясък или дребни камъни
между тях
Преобладаващ релеф на
брега, ограничаващ плажната ивица откъм сушата:
– полегат, близко до морското равнище
– висок, стръмен, без скали
– висок, стръмен, скалист
Широчина на плажната
ивица, използвана от туристите:
– над 20 м
– до 20 м
Ви д на морско т о д ъно
в зоната, определена за
използване от туристите:
– плавен наклон, покрит
с пясък

М2

М3

М4

Показател

Значение
(точки)
– плавен наклон, покрит
1,5
с дребни камъни
– стръмен наклон
0,5
Екологични характеристики на плажа, които се
определят по формулата:
М5.1 + М5.2 + М5.3
М5 = ________________________ ,
3

АПП
БПМ = 0,9 × _____________, (6),
Н

Индекс
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М5.3

М6

Значение
(точки)

където:
Прозрачност на морската
вода в зоната за къпане:
– висока

2

– средна

1

– ниска

0

Наличие на опасни течения в зоната за къпане:
– има

0

– няма

2

На л и ч ие на п роблем и,
свърза н и с ерози я та и
абразията на брега, ограничаващ достъпа до плажа
откъм сушата:
– има

0

– няма

2

Отдалеченост на морския
плаж от републиканската
пътна мрежа:
– до 3 км

1

– над 3 км
2,5
1,5
0,5

М7

2,5
1,5
0,5

2,5
1,5
М8
2,5

0,5

Изг ра дена тех ни ческа
инфраструкту ра в зоната, тангираща с морския
плаж:
– Водопроводна система
има

1

няма

0

– Кана лизационна система
има

1

няма

0

– Електроразпределителна система
има

1

няма

0

Местоположение на морския плаж:
– в близост до курортни
комплекси, ваканционни,

5
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Показател
вилни или туристически
селища
– в близост до населени
мес та – общ и нск и центрове или с население над
10 000 души
– в близост до населени
места с население
под 10 000 души
– в близост до къмпинги
и вилни зони
– в близост до неурбанизирани територии
Наличие на зони за паркиране в зоната до 1 км
от морския плаж:
– има
– няма

Значение
(точки)
4

3
2
1

1,5
0“

§ 11. Приложение № 2 към чл. 12, ал. 2
се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. В § 4 от заключителните разпоредби на Постановление № 9 на Министерския
съвет от 2015 г. за приемане на Методика
за определяне на минималния размер на
концесионното плащане за морските плажове – о б ек т и на кон це си я, по р еда на
чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие и на Методика
за определяне на минималния размер на
наемната цена за морските плажове по реда
на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 7 от
2015 г.) думите „министъра на регионалното
развитие и благоустройството“ се заменят с
„министъра на туризма“.
§ 13. В Методиката за оп редел яне на
минималния размер на наемната цена за
морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 и 3
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 9 на
Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 7 от
2015 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 1 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на туризма“.
2. В чл. 11 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „министъра на туризма“.
§ 14. Настоящите изменения и допълнения
в Методиката се прилагат за всички договори,
сключени след датата на влизане в сила на
постановлението.
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
6147
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РЕШЕНИЕ № 598
ОТ 22 ЮЛИ 2016 Г.

за изменение на списъците на защитени зони
за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за
биологичното разнообразие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В Списъка на за щ и т ени т е зони за
опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна съгласно приложение № 2 към т. 2 от Решение № 122 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване
на дивите птици и на Списък на защитени
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 21
от 2007 г.), допълнен с Решение № 661 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора
и фауна (ДВ, бр. 85 от 2007 г.) и Решение
№ 802 на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 107 от
2007 г.), изменен с Решение № 52 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от
20 08 г.), изменен и доп ъ лнен с Решение
№ 811 на Министерския съвет от 2010 г. за
изменение и допълнение на списъци на защитените зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна и
за приемане на Списък на защитените зони за
опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (ДВ, бр. 96 от 2010 г.),
изменен с Решение № 335 на Министерския
съвет от 2011 г. за изменение на списъците
на защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
и на защитени зони за опазване на дивите
птици и за приемане на Списък на защитени
зони за опазване на дивите птици (ДВ, бр. 41
от 2011 г.), изменен и допълнен с Решение
№ 660 на Министерския съвет от 2013 г. за
изменение на списъци на защитени зони за
опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна и за приемане на
Списък на защитени зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора
и фауна (ДВ, бр. 97 от 2013 г.), изменен и
допълнен с Решение № 223 на Министерския
съвет от 2014 г. за изменение на списъците
на защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна и
за приемане на Списък на защитени зони за
опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (ДВ, бр. 37 от 2014 г.),
се правят следните изменения:
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а) пореден номер 56 с код BG0000266 се изменя така:
56.

„

ДЪРЖАВЕН

BG0000266

Пещера
Мандрата

ЛОВЕЧ

УГЪРЧИН

1,82

1,82

0,00

“

б) пореден номер 129 с код BG0000526 се изменя така:
129.

BG0000526

Долно
Линево

МОНТАНА

ЛОМ

17,63

17,63

0,00

“
в) пореден номер 156 с код BG0000607 (Пещера Микре) се заличава.
2. Окончателните площи на защитените зони се определят в заповедите им за обявяване,
като в границите на защитените зони се включват цели имоти, с изключение на водни обекти,
пътища и имоти от горските територии – държавна собственост и от държавния поземлен фонд.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
6105

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ

Допълнение на Стокхолмската конвенция за
устойчивите органични замърсители с добавяне на ново Приложение Ж
(Прието с Решение SC-1/2 от 06.05.2005 г. на
първата среща на Конференцията на страните.
В сила от 27 март 2007 г.)
С лед При ложен ие Е с е до б а в я нов о
Приложение Ж:
„ПРИЛОЖЕНИЕ Ж:
Арбитражна и помирителна процедури за
разрешаване на спорове
Част I: Арбитражна процедура
Въвежда се следната процедура за арбитраж
по смисъла на алинея 2 (а) на чл. 18 от
конвенцията:
Член 1
1. Д а ден а С т ра н а може да и н и ц и и ра
изпълнението на процедурата за арбитраж
по смисъла на чл. 18 от конвенцията
чрез отправено писмено уведомление до
другата страна по спора. Уведомлението
с е п ри д ру ж а в а о т ис ков а мо л ба и
евентуални доказателствени документи и
посочва предмета на спора, включително,
в частност, членовете на конвенцията,
тълкуването или прилагането е предмет
на спора.
2. С
 траната ищец уведомява Секретариата
за решението на страните да отнесат
спора за решаване чрез арбитраж по
см ис ъ ла на ч л. 18 о т кон вен ц и я та.
Писменото уведомление на страната
ищец се придружава от споменатите в

алинея 1 искова молба и доказателствени
документи. Секретариатът препраща
информацията, получена по този начин,
до всички страни по Конвенцията.
Член 2
1. А ко спорът бъде отнесен до арбитраж в
съответствие с чл. 1 по-горе, се сформира
арбитражен съд. Същият се състои от
трима членове.
2. В
 сяка от страните по спора назначава по
един арбитър, а така назначените двама
арбитри избират по взаимно съгласие
третия арбитър, който е и председател
на съда. Председателят на съда не може
да бъде гражданин на никоя от страните
по спора и не може да има установено
местоживеене на територията на никоя
от страните, месторабота в никоя от
тях или отношение към делото в друго
свое качество.
3. П ри спорове с участието на повече от
две страни отстояващите общ интерес
страни назначават съвместно един от
арбитрите по взаимно съгласие.
4. З
 апълването на незаети места се извършва
по начина, предвиден по отношение на
първоначалното назначаване.
5. А
 ко страните не постигнат съгласие по
предмета на спора преди назначаването
на председателя на арбитражния съд,
предмет ът на спора се определ я от
арбитражния съд.
Член 3
1. А ко ед на о т с т ра н и т е по спора не
назначи арбитър в срок от два месеца
след датата, на която ответната страна е
получила уведомлението за арбитража,
д ру гата с т ра на може да у ведом и
Генералния секретар на Организацията
на обединените нации, който назначава
а р б и т ъ р в р а м к и т е н а с л ед в а щ и я
двумесечен период.
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2. А
 ко в срок от два месеца след датата
на на знача ва не на вт ори я ар би т ър
н е б ъ д е н а з н ач е н п р е д с е д а т е л н а
Арбитражния съд, Генералният секретар
на Организацията на обединените нации
назначава председател по искане на една
от страните в рамките на следващия
двумесечен период.
Член 4
Арбитражният съд изготвя решенията си в
съответствие с разпоредбите на конвенцията
и на международното право.
Член 5
Освен ако страните по спора не уговорят
нещо дру го, арбит ра ж ни ят съд определ я
процедурни правила за своята работа.
Член 6
По искане на една от страните арбитражният
съд може да препоръча предприемането на
временни защитни мерки за защита от първа
необходимост.
Член 7
Страните по спора подпомагат работата
н а а р б и т р а ж н и я с ъ д и , п о - к о н к р е т н о,
възползвайки се от всички предоставени на
тяхно разположение средства:
(а) п р едо с т а вя т н а с ъ да с ъ о т в е т н и т е
документи, информация и помощни материали;
и
(б) при необходимост, осигуряват на съда
възмож ност да призовава свидетели или
експерти и приема техните показания.
Член 8
Страните и арбитрите се задължават да
съблюдават конфиденциалния характер на
всяка поверително придобита в хода на арбитражното производство информация.
Член 9
Освен ако арбитражният съд не определи
нещо друго, предвид конкретните обстоятелства на разглежданото дело, разноските
на съда се поделят поравно между страните
по спора. Съдът води сметка за всички свои
текущи разноски и представя окончателен
отчет за тях на страните по спора.
Член 10
Страна, която има правен интерес, свързан с предмета на спора, който може да бъде
повлиян от решението по делото, може да се
намеси в съдебното производство със съгласието на арбитражния съд.
Член 11
Арбитражният съд може да разглежда и
решава пряко произтичащи от предмета на
спора насрещни искове.
Член 12
Решенията на арбитражния съд както по
процедурата, така и по съществото се приемат с мнозинството на гласовете на неговите
членове.
Член 13
1. Ако една от страните по спора не се яви
пред арбитражния съд или не успее да осигури
защита за своята позиция, другата страна може
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да поиска от съда да продължи производството
и да излезе с решение по делото. Отсъствието
на дадена страна или невъзможността на
дадена страна да осигури защита за своята
позиция не може да представлява пречка за
хода на производството.
2. Преди произнасянето на окончателното
си решение арбитра ж ни ят съд трябва да
получи удовлетворителни доказателства за
фактическата и юридическата обоснованост
на иска.
Член 14
Арбитражният съд произнася окончателното
си решение в срок от пет месеца след датата
на сформирането си в пълен състав, освен ако
не счете за необходимо да удължи въпросния
срок с допълнителен период, който не може
да бъде по-дълъг от пет месеца.
Член 15
Окончателното решение на арбитражния
съд се ограничава до предмета на спора
и съдържа изложение на мотивите, върху
които се основава. В същото се споменават
имената на участвалите членове и датата на
окончателното решение. Всеки от членовете
на с ъда може да п ри лож и о т дел но и л и
различаващо се от окончателното решение
становище.
Член 16
Решението подлежи на задължително изпълнение от страните по спора. Предоставеното от решението тълкуване на конвенцията
има задължителен характер и по отношение
на всяка страна, намесила се в спора по
смисъла на член 10 по-горе, доколкото касае
въпроси, имащи отношение към намесата на
съответната страна. Решението не подлежи
на обжалване, освен ако страните по спора
не съгласуват предварително възможност за
прилагане на процедура за обжалване.
Член 17
Всеки спор, който може да възникне между
обвързаните чрез окончателното решение по
смисъла на член 16 по-горе, касаещ тълкуването или начина на прилагане на цитираното
решение, може да бъде отнесен от всяка от
страните за решаване от произнеслия окончателното решение арбитражен съд.
Част IІ: Помирителна процедура
Въвежда се следната помирителна процедура по смисъла на алинея 6 на чл. 18 от
конвенцията:
Член 1
1. Е дна от страните по спора отправя
писмено заявление до Секретариата за
сформиране на помирителна комисия
по смисъла на алинея 6 на чл. 18 от
конвенцията. Секретариатът уведомява
незабавно страните по конвенцията за
това по съответния ред.
2. А ко страните не уговорят нещо друго,
помирителната комисия се състои от
трима членове, по един, назначен от
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всяка от заинтересованите страни, и
председател, избран съвместно от цитираните членове.
Член 2
При спорове с участието на повече от две
страни страните, отстояващи общ интерес,
назначават съвместно своите членове на комисията по взаимно съгласие.
Член 3
Ако страните не извършат никакви назначения в срок от два месеца след датата на
получаването от Секретариата на цитираното
в чл. 1 писмено заявление, Генералният секретар на Организацията на обединените нации
извършва въпросните назначения по искане
на една от страните в рамките на следващия
двумесечен период.
Член 4
Ако в срок от два месеца след назначаването на втория член на комисията не бъде
избран председател на помирителната комисия, Генералният секретар на Организацията
на обединените нации назначава председател
по искане на една от страните в рамките на
следващия двумесечен период.
Член 5
1. О свен ако страните по спора не уговорят
нещо друго, помирителната комисия
определя процедурни правила за своята
работа.
2. С траните и членовете на комисията се
задължават да съблюдават конфиденциалния характер на всяка поверително
придобита в процеса на работата на
комисията информация.
Член 6
Помирителната комисия приема решенията си с мнозинството на гласовете на своите
членове.
Член 7
Помирителната комисия изготвя доклад
с препоръки за решаването на спора в срок
до дванадесет месеца след своето конституиране, с който страните се съобразяват
добросъвестно.
Член 8
Всяко разногласие относно компетенциите
на помирителната комисия да разглежда отнесените до нея въпроси се решава от комисията.
Член 9
Разноските на комисията се поемат от
страните по спора при съгласувано между тях
дялово съотношение. Комисията води сметка
за всички свои текущи разходи и представя
окончателен отчет за тях на страните по спора.“
Източник:
C.N.242.2006.TREATIES-6/27.03.2006 (Уведомление на Депозитаря)
C.N.1017.2007.TREATIES-14/31.10.2007 (Уведомление на Депозитаря)
6001
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Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите
органични замърсители
(Прието с Решение SC-4/10 от 08.05.2009 г.
на четвъртата среща на Конференцията на
страните. В сила от 26 август 2010 г.)
Приложение А, Част І
трите колони на таблицата
„Алдрин“ се въвежда ново
хекс а х лор оц и к лохекс а н “
следния ред:
Химично веще- Дейност
ство

се изменя, като в
след вписването за
вписване за „Aлфа
ч р е з до ба в я не н а

С пец ифи ч но
изключение

Aлфа хексахлоро- Производство Няма
циклохексан*
Употреба
Няма
CAS №: 319-84-6
6002

Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите
органични замърсители
(Прието с Решение SC-4/11 от 08.05.2009 г.
на четвъртата среща на Конференцията на
страните. В сила от 26 август 2010 г.)
Приложение А, Част І се изменя, като в
трите колони на таблицата след вписването за
„Aлфа хексахлороциклохексан“ се въвежда ново
вписване за „Бета хексахлороциклохексан“ чрез
добавяне на следния ред:
Химично веще- Дейност
ство

С пец ифи ч но
изключение

Бета хексахлоро- Производство Няма
циклохексан*
Употреба
Няма
CAS №: 319-85-7
6003

Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите
органични замърсители
(Прието с Решение SC-4/12 от 08.05.2009 г.
на четвъртата среща на Конференцията на
страните. В сила от 26 август 2010 г.)
Приложение А, Част І се изменя, като в трите
колони на таблицата след вписването за „Хлордан“
се въвежда ново вписване за „Хлордекон“ чрез
добавяне на следния ред:
Химично веще- Дейност
ство
Хлордекон*
CAS № 143-50-0
6004

С пец ифи ч но
изключение

Производство Няма
Употреба

Няма
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Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите
органични замърсители
(Прието с Решение SC-4/13 от 08.05.2009 г.
на четвъртата среща на Конференцията на
страните. В сила от 26 август 2010 г.)
Приложение А, Част І се изменя, като в
трите колони на таблицата след вписването
за „Хеп та х лор“ с е въвеж да ново вп исва не
за „Хексабромобифен и л“ ч рез доба вя не на
следния ред:
Химично веще- Дейност
ство

С пец ифи ч но
изключение

Хексабромобифе- Производство Няма
нил*
Няма
CAS №: 36355-01-8 Употреба
6005

Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите
органични замърсители
(Прието с Решение SC-4/14 от 08.05.2009 г.
на четвъртата среща на Конференцията на
страните. В сила от 26 август 2010 г.)
1. Приложение А, Част І се изменя, като в
трите колони на таблицата след вписването за
„Хексабромобифенил“ се въвежда ново вписване
за „Хексабромодифенил етер и хептабромодифенил
етер“ със специфично изключение за употреба в
изделия чрез добавяне на следния ред:
Химично веще- Дейност
ство

С пец ифи ч но
изключение

Хексабромодифе- Производство Няма
нил етер*
Употреба
Изде л и я с ъи
гласно изисхептабромодифек ва н и я т а на
нил етер*
част ІV от
т о в а п р и ло жение
2. Приложение А се изменя чрез добавяне на
нова „Част ІІІ“:
„Част ІІІ: Определения
За целите на това приложение:
а)
Хексабромодифенил
етер
и
хептабромодифенил етер означава:
2,2‘,4,4‘,5,5‘-хексабромодифенил етер (BDE-153,
CAS № 68631-49-2);
2,2‘,4,4‘,5,6‘-хексабромодифенил етер (BDE-154,
CAS № 207122-15-4);
2,2‘,3,3‘,4,5‘,6-хептабромодифенил етер (BDE175, CAS № 446255-22-7);
2 , 2 ‘, 3,4,4‘, 5‘,6 -хеп т аб р омод иф ен и л (BDE 183, C A S № 2 0 7122 -16 -5) и д ру г и хекс а- и
хеп т абр омод иф ен и л е т ери , п рис ъ с т ва щ и в
търговския октабромодифенил етер.“
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3. Приложение А се изменя чрез добавяне на
нова „Част ІV“:
„Ч а с т I V: Х е к с а б р о м о д и ф е н и л е т е р и
хептабромодифенил етер
1. Вся к а с т ра на може да ра зреш и
рецик лирането на издели я, които съдържат
или биха могли да съдържат хексабромодифенил
етер и хептабромодифенил етер, и употребата
и окончателното обезвреждане на изделията,
п роизведен и о т рец и к л и ра н и мат ериа л и,
които съдържат или биха могли да съдържат
хексабромодифенил етер и хептабромодифенил
етер, при условие че:
(а) р е ц и к л и р а н е т о и о к о н ч а т е л н о т о
обезвреждане се извършват по екологосъобразен
нач и н и не вод я т до въ зс т а новя ва не т о на
хексабромодифенил етер и хептабромодифенил
етер за целите на повторното им използване;
(б ) с т р а н а т а п р е д п р и е м а м е р к и з а
предотвратяване на износа на такива изделия,
кои то съд ържат хексабромодифени л етер и
хеп т аб р омод иф ен и л е т ер в кон цен т ра ц и и ,
надвишаващи разрешените за продажба, употреба,
внос или производство на такива изделия на
територията на тази държава; и
(в) страната е уведомила Секретариата за
своет о намерение да се въ зползва о т т ова
изключение.
2. На своята шеста редовна среща, а след това
на всяка втора редовна среща Конференцията
на страните оценява напредъка, постигнат от
страните за реализиране на крайната цел за
елиминиране на хексабромодифенил етер и
хептабромодифенил етер, съдържащи се в изделия,
и преразглежда продължаващата необходимост
от това изключение. При всички случаи срокът
на действие на това специфично изключение
изтича не по-късно от 2030 г.“
4. Приложение А, Част І се изменя чрез
допълнение на текста на забележка (іv):
В забележка (іv) на Приложение А, Част І,
след думите с изключение на употребата на
поли х лори рани бифени ли в издели я, кои то
се използват съгласно условията на част II“
се добавя запетая и думите „и употребата на
хексабромодифенил етер и хептабромодифенил
етер, съгласно условията на Част ІV“.
6006

Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите
органични замърсители
(Прието с Решение SC-4/15 от 08.05.2009 г.
на четвъртата среща на Конференцията на
страните. В сила от 26 август 2010 г.)
Приложение А, Част І се изменя, като в
трите колони на таблицата след вписването за
„Хексахлорбензен“ се въвежда ново вписване
за „Линдан“ със специфично изключение за
употреба чрез добавяне на следния ред:
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Х и м и ч но в е - Дейност
щество

ДЪРЖАВЕН
Специфично изключение

Линдан*
Производство Няма
CAS №: 58-89-9
Употреба
Фармацевтичен
препарат за локално приложен ие в общес т веното здравеопазване за борба
срещ у главни
въшки и краста.
6007

Изменение и допълнение на Приложения А и В
на Стокхолмската конвенция за устойчивите
органични замърсители
(Прието с Решение SC-4/16 от 08.05.2009 г.
на четвъртата среща на Конференцията на
страните. В сила от 26 август 2010 г.)
1. Приложение А, Част І се изменя, като в трите
колони на таблицата след вписването за „Мирекс“
се добавя ново вписване за „Пентахлорбензен“
чрез добавяне на следния ред:
Х и м и ч но ве- Дейност
щество

Специфично изключение

Пентахлорбен- Употреба
Няма
зен*
Производство Няма
CA S №: 60 8 93-5
2. Приложение В, Част І се изменя, като
наименованието на таблицата „Х ими чно
вещество или препарат“ се заменя с думите
„ Х и м и ч н о в е щ е с т в о“ и с л е д в п и с в а н е т о
з а „ п о л и х ло р и р а н и д и б е н з о - р -д и о к с и н и и
дибензофурани (РСDD/РСDF)“ в таблицата се
добавя „Пентахлорбензен (РеСВ)(CAS № 608-935)“ чрез добавяне на нов ред. В част ІІ и част
ІІІ на приложение В, в първото изречение след
думите „Полихлорираните дибензо-р-диоксини
Химично вещество

Дейност

ВЕСТНИК
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и дибензофурани“ се добавя запетая и думата
„пентахлорбензенът“.
Химично вещество
Пентахлорбензен (РеСВ)(CAS № 608-93-5)
6008

Изменение и допълнение на Приложение Б
на Стокхолмската конвенция за устойчивите
органични замърсители
(Прието с Решение SC-4/17 от 08.05.2009 г.
на четвъртата среща на Конференцията на
страните. В сила от 26 август 2010 г.)
1. Приложение Б, Част І се изменя, като в
наименованието на третата колона от таблицата
думите „Допустими употреби и специфични
изключения“ се заменят с думите „Приемлива цел
или специфично изключение“. В реда за „ДДТ“ в
третата колона от таблицата думите „допустима
у по т р еба“ и „спец ифи ч н и и зк л ючен и я“ с е
заменят съответно с думите „приемлива цел“
и „специфично изключение“. В забележка „ii“
текстът в първото изречение „Тази забележка не се
счита за специфично изключение за производство
и допустима употреба за целите на алинея 2 на член
3.“ се заменя със следния текст „Тази забележка
не се счита за приемлива цел или специфично
изключение за производство и употреба за целите
на алинея 2 на член 3.“ В забележка „iii“ текстът
в първото изречение „Тази забележка, която не се
отнася до химичните вещества, отбелязани със
звездичка след наименованието им в колонката за
химични вещества в част I на това приложение,
не се сч и та за спец ифи ч но изк л ючен ие за
производство и употреба за целите на алинея
2 на чл. 3.“ се заменя със следния текст „Тази
забележка не се счита за специфично изключение
за производство и употреба за целите на параграф
2 на чл. 3.“ В трите колони на таблицата след
вписването за „ДДТ“ се въвежда ново вписване
за „перфлуорооктан сулфонова киселина, нейните
соли и перфлуорооктан сулфонил флуорид“ чрез
добавяне на следния ред:

Приемлива цел или
специфично изключение

Перфлуорооктан сулфо- Производство Приемлива цел:
нова киселина
Съгласно част III на това приложение производство на други
(CAS №: 1763-23-1),
химични вещества, които се използват единствено за употренейните соли а и
бите, изброени по-долу.
перфлуорооктан сулфоПроизводство за употребите, изброени по-долу.
нил флуорид
Специфично изключение:
Както е разрешено за страните, вписани в регистъра.
(CAS №: 307-35-7)
а
Например:

С Т Р.
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Химично вещество

ДЪРЖАВЕН
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Дейност

Приемлива цел или
специфично изключение

Употреба

Приемлива цел:
Съгласно част III на това приложение за следните приемливи
цели или като междинен продукт при производството на химични вещества за следните приемливи цели:
 Фотолитографски процеси;
 Ф оторезисторни и противоотражателни покрития за полупроводници;
 Б айцващ агент за полупроводници и керамични филтри;
 Хидравлични флуиди за авиацията;
 Галванични покрития на метали (твърдо галванизиране)
само в затворени системи;
 Н якои медицински изделия [като покрития на основата на
съполимери на етилен тетрафлуороетилен (ETFE) и производство на рентгено-контрастен етилен тетрафлуороетилен
(ETFE)], in-vitro диагностична медицинска апаратура и CCD
(Charge Coupled Device) цветни филтри;
 Пожарогасителна пяна;
 Примамки за насекоми за борба срещу листоядни термитни
мравки от рода Atta spp. и Acromyrmex spp.
Специфично изключение:
За следните специфични употреби или като междинен продукт при производството на химични вещества със следните
специфични употреби:
 Ф отомаски за печатни платки при производството на полупроводници и дисплеи от течни кристали (LCD);
 Галванични покрития за метали (твърдо галванизиране);
 Галванични покрития за метали (декоративно галванизиране);
 Е лектрически и електронни компоненти за някои цветни
принтери и цветни копирни машини;
 И нсектициди за борба срещу червената огнена мравка и
термити;
 Химични реагенти при нефтодобива;
 Килими;
 Кожа и кожено облекло;
 Платове и тапицерии за мебели;
 Хартия и опаковки от хартия;
 Покрития и добавки за покрития;
 Каучук и пластмаси.

Калиев перфлуорооктан сулфонат
(CAS №: 2795-39-3);
Литиев перфлуорооктан сулфонат (CAS №:
29457-72-5);
Амониев перфлуорооктан сулфонат (CAS №:
29081-56-9);
Диетаноламониев перфлуорооктан сулфонат
(CAS №: 70225-14-8);
Тетраетиламониев перфлуорооктан сулфонат
(CAS №: 56773-42-3);
Дидецилдиметиламониев перфлуорооктан
сулфонат
(CAS №: 251099-16-8)
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ДЪРЖАВЕН

2. Приложение Б се изменя чрез добавяне
на нова „Част ІІІ“:
„Част III: Перфлуорооктан сулфонова киселина
(PFOS), нейните соли и перфлуорооктан сулфонил
флуорид (PFOSF)
1. П р о и з в о д с т в о т о и у п о т р е б а т а н а
пер фл уор о ок т а н с улф онова к ис ел и на
(PFOS), нейните соли и перфлуорооктан
сулфонил флуорид (PFOSF) трябва да
бъдат преустановени от всички страни с
изключение на случаите, посочени в част
І от това приложение, за страните, които
са уведомили Секретариата за своето
на мерен ие да г и п роизвеж дат и/и л и
употребяват за приемливи цели. Създава
се Регистър на приемливите цели, до
който има публичен достъп. Секретариатът
поддържа Регистъра на приемливите цели.
В случай че страна, която не е вписана
в регистъра, установи, че се нуждае от
употребата на PFOS, нейните соли или
PFOSF за приемливите цели, посочени в
част І на това приложение, тя уведомява
възможно най-бързо Секретариата, за да се
добави незабавно нейното име в регистъра.
2. С т ра н и т е, кои т о п р оизвеж дат и/и л и
използват тези химични вещества, вземат
под внимание, когато това е уместно,
насок и т е о т с ъо т ве т н и т е ра здел и на
о бщо т о р ъков одс т в о з а н а й-до б ри т е
налични техники и най-добрите практики
за опазване на околната среда, посочени в
част V на приложение В от конвенцията.
3. Н а всеки четири години всяка страна,
която използва и/или произвежда тези
химични вещества, докладва за напредъка,
кой т о е по с т и г на ла за ел и м и н и ра не
н а PFOS , ней н и т е с о л и и PFOSF, и
представя информация за този напредък
на Конференцията на страните съгласно
задължението за докладване по чл. 15 от
конвенцията.
4. С
 цел нама л яване и окон чателно
преустановяване на производството и/
или употребата на тези химични вещества
Конференцията на страните насърчава:
(а) всяка страна, използваща тези химични
вещества, да предприеме действия за
преустановяване на употребите, когато
са налични подходящи алтернативни
вещества или методи;
(б) в с я к а с т р а н а , и з п о л з в а щ а и /
и л и п р оизвеж да ща т е зи х и м и ч н и
вещества, да разработи и приложи
План за действие като част от плана
по прилагане, в съответствие с чл. 7
на конвенцията;
(в) с траните, според своите възможности,
да подкрепят проу чването и
разработването на безопасни
алтернативни химични и нехимични
продукти и процеси, методи и стратегии
за страните, използващи тези химични
вещества, в съответствие с условията
в тези страни; факторите, на които

ВЕСТНИК

5.

6.

7.

8.

9.
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трябва да се наблегне при обсъждането
на алтернативи или комбинация от
алтернативи, включват рисковете за
здравето на хората и последиците за
околната среда в резултат на прилагането
на алтернативите.
К
 онф е р ен ц и я т а н а с т р а н и т е оц ен я в а
продължаващата необходимост от тези
химични вещества за различните приемливи
ц е л и и с п е ц иф и ч н и и з к л юч е н и я в ъ з
основа на наличната научна, техническа
и икономи ческа информаци я, как то и
информация за опазване на околната среда,
включително:
(а) и нформацията от докладите, посочени
в алинея 3;
(б) и нф о р м а ц и я з а п р о и з в од с т в о т о и
употребата на тези химични вещества;
(в) информация за наличието, приемливостта
и прилагането на заместители на тези
химични вещества;
(г) и нформация за напредъка в укрепването
на капацитета на страните за безопасно
преминаване към подобни алтернативи.
О ценката по предходната алинея ще бъде
извършена не по-късно от 2015 г., а след
това на всеки четири години по време на
редовните срещи на Конференцията на
страните.
Предвид комплексната употреба и наличието
на многобройни сектори от обществения
живот, вк лючени в употребата на тези
химични вещества, вероятно съществуват и
други употреби на тези химични вещества,
които към момента не са известни на
с т ра н и т е. С т ра н и т е, н а кои т о с т а н ат
известни и други употреби, се насърчават
да информират Секретариата възможно
най-скоро.
Д а ден а с т ра н а може по в ся ко вр еме
да оттегли своето име от Регистъра на
приемливите цели, след като внесе писмено
уведомление до Секретариата. Оттеглянето
в л и з а в с и л а о т д а т а т а , п о с оч е н а в
уведомлението.
Условията в забележка (iii) на част I на
приложение Б не се отнасят за тези химични
вещества.“

Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите
органични замърсители
(Прието с Решение SC-4/18 от 08.05.2009 г.
на четвъртата среща на Конференцията на
страните. В сила от 26 август 2010 г.)
1. Приложение А, Част І се изменя, като
в трите колони на таблицата след вписването
за „Пол и х лори ра н и бифен и л и“ се въвеж да
ново вписване за „Тет рабромодифенил етер
и пентабромодифенил етер“ със специфично
изключение за употреба в изделия чрез добавяне
на следния ред:

С Т Р.
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Х и м и ч н о Дейност
вещество

ДЪРЖАВЕН
Спец ифи чно изключение

Т е т р а б р о - Производство Няма
мод ифен и л
Употреба
Изделия съгласно
етер*
изискванията на
и
част V от това припентаброложение
мод ифен и л
етер*
2. Част ІІІ на Приложение А се изменя чрез
добавяне на определение (б) за „тетрабромодифенил
етер и пентабромодифенил етер“:
„б) Тетрабромодифенил етер и пентабромодифенил етер означава:
2,2‘,4,4‘-тетрабромодифенил етер (BDE-47,
CAS № 40088-47-9);
2,2‘,4,4‘,5- пентабромодифенил етер (BDE9 9, C A S № 3 2 53 4 - 81- 9) и д р у г и т е т р а - и
пен т абр омод иф ен и л е т ери, п рис ъ с т ва щ и в
търговския пентабромодифенил етер.“
3. Приложение А се изменя чрез добавяне
на нова „Част V“:
„Ч а с т V: Те т р а б р о м о д и ф е н и л е т е р и
пентабромодифенил етер
1. Вся к а с т ра на може да ра зреш и
рецик лирането на издели я, които съдържат
или биха могли да съдържат тетрабромодифенил
етер и пентабромодифенил етер, и употребата
и окончателното обезвреждане на изделията,
п роизведен и о т рец и к л и ра н и мат ериа л и,
които съдържат или биха могли да съдържат
тетрабромодифенил етер и пентабромодифенил
етер, при условие че:
( a) р е ц и к л и р а н е т о и о к о н ч а т е л н о т о
обезвреждане се извършва по екологосъобразен
начин и не води до възстановяването на
тетрабромодифенил етер и пентабромодифенил
етер за целите на повторното им използване;
(б) страната не позволява това изключение да
доведе до износ на изделия, които съдържат
тетрабромодифенил етер и пентабромодифенил
етер в концент рации, на двишаващи
разрешените за продажба на такива изделия
на територията на тази държава; и
(в) страната е уведомила Секретариата за
своето намерение да се възползва от това
изключение.
2. На своята шеста редовна среща, а след това
на всяка втора редовна среща Конференцията
на страните оценява напредъка, постигнат от
страните за реализиране на крайната цел за
елиминиране на тет рабромодифенил етер и
пентабромодифенил етер, съдържащи се в изделия,
и преразглежда продължаващата необходимост
от това изключение. При всички случаи срокът
на действие на това специфично изключение
изтича не по-късно от 2030 г.“
4. Приложение А, Част І се изменя чрез
допълнение на текста на забележка (іv):
В забележка (іv) на Приложение А, Част І,
след думите „и употребата на хексабромодифенил
е т ер и хеп т абр омод иф ен и л е т ер, с ъгл асно
условията на част ІV“ се добавя запетая и думите
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„и употребата на тетрабромодифенил етер и
пентабромодифенил етер, съгласно условията
на част V“.
Източник: C.N.524.2009.TREATIES-4/26.08.2009
(Уведомление на Депозитаря)
6010

Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите
органични замърсители
(Прието с Решение SC-5/3 от 29 април 2011 г.
на петата среща на Конференцията на страните.
В сила от 27 октомври 2012 г.)
1. Приложение А, Част І се изменя, като в
трите колони на таблицата след вписването за
„Тетрабромодифенил етер и пентабромодифенил
етер“ се въвежда ново вписване за „Технически
ендосулфан и свързаните с него изомери“ със
специфични изключения за производство и/
или за употреба чрез добавяне на следния ред:
Химично ве- Дейност
щество

Специфично изключение

Т е х н и ч е с к и Производство Както е разрешеендосулфан*
но за ст раните,
(CAS № 115вписани в регис29-7)
търа
и свързаните с
При комплекс от
него изомери* Употреба
селскостопански
(CAS № 959к у л т у ри и вр е 98-8 и
дители съгласно
CAS № 33213условията на част
65-9)
VІ на това приложение
2. Приложение А, Част І се изменя, като се
добавя нова забележка (v) след забележка (іv):
„(v) Технически ендосулфан (CAS № 115-297), свързаните с него изомери (CAS № 959-98-8
и CAS № 33213-65-9) и ендосулфан сулфат (CAS
№ 1031-07-8) са оценени и идентифицирани като
устойчиви органични замърсители.“
3. Приложение А се изменя чрез добавяне
на нова Част VІ:
„Част VІ: Технически ендосулфан и свързаните
с него изомери (ендосулфан)
Производството и употребата на ендосулфан
се преустановяват с изключение за страните,
които са уведомили Секретариата за своето
намерение да го произвеждат и/или употребяват, в
съответствие с чл. 4 на конвенцията. Специфични
изк л ючен и я за у по т реба на ен досулфа н са
допустими за борба с вредители при следните
селскостопански култури:
Култура
Вредители
Ябълки
Листни въшки
Архар (вид грах), Листни въшк и, г ъсеници,
нахут
грахова листова завивачка,
бобова огневка (соев молец)
Зрял боб, бебри- Черна бобова и грахова листджа (птичи боб) на въшка, листен миниращ
молец, белокрилки
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Култура
Люти чушки, лук,
картофи
Кафе
Памук

ДЪРЖАВЕН
Вредители
Листни въшки, цикадки

Кафеен бръмбар, хоботник
Листни въшки, памуков кръгъл червей, цикадки, листова
завивачка, розов кръгъл червей, трипс, белокрилка
Патладжан, бамя Листни въшки, зелев молец,
цикадки, грудков и плодов
хоботник
Фъстъци
Листни въшки
Юта
Космата гъсеница, жълт кърлеж
Царевица
Листни въшки, розов царевичен хоботник, царевичен
стъблопробивач
Манго
Плодови мухи, скакалци
Синап
Листни въшки, плодни мушички
Ориз
Оризови мушички, оризов
листопробивач, оризов стъблопробивач, бяла цикадка
Чай
Листни въшк и, г ъсеници,
телен червей, чаен молец,
щитоносни въшки, малка зелена цикадка, чаена пеперуда,
чаен комар, трипс
Тютюн
Листни въшки, тютюнев телен червей
Домати
Листни въшки, зелев молец,
цикадки, листен миниращ
молец, грудков и плодов хоботник, белокрилки
Пшеница
Листни въшки, розов пшеничен хоботник, термити
Източник: C.N.703.2011.TREATIES-8/27.10.2011
(Уведомление на Депозитаря)
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Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите
органични замърсители
(Прието с Решение SC-6/13 от 10 май 2013 г. на
шестата среща на Конференцията на страните.
В сила от 22.04.2016 г.)
1. Приложение А, Част І се изменя, като в
трите колони на таблицата след вписването за
„Хексабромодифенил етер и хептабромодифенил
етер“ се въвежда ново вписване за „Хексабромоциклододекан“ със специфични изключения
за производство и употреба чрез добавяне на
следния ред:
Химично Дейност
вещество
Хексабро- Произмоцикло- водство
додекан
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Химично Дейност Специфично изключение
вещество
Употреба Експандиран полистирен
и пресован полистирен в
сгради съгласно изискванията на част VІІ от това
приложение.
2. Част ІІІ на Приложение А се измен я
ч р е з д о б а в я н е н а о п р е д е л е н и е (в) з а
„хексабромоциклододекан“:
„(в) „Хексабромоциклододекан“ означава:
хексабромоциклододекан (CAS № 25637-99-4);
1,2,5,6,9,10- хексабромоциклододекан (CAS № 319455-6) и неговите основни диастериоизомери: алфахексабромоциклододекан (CAS № 134237-50-6);
бета-хексабромоциклододекан (CAS № 13423751-7); и гама-хексабромоцик лододекан (CAS
№ 134237-52-8).“
3. Приложение А се изменя чрез добавяне
на нова Част VІІ:
„Част VІІ: Хексабромоциклододекан
Всяка страна, вписана в Регистъра на специфичните изключения по силата на чл. 4 за
производство и употреба на хексабромоциклододекан за експандиран полистирен и пресован
полистирен в сгради, предприема необходимите
мерки, за да гарантира, че експандираният полистирен и пресованият полистирен, съдържащи
хексабромоциклододекан, могат лесно да бъдат
идентифицирани чрез етикетиране или чрез
други средства през целия им жизнен цикъл.“
Източник:
C .N.934.2013.TR EATIES-X X V II.15/26.11.2013
(Уведомление на Депозитаря)
C .N.735.2014.TR EATIES-X X V II.15/25.11.2014
(Уведомление на Депозитаря)
C .N.484.2015.TR EATIES-X X V II.15/15.09.2015
(Уведомление на Депозитаря)
C .N.370.2016.TR EATIES-X X V II.15/29.04.2016
(Уведомление на Депозитаря)
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Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите
органични замърсители
(Прието с Решение SC-7/12 от 15 май 2015 г. на
седмата среща на Конференцията на страните.
В сила от 15.12.2016 г.).
Приложение А, Част І се изменя, като в
трите колони на таблицата след вписването за
„Хексахлорбензен“ се въвеж да ново вписване за „Хексахлорбутадиен“ чрез добавяне на
следния ред:

Специфично изключение

Х и м и ч но веще- Дейност
ство

К а к т о е ра зрешено за
страните, вписани в регистъра съгласно изискванията на част VІІ от това
приложение.

Х е к с а х л о р бу т а - Производство Няма
диен
Няма
(CAS № 87-68-3) Употреба
6013

Специфично
изключение
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Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите
органични замърсители
(Прието с Решение SC-7/13 от 15 май 2015 г. на
седмата среща на Конференцията на страните.
В сила от 15.12.2016 г.)

Изменение и допълнение на Приложения А и
В на Стокхолмската конвенция за устойчивите
органични замърсители
(Прието с Решение SC-7/14 от 15 май 2015 г. на
седмата среща на Конференцията на страните.
В сила от 15.12.2016 г.)

1. Приложение А, Част І се изменя, като в
трите колони на таблицата след вписването за
„Пентахлорбензен“ се въвежда ново вписване
за „Пентахлорфенол и неговите соли и естери“
със специфични изключения за производство и
употреба чрез добавяне на следния ред:

1. Приложение А, Част І се изменя, като в
трите колони на таблицата след вписването за
„Полихлорирани бифенили“ се въвежда ново
вписване за „Полихлорирани нафталени“ със
специфични изк лючени я за производство и
употреба чрез добавяне на следния ред:

Х им и ч но ве- Дейност
щество

Специфично изключение

Пентахлорфе- Производство Както е разрешенол и неговите
но за страните,
соли и естери
вписани в регист ъра, с ъгласно
изискванията на
част VІІІ от това
приложение.
Употреба

Пен та х лорфенол за ст ълбове за въздушни
електропроводни и комуникац ион н и л и н и и
и на напречни
г р ед и к ъм т я х
с ъгласно изискванията на част
VІІІ от това приложение.

2. Приложение А, Част І се изменя, като се
добавя нова забележка (vі) след забележка (v):
„(v i) Пен т а х ло р ф ен о л (C A S № 8 7- 8 6 -5),
н а т р и е в п е н т а х л о р ф е н а т (C A S № 1 31-52 -2
и C A S № 2 7 735 - 6 4 - 4 (к ат о мо н ох и д р ат) и
пен та х лорфен и л лау рат (CA S № 3772-94 -9),
когато се разглеждат заедно с техния продукт на
превръщане пентахлоранизол (CAS № 1825-21-4),
са оценени и идентифицирани като устойчиви
органични замърсители.“
3. Приложение А се изменя чрез добавяне на
нова Част VІІІ:
„Част VІІІ: Пентахлорофенол и неговите соли
и естери
В ся к а с т р а н а , вп ис а н а в Рег ис т ър а н а
специфичните изключения по силата на чл. 4
за производство и употреба на пентахлорфенол
за стълбове за въздушни електропроводни и
комуникационни линии и на напречни греди
към тях, предприема необходимите мерки, за да
гарантира, че стълбовете за електропроводни и
комуникационни линии и на напречните греди
към тях, съдържащи пентахлорфенол, могат
лесно да бъдат идентифицирани чрез етикетиране
или чрез други средства през целия им жизнен
цикъл. Изделия, третирани с пентахлорфенол,
не могат да бъдат използвани повторно за други
цели, различни от тези, посочени в специфичното
изключение.“
6014

Химично веще- Дейност
ство

Специфично изключение

Поли х лори ра- Производство Междинни прони нафталени,
дукти при провключващи
изводството на
дих лорирани
полифл уориранафталени,
ни нафта лени,
трихлориравк лючително
ни нафталени,
ок тафл уорнафтет рах лориратален.
ни нафталени,
Употреба
Производството
пентахлорирана полифлуорини нафталени,
рани нафталени,
хекса х лори равк лючително
ни нафталени,
ок тафл уорнафхептах лориратален.
ни нафталени,
октахлорирани
нафталени
2. Приложение В, Част І се изменя, като се
добавя вписването „Полихлорираните нафталени,
включващи дихлорирани нафталени, трихлорирани
нафталени, тет рах лорирани нафталени,
пентах лорирани нафта лени, хексах лорирани
нафта лени, хептах лорирани нафта лени,
октахлорирани нафталени“ чрез добавяне на
нов ред в таблицата „Химично вещество“ след
вписването за „Полихлорирани бифенили (РСВ)“.
В част ІІ и част ІІІ на приложение В, в първото
изречение след д у мата „хексах лорбензенът“
се премахва думата „и“, поставя се запетая,
след д у мите „поли х лорирани бифенили“ се
добавят думата „и“ и думите „полихлорирани
нафталени, включващи дихлорирани нафталени,
т ри х ло ри р а н и н аф т а лен и , т е т р а х ло ри р а н и
нафта лени, пентах лорирани нафта лени,
хекса х лорирани нафта лени, хепта х лорирани
нафталени, октахлорирани нафталени“.
Химично вещество
Полихлорирани нафталени, включващи
дихлорирани нафталени,
трихлорирани нафталени,
тетрахлорирани нафталени,
пентахлорирани нафталени,
хексахлорирани нафталени,
хептахлорирани нафталени,
октахлорирани нафталени.
Източник: C.N.681.2015.TREATIES-XXVII.15/
15.12.2015 (Уведомление на Депозитаря)
6015

БРОЙ 59

ДЪРЖАВЕН

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Комисията за
защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 15 от
2009 г.; изм., бр. 44, 88 и 92 от 2009 г., бр. 16
и 79 от 2010 г., бр. 10, 96 и 104 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 95 от 2012 г. и бр. 78 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 21, ал. 2, т. 11 думите „директора на дирекция „Право и политика на
конкуренцията“ се заменят с „началник-отдел „А дминистративно-правно обслужване
и предварителен контрол“.
§ 2. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. А линея 1 се изменя така:
„(1) Общата администрация подпомага
технически дейността на комисията и на
специализираната администрация и извършва дейности по административно-правно и
финансово-стопанско обслужване.“
2. В ал. 2 думите „Финансово-админист ративни и меж ду народни дейности“ се
заменят с „А дминистративна“.
§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Финансово-админист ративни и меж ду народни дейности“ се
замен я т с „А дминист рат ивна“, а д у ми те
„административното обслужване“ се заменят
с „административно-правно обслужване“.
2. Основният текст на ал. 2 се изменя така:
„(2) Във връзка със своите функции дирекцията осъществява следните дейности:“.
3. А линея 3 се отменя, като в нея досегашните т. 1 – 14 стават съответно т. 17 – 30
в ал. 2, а т. 5 – 17 се отменят и се създават
нови т. 31 – 36 в ал. 2 със следния текст:
„31. съдейства за осигуряване на достъпа
до обществената информация в съответствие
с конституционните права на граж даните и
Закона за достъп до обществена информация;
32. привежда в изпълнение влезлите в
сила решения на комисията за имуществени
санкции и глоби по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или Гражданския
процесуален кодекс и води отчет относно
събираемостта на вземанията по влезлите
в сила решения на комисията;
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33. подготвя заповеди в изпълнение на
разпореждания на председателя;
34. отговаря за законосъобразността на
вътрешноадминистративните актове и участва при изготвяне и сключване на договори,
по които комисията е страна;
35. участва в изготвянето на документацията за процедури по Закона за обществените поръчки;
36. организира извършването на преводи
на материали от български език на чужд
език и от чужд език на български език.“
4. Създава се нова ал. 3 със следния текст:
„(3) Служителите от дирекцията подпомагат главния секретар при изпълнение на
задълженията му по чл. 21, ал. 2, т. 3, 4, 5,
6, 7, 10, 11, 12 и 14.“
5. В ал. 4 думите „Финансово-административни и меж ду народни дейности“ се
заменят с „А дминистративна“.
§ 4. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 8, 9, 10, 11 и 12 се отменят и
се създават нови т. 8 и 9 със следния текст:
„8. предлага и организира провеждането
на инициативи, свързани с популяризиране
дейността на комисията;
9. подпомага комисията при осъществяване на взаимодействието є с други държавни
органи и неправителствени организации.“
2. А линея 3 се отменя.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 3.
§ 5. В приложението към чл. 18 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. ІV думите „Финансово-административни и меж ду народни дейности“ се
заменят с „А дминистративна“, а числото
„20“ се заменя с 22“.
2. В т. V.1 в дирекция „Антитръст и концентрации“ числото „34“ се заменя с „33“.
3. В V.6 в дирекция „Обществени поръчки
и концесии“ числото „29“ се замен я с „28“.
§ 6. Правилник ът за изменение и допълнение на Устройствения правилник на
Комисията за защита на конкуренцията е
приет с решение на Комисията за защита
на конкуренцията от 25.07.2016 г.
§ 7. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Юлия Ненкова
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № 4
от 22 юли 2016 г.

за определяне на реда за съгласуване на
проектите на документи по чл. 26, ал. 1
от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определя редът
за съгласуване с министъра на финансите
на проектите на документи по чл. 26, ал. 1
от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ЗУСЕСИФ) за съответствието им с
приложимите правила за държавните помощи.
Чл. 2. По реда на наредбата се съгласуват
проектите на документи по чл. 1, включително по отношение на следните мерки:
1. подпомагане извън обхвата на чл. 107,
параграф 1 от Договора за функционирането
на Европейския съюз (ДФЕС) (ОВ, С 83 от 30
март 2010 г.) – приложим режим „не помощ“;
2. подпомагане с минимална помощ – приложим режим „de minimis“ по смисъла на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от
18 декември 2013 г. относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта
de minimis (ОВ, L 352 от 24 декември 2013 г.)
и Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията
от 25 април 2012 г. относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия,
предоставящи услуги от общ икономически
интерес (ОВ, L 114 от 26 април 2012 г.);
3. подпомагане с държавна помощ, освободена от задължението за уведомяване на
Европейската комисия на основание Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17
юни 2014 г. за обявяване на някои категории
помощи за съвместими с вътрешния пазар в
приложение на членове 107 и 108 от Договора
(ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) № 651/2014“, или
с друг акт на Съвета на Европейския съюз
или на Европейската комисия;
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4. подпомагане с държавна помощ, подлежаща на уведомяване (нотифициране) по
реда на чл. 108, параграф 3 от ДФЕС и чл. 2
от Регламент (ЕС) № 2015/1589 на Съвета от
13 юли 2015 г. за установяване на подробни
правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския
съюз (ОВ, L 248 от 24 септември 2015 г.),
включително на уведомяване от съображения
за правна сигурност и/или предварително
уведомяване (пренотификация) пред Европейската комисия.
Чл. 3. Редът по тази наредба се отнася
до всички типове процедури по чл. 25, ал. 1
ЗУСЕСИФ, както следва:
1. подб ор на п р о ек т н и п р ед ложен и я,
вк л юч и т е л но на и н т ег ри ра н и п р о ек т н и
предложения и на проектни предложения
въз основа на одобрени стратегии за водено
от общностите местно развитие, както и на
големи проекти по смисъла на чл. 100 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ,
L 347/320 от 20 декември 2013 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1303/2013“;
2. директно предоставяне на конкретен
бенефициент.
Чл. 4. (1) Редът по тази наредба се отнася
до финансовата подкрепа, предоставена чрез
безвъзмездна финансова помощ.
(2) Съгласуването на финансова подкрепа,
предоставена чрез други форми, е по реда
на Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане, когато това е
приложимо.
Г л а в а

в т о р а

ЕТАПИ И ФОРМА НА СЪГЛАСУВАНЕТО
Чл. 5. Съгласуването на проектите на
док у менти по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ за
съответствието им с приложимите правила
за държавните помощи се осъществява по
официален ред чрез деловодството на Министерството на финансите на три етапа:
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1. етап 1 „Ранен контакт“, когато е приложим;
2. етап 2 „Съгласуване на документите по
процедурата“;
3. етап 3 „Окончателно съгласуване“.
Чл. 6. (1) Етап 1 „Ранен кон так т“ се
осъществява по преценка на управляващия
орган, преди комитетът за наблюдение на
съответната програма да одобри методологията и критериите, използвани за подбор
на операции.
(2) Управляващият орган може да съгласува с министъра на финансите проекта на
методологията и критериите чрез попълнена
„Форма за ранен контакт“ съгласно приложението, включително с информация и
изводи в него.
(3) Министърът на финансите изразява
писмено становище въз основа на информацията, представена по ал. 2.
(4) Становището по ал. 3 се прилага към
методологията и критериите, изпращани за
съгласуване и одобрение от комитета за наблюдение на съответната програма.
Чл. 7. (1) Етап 2 „Съгласуване на документите по процедурата“ се осъществява преди
датата на утвърждаване от ръководителя на
управляващия орган и преди публикуването
на съответната операция (процедурата), но
след одобряване на методологията и критериите от комитета за наблюдение на съответната програма.
(2) На едновременно съгласуване подлежат
насоките и/или друг документ, определящи
условията за кандидатстване и условията за
изпълнение на одобрените проекти, разработени за всяка процедура.
(3) Министърът на финансите изразява
писмено становище въз основа на информацията, представена по ал. 2.
(4) Становището на министъра на финансите се прилага към проектите на документи
по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ при внасянето им
за утвърждаване от ръководителя на управляващия орган на съответната оперативна
програма.
(5) Документите по ал. 2 съдържат наймалко информацията, определена в глава
четвърта.
Чл. 8. (1) Министърът на финансите изразява становище по чл. 7, ал. 3 за съответствие с приложимите правила за държавните
помощи само когато документите отговарят
на условията по чл. 7, ал. 5.
(2) Министърът на финансите уведомява
управляващия орган за установените непълноти в информацията и изисква от него да я
включи в проектите на документи по чл. 26,
ал. 1 ЗУСЕСИФ.
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Чл. 9. (1) Съгласуването по чл. 7, ал. 1 се
преустановява при непредставяне от управляващия орган на който и да е от документите,
необходими за определяне на съответствието на мярката с режима на държавните/
минималните помощи, респективно на тези,
които са извън обхвата на чл. 107, параграф
1 от ДФЕС.
(2) Министърът на финансите възобновява съгласуването по ал. 1 след представяне
от управляващия орган на документите по
чл. 8, ал. 2.
Чл. 10. (1) Когато в хода на съгласуването
по чл. 7, ал. 1 се установи необходимост от
становище на Европейската комисия, министърът на финансите уведомява управляващия
орган за предприемане на действия по изис
кване на становище чрез Министерството
на финансите.
(2) Срокът за изразяване на становище по
чл. 7, ал. 3 спира да тече до получаване на
становището по ал. 1.
Чл. 11. Министърът на финансите информира сертифициращия орган и одитния орган
за становището по чл. 7, ал. 3.
Чл. 12. (1) Етап 3 „Окончателно съгласуване“ се прилага за мерки по чл. 2, т. 3 и
4 с цел установяване на правилността при
отразяване на становището по чл. 7, ал. 3.
Министърът на финансите изразява писмено
становище относно съответствието на мярката с правилата на държавните помощи.
(2) Алинея 1 не се прилага в случаите,
когато в становището по чл. 7, ал. 3 не са
представени коментари, препоръки и бележки
от страна на министъра на финансите.
(3) Неприетите коментари, препоръки и
бележки от становището по чл. 7, ал. 3 във
връзка с мерките по чл. 2, т. 3 подлежат на
аргументиране от страна на управляващия
орган на оперативната програма.
(4) Пълното или частичното неприемане
на становището по чл. 7, ал. 3 от страна на
управляващия орган и/или на аргументите по
ал. 3 от страна на министъра на финансите
водят до преработване и/или трансформиране
на мярката в такава по чл. 2, т. 1, 2 или 4.
(5) При изменения в проектите на документи по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ, включително
и в случаите по чл. 26, ал. 7 ЗУСЕСИФ, на
повторно съгласуване по чл. 7, ал. 1 подлежат
документите, които се изменят.
Г л а в а

т р е т а

СРОКОВЕ
Чл. 13. (1) Съгласуването на документите
по реда на глава втора се извършва по реда
на тяхното официално постъпване в Министерството на финансите.
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(2) Министърът на финансите изразява
становища по чл. 6, ал. 3, чл. 7, ал. 3 и чл. 12
в срок до 15 работни дни от датата на постъпването на документите в деловодството
на Министерството на финансите в писмена
и електронна форма.
(3) В случаите на възобновено съгласуване по чл. 9, ал. 2 министърът на финансите
изразява становище в срок до 15 работни
дни от датата на постъпването на документите по процед у рата в деловодството на
Министерството на финансите в писмена и
електронна форма.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а
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за държавните помощи, управляващият орган
на съответната оперативна програма прилага
подробен анализ за:
1. неизпълнение на критерии от чл. 107,
параграф 1 от ДФЕС и обосновката за неизпълнението;
2. начина за контрол на неизпълнението
по т. 1 преди, по време и след предоставяне
на подпомагането;
3. други аргументи, които подкрепят тезата, че мярката е извън обхвата на чл. 107,
параграф 1 от ДФЕС.
Г л а в а

п е т а

ИНФОРМАЦИЯ

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 14. (1) Документите по чл. 7, ал. 2
съдържат най-малко информация за:
1. правното основание на мярката, включително и от гледна точка на приложимото
законодателство по държавните помощи и
приложимите дефиниции, когато такива се
прилагат;
2. условията за кандидатстване и изпълнение по съответната мярка, включително
информация за допустимите и недопустимите
дейности, разходи, бенефициенти и партньори;
3. указания за начина, за механизма и
информационните източници, чрез които се
контролира наличието и изпълнението на
условията, имащи отношение към държавните помощи преди одобряване на проектното
предложение и към датата на предоставяне
на помощта (контролен лист, методика за
проверка и др.);
4. информация за характера на планираните взаимоотношения меж ду страните,
предоставящи и получаващи подпомагането/
помощта и имащи характер на акт, с който
се предоставя помощта (договор, заповед,
споразумение и др.), и когато е приложимо,
указания за начина, по който се контролира
наличието и изпълнението на услови ята,
имащи отношение към държавните помощи
за срока на изпълнение на проекта и/или
след него, когато това е приложимо;
5. информация за условията, приложими
спрямо партньорството, когато това е допустимо, включително да е видно какъв е
размерът/интензитетът на помощта и видът
на разходите за партньора;
6. друга релевантна информация по преценка на управляващия орган, включително
анализи за пазарни съответствия, предпроектни проучвания, прогнози, бизнес планове,
обосновки и др.
(2) В случаите, когато се изпращат за
съгласуване мерки, които са разработени
като попадащи извън обхвата на правилата

Чл. 15. В случаите на чл. 2, т. 2 – 4 управляващият орган прилага процедурите на
Закона за държавните помощи и правилника
за неговото прилагане. За мерките по чл. 2,
т. 3 министърът на финансите може да изрази
едновременно със становището по чл. 12, ал. 1
и становище по чл. 9 от Закона за държавните помощи, когато управляващият орган
е поискал такова.
Чл. 16. За процедури, по които се предвижда предоставяне на държавна помощ, която е
освободена от задължението за уведомяване на
основание на акт на Съвета или на Европейската комисия, всички последващи действия на
управляващия орган следва да са в изпълнение
на Закона за държавните помощи и правилника
за неговото прилагане.
Чл. 17. (1) Всяко отразяване на промени
в документ от вече подадени документи по
чл. 6, 7 и 12 се осъществява в режим „проследяване на промените“.
(2) Проектите на документи по чл. 26, ал. 1
ЗУСЕСИФ се предоставят за становище на
министъра на финансите на български език.
(3) В случаите, когато се съгласуват мерки
по чл. 2, т. 3, документите се придружават
и от конт ролен лист за съответствие по
образец, който е достъпен на адрес: http://
stateaid.minfin.bg/.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За процедурите, които са в процес на
съгласуване с министъра на финансите, редът
по наредбата се прилага съобразно етапа, на
който се намират.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 26, ал. 3 от Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове.
Министър:
Владислав Горанов
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Приложение

къмкъм
чл. 6,чл.
ал.6,2 ал. 2
Форма за ранен контакт с Министерството на финансите
I. Обща информация
А. Обща част
1. Наименование на
предоставящия
орган
– Администратор:
1.1 Лице за контакт:
(експертът
от
предоставящия
орган, отговорен за
разработването на
мярката)
Име; телефон; ел. поща;
2. Наименование на
мярката за помощ:
3. Вид на мярката

 Схема
 Помощ ad hoc*
 Минимална помощ
 Мярка, която не представлява държавна помощ
*Помощ ad hoc - индивидуална помощ, предоставена извън рамките
на схема

4. Цел на мярката
(Да се даде кратко описание на целта на помощта)
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4.1. Цел на мярка,
попадаща в обхвата
на Регламент №
651/2014 г.
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Регионални инвестиционни помощи
Регионални оперативни помощи
Регионална помощ в полза на градското развитие
Помощи за малки и средни предприятия (МСП):
а) инвестиционни помощи за МСП;
б) помощи за консултантски услуги в полза на МСП;
в) помощи за участие на МСП в панаири;
г) помощи за МСП за разходи за сътрудничество, свързани с
проекти
по
цел
„Европейското
териториално
сътрудничество“.
Помощи за МСП – Достъп на МСП до финансиране:
а) помощи за рисково финансиране;
б) помощ за стартиращи предприятия;
в) помощи за алтернативни
специализирани в МСП;

търговски

платформи,

г) помощи за проучвателни разходи.
Помощи за проекти за научноизследователска и развойна
дейност:
а) фундаментални научни изследвания;
б) индустриални научни изследвания;
в) експериментално развитие;
г) проучвания за осъществимост;
д) инвестиционни
инфраструктури;

помощи

за

научноизследователски

е) помощи за иновационни клъстери;
ж) помощи за иновации в полза на МСП;
з) помощи за иновации на процеси и организации;
и) помощи за научноизследователска и развойна дейност в
секторите на рибарството и аквакултурите.
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Помощи за обучение:

Помощ за работещи в неравностойно положение и
работещи с увреждания:
а) помощи за наемане на работещи в неравностойно
положение под формата на субсидии за заплати;
б) помощи за наемане на работещи с увреждания под
формата на субсидии за заплати;
в) помощи за компенсиране на допълнителните разходи,
свързани с наемането на работещи с увреждания;
г) помощи за компенсиране на разходите за оказване на
помощ на работещи в неравностойно положение.
Помощи за опазване на околната среда:
а) инвестиционни помощи, които дават възможност
предприятията да надвишат стандартите на Съюза
опазване на околната среда или да повишат равнището
опазване на околната среда при липса на стандарти
Съюза;

на
за
на
на

б) инвестиционни помощи за ранно адаптиране към бъдещи
стандарти на Съюза;
в) инвестиционни помощи за мерки за повишаване на
енергийната ефективност;
г) инвестиционни помощи за проекти за енергийна
ефективност на сгради;
д) инвестиционна помощ за високоефективно комбинирано
производство на енергия;
е) инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от
възобновяеми източници;
ж) оперативни помощи за насърчаване на електроенергията
от възобновяеми източници;
з) оперативни помощи за насърчаване на енергията от
възобновяеми източници в маломащабни съоръжения;
9
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и) помощи под формата на намаления на данъци за околната
среда по Директива 2003/96/ЕО1
й) инвестиционни помощи за саниране на замърсени
обекти;
к) инвестиционни помощи за енергийно ефективно районно
отопление и охлаждане;
л) инвестиционни помощи за рециклиране и повторна
употреба на отпадъци;
м) инвестиционни помощи за енергийна инфраструктура;
н) помощи за проучвания в областта на околната среда.
Схеми за помощ за отстраняване на щети, причинени от
някои природни бедствия
Социални помощи за транспорт за живеещите в отдалечени
региони
Помощи за широколентови инфраструктури
Помощи за култура и опазване на културното наследство
Схеми за помощ за аудио-визуални произведения
Помощи за спортни инфраструктури и мултифункционални
инфраструктури за отдих
Инвестиционни помощи за местни инфраструктури
4.2. Цел на мярка,
разработена извън
обхвата
на
Регламент
№
651/2014 г.

Широколентови инфраструктури
Помощ за закриване
Компенсация за щети, причинени от природни бедствия или
от извънредни обстоятелства
Култура
Помощи за работещи в неравностойно положение и/или
работещи с увреждания

1

ДИРЕКТИВА 2003/96/EО НА СЪВЕТА от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка
на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, ОВ, L 283 от 09.02.2003 г.
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Енергийна инфраструктура
Енергийна ефективност
Опазване на околната среда
Изпълнение на важен проект от общ европейски интерес
Опазване на историческото наследство
Насърчаване на износа и интернационализацията
Регионално
развитие
сътрудничество)

(включително

териториално

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката
Енергия от възобновяеми източници
Оздравяване на предприятия в затруднено положение
Преструктуриране на предприятия в затруднено положение
Научноизследователска и развойна дейност
Иновации
Рисково финансиране
Развитие на сектора
Услуги от общ икономически интерес (УОИИ)
МСП
Социално подпомагане на отделните потребители
Спортни
инфраструктури
инфраструктури за отдих

и

мултифункционални

Обучение
Летищна инфраструктура или оборудване
Експлоатация на летища
Първоначални помощи за авиокомпании за развитието на
нови маршрути
11
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Координиране на транспорта

�

Други (моля посочете)

�

на  Не
 Да* (при отговор: Да, се попълват полета 5.1. – 5.2)

5.1. Име (и номер)
на съществуващата
мярка
5.2.
Вид
изменението

на  Удължаване на срока на мярката
(Продължителност /начало-край/)
 Промяна в мярката
(Посочва се видът на промяна)
� Увеличение на първоначалния бюджет на схемата за помощ
(Посочва се (в %)
� Затягане на критериите за прилагане на схемата
(Посочва се видът на промяната (намаляване на интензитета на
помощта или намаляване на приемливите разходи/ друго)
� Друго
(Посочва се видът на промяната)

6.
Вид
получателя

на � Разпоредители с бюджети (моля, посочете вида)

(посочват
се
всички получатели
по мярката)

� Предприятия
� Големи предприятия
� Средни предприятия
� Малки (включително микро) предприятия
� Други ЮЛ (моля, посочете вида – напр. НПО и т.н.)

12

БРОЙ 24

7. Размер на помощта:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

7. В национална валута (в BGN):

7.1. Общ годишен 7.1. В случай на схема за помощ посочете годишния размер на
размер на планирания планирания бюджет и общия размер (в BGN):
бюджет по схемата
7.2. В случай на помощ ad hoc посочете целия размер за всяка
7.2. Общ размер на мярка/нереализираните данъчни приходи (в BGN):
планираната помощ
ad
hoc
на
предприятието
Б. Допълнителни изисквания:
I. Държавна помощ

I. Минимална помощ

Описание на бенефициента (попълва се в Описание на бенефициента (попълва се в
случай на държавна/минимална помощ и в случай на държавна/минимална помощ и в
случай, че бенефициента е предприятие)
случай, че бенефициента е предприятие)
1. Бенефициента/и и групата/и2, към която 1. Бенефициентът/ите и предприятия, с които
принадлежи:
той формира „едно и също предприятие“ по
смисъла на чл. 2, ал. 2 от Регламент 1407/2013:
1.1. За помощ ad hoc:
1.1. За помощ ad hoc:
(да се посочи бенефициентът/ите, както и че
преди отпускане на помощта ще бъде (да се посочи бенефициентът/ите, както и че
изследвано
дали
бенефициентът преди отпускане на минималната помощ
принадлежи към групата предприятия в спазването на прага за помощта ще бъде
случаите, когато това се изисква за преценено за едно и също предприятие по
съответния вид помощ)
смисъла на Регламент 1407/2013)
1.2. За схема:

1.2. За схема:

/да се посочи, че преди отпускане на
помощта ще бъде изследвано дали
бенефициентът/ите попадат в „група“ в
случаите, когато това се изисква за
съответния вид помощ/

(преди отпускане на минималната помощ
спазването на прага за помощта ще бъде
преценено за едно и също предприятие по
смисъла на Регламент 1407/2013)

II. Определяне наличието на държавна помощ / „тест за държавна помощ“
Съгласно Указание на Министерството на финансите за извършване на Оценка за съответствие със
законодателството по държавните помощи (ДПРС – 1 от 04.02.2015 г.)3
Кратко пояснение/описание

Да

Не

2

За целите на правилата в областта на конкуренцията, определени в ДФЕС, „предприятие“ е субект, който извършва икономическа дейност независимо от неговия правен статут и начина на неговото финансиране. Съдът на Европейския съюз
постанови, че субектите, които са под контрола (въз основа на правно основание или de facto) на един и същ субект, следва да се разглеждат като едно предприятие.
3
http://stateaid.minfin.bg/bg/page/411
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1. Предоставя ли се ресурс (публичен) от страна на държавен орган
(централен и/или териториален), вкл. европейски или донорски ресурс,
който се управлява от държавен орган (вкл. община) или специално
създадена структура на публичната власт?
a.
Органът, отпускащ средствата, орган на държавната власт
(централни или териториални) ли е или е друг орган, който действа в
качеството си на упълномощен от името на държавната власт (но не е
публичен, напр. частен фонд)?
(описание на вида на органа по т. I.1.) ...................
b.
Предоставянето финансиране по мярката представлява ли
публичен ресурс, вкл. европейски или донорски ресурс?
(описание на ресурса) ...................
c.
Предоставящият орган има ли контрол върху предоставяния
ресурс по мярката, свързан с вземане на решение на кого, в какъв размер
и как да бъде предоставен, т.е. може да определя правилата, по които се
управляват и се разпределят средствата по мярката, или решението е
съгласно правото на Съюза, без никакви дискреционни елементи4?
(например: има ли право на преценка при определянето на
бенефициентите?)
(дайте пояснение) ...................

2. Мярката свързана ли е с предоставяне на (икономическо)
предимство?

d.
Попада ли потенциалният бенефициент на средства по мярката в
обхвата на понятието „предприятие” (субект, извършващ икономическа
дейност – предоставя стоки и услуги на пазара) по смисъла и за целите на
чл. 107, параграф 1 от ДФЕС?
(описание на вида на предприятие по т. I.Б.1) ...................
e.
Налице ли са дейности с икономически характер, които ще се
финансират по мярката?
(посочете всички икономически дейности, които ще се финансират по
мярката и обосновете характера им) ...................
f.
Активите, които се придобиват/построяват (когато е
приложимо), ще се използват ли за икономическа дейност?
(посочете всички икономически дейности и обосновете характера им)
...................

4

В съответствие с изискванията на пар. 41 – 66 от Проект на известие на Комисията относно понятието за държавна помощ в съответствие
с чл. 107, пар. 1 от ДФЕС.
14
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g.
Ще се подобри ли финансовото положение на бенефициента в
резултат на мярката спрямо това, което той би имал, ако не се осъществи
мярката? Ще получи ли изгода/предимство (пряка или косвена)? Как?
...................
h.
В резултат на мярката ще се освободи ли бенефициентът от
присъщи за него разходи, които той би имал, ако не се реализира
мярката? Какви? ................
Изключения от режима по ДП:
(в случай, че изчерпателно е мотивирано и обосновано, че мярката
отговаря на някое от изключенията от режима по държавните помощи, не е
необходимо да бъде предоставяна информация по другите въпроси)
i.
Всички дейности по мярката, които ще се финансират, с
неикономически характер ли са?
(посочете всички неикономически дейности, които ще се финансират по
мярката, и обосновете характера им) ...................
j.
Всички активи, които се придобиват/построяват по мярката
(когато е приложимо), ще се използват само за неикономическа/и
дейност/и ли?
(посочете всички неикономически дейности, за които ще се използват
активите, и обосновете характера им) ...................
k.
Ще/съдържа ли мярката условия/механизъм за разграничение на
икономическата и неикономическа дейност на получателя? Какви?
...................
*** Дори когато е предвидено мярката да не предоставя държавна помощ, то
това ще бъде така само ако такива условия/механизми са разработени и
коректно въведени.
l.
Може ли предимството/резултатът от мярката да се получи на
пазарен принцип /при обичайни пазарни условия?
Как? ............
m.
В случай че мярката е за възлагане на УОИИ, кумулативно
изпълнени ли са четирите критерия по Дело C-280/00 Altmark? Как?
...................
n.
Към мярката прилага ли се (изпълнен ли е) „Принципът на
инвеститора/кредитора (оператора) в условията на пазарна икономика“?
Как (помощта ще бъде отпусната след анализ на релевантната
информация, предоставената в Бизнес плана или в друг приложим
документ, обосноваваща приложимостта на принципа)? Как? ...................
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o.
Мярката изпълнява ли всички условия на/в акт на Европейската
комисия, уреждащ изрично случаите, в които не е налице държавна
помощ? Кой е приложеният акт? (напр. Рамка за държавна помощ за
научни изследвания, развитие и иновации; Насоки за насърчаване на
инвестициите в рисково финансиране; Съобщение на Комисията
относно елементите на държавна помощ при продажба на земя и
сгради от публични органи; Известие на Комисията относно
прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на
държавните помощи под формата на гаранции; Съобщение на
Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на
референтните и сконтови лихвени проценти; Приложение на чл. 87 и
88 от Договора, учредяващ Европейската Икономическа Общност
относно вложения на държавни органи (Бюлетин ЕС 9 - 1984)
(Вложения на държавни органи във фирмен капитал) и други).
3.

Мярката селективна ли е (избирателна)?
p.
Осъществява ли се/насочена ли е за отделен сектор или в полза
на конкретен/и получател/и или група/и получатели, групирани по
определени критерии?

(описание на вида на предприятия или икономически сектори - по т.
I.Б.1) ...................
q.
Съществува ли географско ограничение на прилагането на
мярката? За всички региони ли се прилага?
(моля, пояснете) ...................
r.
Мярката реализира ли се въз основа на критерии за извършване
на подбор на получателите от компетентен орган/? По какви критерии?
...................
s.
Мярката насочена ли е към финансиране на предефиниран/и
бенефициент/и ? Кой/и? ...................
t.
Мярката свързана ли е с някакво изключение от общо
приложим ред или правило (т.е. не всички икономически оператори са
допустими за финансиране, в зависимост от размера им, сектора и
региона, в който оперират)? Какво? ......................
4. Помощта уврежда или заплашва да увреди конкуренцията и
търговията на Общия пазар?
u.
Получателят действа ли на либерализиран пазар, на който има
или би могло да има конкуренция?

a.

b.

(описание на пазара и регулаторната му рамка) .......................
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c.

d.

e.

f.

(мотивиране) ...................
w.
Съществува ли възможност, вкл. хипотетична, други
предприятия (национални или от други държави-членки) да могат да
извършват дейността/услугата?
(мотивиране) ...................
Изключения от режима по ДП:
(в случай че изчерпателно е мотивирано и обосновано, че мярката
отговаря на някое от изключенията от режима по държавната помощ,
не е необходимо да бъде предоставяна информация по другите въпроси)
x.

Дейността/услугата обект ли е на „законов“ монопол?

(описание на пазара и регулаторната му рамка) ........................
y.
Може ли да се приеме, че в резултат от мярката няма да има
привличане на търсене (на стоки и услуги) или на инвестиции в
съответния регион на територията на Република България,
както и че няма да се създадат пречки за установяването на предприятия от
други държави-членки?
z.
Стоките или услугите, произвеждани от бенефициента, или
създадената/ите инфраструктура/и, изцяло (или преобладаващо) ли са
предназначени за използване от местното население?
aa.
Може ли да се приеме, че в резултат от мярката няма да има
ефект върху пазарите и потребителите от съседните държави-членки?
Защо?
Моля, при анализа, с който аргументирате отговорите по въпроси „y”,
“z” и “aa”, да съобразите и предоставите аргументи относно това дали
пазарния дял на бенефициентът е минимален (когато той принадлежи
към група предприятия се има предвид пазарния дял на цялата група) в
релевантния сектор (дейност)?
Извод дали мярката съдържа държавна помощ?
III. Допълнителна информация и изисквания:
А. Общи въпроси:
С оглед установяване на приложимия режим на мярка, в случай на държавна помощ, следва да
бъдат взети под внимание и следните изисквания:
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1. Необходимостта мярката да съдържа „отлагателна клауза“.
(забрана за въвеждане на мярката в сила/действие и за предоставяне на държавната помощ,
докато не бъде одобрена от Европейската комисия, респ. от Министерството на финансите)
* „Отлагателната клауза“ следва да бъде въведена в националното правно основание:
(Националното правно основание е/са нормативният/те акт/ове (напр. закон, правилник,
наредба, постановление на Министерския съвет, решение на Министерския съвет, Насоки за
кандидатстване, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, заповед на
ръководителя на управляващия орган и т.н., чрез който/които се въвежда в сила/действие
мярката, т.е. чрез който/които държавната помощ ще бъде предоставена на бенефициента);
(моля да потвърдите, че мярката ще съдържа „отлагателна клауза “)
2. Бенефициентът/ите по мярката в затруднено положение ли е/са5?
(Следва да се посочи, че ще бъде предвидено ограничение мярката да не бъде предоставяна
на предприятия в затруднено положение, с изключение на случаите, когато мярката е за
такива предприятия или не е забранено от приложимите правила (напр. за определени
видове минимални помощи)
 Да, ще бъде предвидено
 Не, няма да бъде предвидено (защото мярката е за оздравяване или преструктуриране или
защото е неприложимо)
3. Регион, в който се изпълнява мярката:
За тази цел при определяне на интензитета на помощта следва да се отчете, че BG41 Югозападен
регион, в случаите, когато е приложимо, е с по-нисък интензитет (25 % - за големи предприятия) в
сравнение с останалите;
* регионите и интензитетите са посочени с информативен характер и се използват, когато е
приложимо. BG31Северозападен (50 %*); BG32 Северен централен (50 %*); BG33 Североизточен
(50 %*); BG34 Югоизточен (50 %*); BG41 Югозападен (25 %*); BG42 Южен централен (50 %*)
Статут на подпомаган регион: (моля посочете всички региони)
� Чл. 107, параграф 3, буква „а“ от ДФЕС - статут А
� BG31Северозападен
� BG32 Северен централен

5

По смисъла на Насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено
положение или приложимия акт, съобразно който се разработва мярката (напр. по ОРГО)
18
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� BG33 Североизточен
� BG34 Югоизточен
� BG41 Югозападен
� BG42 Южен централен
4. Секторът/ите, за които се прилага мярката:
Следва да бъде/ат съобразен/и засегнат/и икономически сектор/и, т.е. дали мярката ще се
прилага във всички икономически сектори или ще бъде ограничена за определени
(Следва да имате предвид, че съгласно съответния регламент или друг акт на Европейската
комисия е възможно да са налице ограничения за прилагане на акта към определени в него
чувствителни сектори. Също следва да съобразите, че е недопустимо предоставянето на
регионални помощи под формата на схеми, предназначени за ограничен брой конкретни
стопански сектори (дейности, попадащи в обхвата на по-малко от пет класа (четирицифрени
кодове) на статистическата класификация на NACE Rev. 2).
5. С цел преценка дали ще бъде необходимо за мярката да бъде извършена „последваща оценка на
въздействието“, респективно, за да бъде предвидено своевременно попълване на всички реквизити
от формата за нотифициране на плана за последваща оценка, е необходимо да съобразите дали
средният годишен бюджет за държавната помощ може да надхвърля левовата равностойност на
150 млн. евро (293 млн. лв.). Моля, посочете с „Да“ или „Не“.
 Да
 Не
При утвърдителен отговор, е необходимо мярката да бъде съобразена и с изискванията на Работен
документ на службите на Комисията - Обща методика за оценка на държавната помощ (SWD(2014)
179 final от 28.05.2014 г.)
6. Инструмент за помощ:

� Безвъзмездни средства (или средства със сходен
ефект – преки безвъзмездни средства/лихвена
(моля отбележете, което е приложимо, като
субсидия/опрощаване на дълг*)
посочите вида)
� Заем (или средства със сходен ефект преференциален заем*/възстановяеми аванси;
отлагане на данъци*)
(описание – в т.ч. обезпечение; срок; и т.н.)
� Гаранция (при необходимост с позоваване на
решението на Комисията)
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(описание – в т.ч. размер на гаранцията;
информация за заема или друг финансов превод,
който се покрива от гаранцията, изискуемата
ипотека и главницата, която следва да бъде
изплатена и т.н.)
� Всякакви форми на капиталови
квазикапиталови интервенции*

или

� Предоставяне на рисково финансиране
(описание – в т.ч. вид и т.н.)
� Други форми на намеса в акционерния
капитал/ Отписване на дълг
� Данъчно предимство
освобождаване от данъци

(облекчение*)

или

(описание
–
в
т.ч.
вид
(данъчно
облекчение/намаляване
на
данъчната
основа/намаляване
на
данъчната
ставка/
данъчно отлагане/друго данъчно преимущество)
и т.н./
� Други (моля, посочете)
NB: Помощта автоматична ли е? (посочва се във
всички случаи, независимо от инструмента на
държавната помощ)
 Да
 Не
Пояснение: Помощта е автоматична, когато след
като веднъж са изпълнени определени обективни
критерии, тя автоматично се изпълнява за всички
получатели и няма елемент на отсяване от страна на
институциите, които предоставят помощта.
Автоматична помощ може да бъде напр. фискална
помощ, която се предоставя въз основа на данъчните
декларации на получателите.
Б. Уточнителни въпроси
Кратко резюме на планираната мярка (в което да се проследи потока на Моля,
дайте
синтезирано
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финансирането – от източника му, до постигането на планирания ефект) обяснение
1.
Какво се цели с планираното финансиране? Какъв е желаният
ефект?
2.
Как е идентифицирана необходимостта от помощта? (пазарен
неуспех, цели от общ интерес за Европейския съюз, стратегическа цел
и т. н.)
3.
Съществува ли минимален и максимален размер на
финансирането?
4.
Как ще се определя – в абсолютна сума или като процент от
приемливите разходи, заявява се от бенефициента или чрез друг
метод?
5.
Защо е избрана посочената форма (инструмент) на помощ, с
какво е подходяща за достигане на целта и по какъв начин е
ориентирана спрямо резултата? Има ли друга възможна, поподходяща форма?
6.
Предоставянето на помощта свързано ли е с конкретна/и
дейност/и? Каква/и дейност/и? Съществува ли регионално
ограничение при предоставянето ѝ (за кои региони)?
7.
За какви разходи се предоставя финансирането (за активи,
услуги, труд, текущи разходи и т. н.)?
8.
Друга релевантна информация, в случай че прецените, че
следва да бъде допълнително посочена такава.
IV. Определяне на приложимия към мярката режим
В случай че са изпълнени кумулативно и четирите критерия от „теста за държавна Обяснение
помощ“, т.е. мярката представлява държавна помощ, е необходимо да се определи
приложимият ѝ режим:
1) Минимална помощ (помощ de minimis) – Регламент 1407/20136
7

2) Държавна помощ, попадаща в обхвата на ОРГО - Регламент № 651/2014.

(избира се кое
е приложимо)

3) Държавна помощ, попадаща в обхвата на ОРГО, но подлежаща на
индивидуално уведомление (поради размер, по-голям от 150 млн. евро годишно)
- Регламент № 651/2014, попадащи в обхвата на чл. 1, ал. 2, буква а) от същия.
4) Държавна помощ, освободена от задължението за уведомяване на
основание, различно от ОРГО – Регламент 360/20128; Регламент 1370/20079,
Решение за УОИИ10.

6

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.);
7
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с
вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187 от 26.06.2014 г.);
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5) Държавна помощ, подлежаща на уведомление (нотификация) до ЕК и
одобряването ѝ от Комисията - всички останали случаи:
А) като за някои видове държавна помощ се съдържат изрични насоки, съобщения
или рамки на Европейската комисия (съобразно целта на помощта):
- Насоките за регионална помощ11; Насоки за широколентов достъп12; Насоки за
насърчаване на инвестициите в рисково финансиране13; Насоки за оздравяване и
преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение14;
Насоки за летища и авиокомпании15; Насоки за опазване на околната среда и за
енергетика16; Насоки в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на
парников газ17; Насоки на Общността за държавните помощи за морския
транспорт18
- Съобщение за филми и други аудио-визуални произведения19; Съобщение за
банките20; Съобщение на Комисията за предоставяне на насоки относно
държавната помощ за дружествата за управление на кораби21; Съобщение на
Комисията съдържащо насоки относно държавната помощ, предоставяна в
допълнение към финансовата помощ от Общността за създаването на морски
магистрали22;
- Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24

8

Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от
общ икономически интерес (ОВ, L 114 от 26.04.2012 г.);
9
Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените
услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и
(ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ, L 315 от 03.12.2007 г.);
10
Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за
функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга,
предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес Съвета
(ОВ, L 7 от 11.01.2012 г.);
11
Насоки за регионалната помощ за периода 2014 – 2020 г. (ОВ, С 209 от 23.01.2012 г.);
12
Насоки на ЕС относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разполагане на
широколентови мрежи (ОВ, С 25 от 26.01.2013 г.);
13
Насоки относно държавните помощи за насърчаване на инвестициите в рисково финансиране (ОВ, С 19 от 22.01.2014
г.);
14
Насоки за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение
(ОВ, С 200 от 31.07.2014 г.);
15
Насоки относно държавните помощи за летища и авиокомпании (ОВ, С 99 от 04.04.2014 г.);
16
Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 – 2020 г. (ОВ, С 249
от 28.06.2014 г.);
17
Насоки относно определени мерки за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на
парников газ след 2012 година (ОВ, С 158 от 05.06.2012 г.);
18
(ОВ C 13, 17.1.2004 г.)
19
Съобщение на Комисията относно държавната помощ за филми и други аудиовизуални произведения (ОВ, С 332 от
15.11.2013 г.);
20
Съобщение на Комисията относно прилагането от 1 януари 2012 г. на правилата за държавни помощи за подкрепата на
мерки в полза на банки в контекста на финансовата криза (ОВ, С 356 от 06.12.2011 г.);
21
(ОВ, C 132 от 11.6.2009 г.)
22
(ОВ, C 317 от 12.12.2008 г.)
22
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септември 2008 г. относно общите правила за извършване на
въздухоплавателни услуги в Общността23; Регламент (ЕИО) № 3577/92 на
Съвета от 7 декември 1992 г. относно прилагането на принципа за свободно
предоставяне на услуги в областта на морския превоз в рамките на държавите
членки (морски каботаж)24
- Рамка НИРИ25, Рамка за УОИИ26;
- Критерии за анализа на съвместимостта с вътрешния пазар на държавна
помощ за насърчаване изпълнението на важни проекти от общоевропейски
интерес27.
В т.ч. специфични инструменти за помощ:
- Съобщение на Комисията относно елементите на държавна помощ при
продажба на земя и сгради от публични органи28; Известие на Комисията
относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на
държавните помощи под формата на гаранции29; Съобщение на Комисията до
държавите-членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни
експортни кредити30; Приложение на чл. 87 и 88 от Договора, учредяващ
Европейската Икономическа Общност относно вложения на държавни органи
(Бюлетин ЕС 9 -1984) (Вложения на държавни органи във фирмен капитал).
Б) за други, за които няма специфични актове или мярката не може да се вмести
в изрично създадени от Европейската комисия актове, се прави уведомление
директно по ДФЕС:
- чл. 93; чл. 106, параграф 2; чл. 107, параграф 2; чл. 107, параграф 3 от ДФЕС.

Извод за избрания приложим акт на Европейската комисия, съобразно
който следва да се разработи мярката, така че да представлява
съвместима държавна помощ?
При разработването на планираната мярка (в Насоките за кандидатстване, или
в документа, уреждащ правното основание на мярката) същата следва да бъде
съобразена и с конкретните изисквания (в т.ч. тези от приложимия check-list)
съобразно избрания по-горе нормативен акт по държавната помощ, Указанието
на Министерството на финансите за извършване на оценка за съответствие със
законодателството по държавните помощи с изх. № ДПРС-1 от 04.02.2015 г.31,
както и със следните принципни постановки:

23

(ОВ L 293, 31.10.2008 г.)
(ОВ L 364, 12.12.1992 г.)
25
Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (ОВ, С 198 от 27.06.2014 г.);
26
Рамка на Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги (2011 г.) (ОВ, L 7
от 11.01.2012 г.);
27
(ОВ, С 188 от 20.06.2014 г.);
28
(ОВ, С 209 от 10.07.1997 г.);
29
(ОВ, С 155 от 20.06.2008 г.);
30
(ОВ, С 392 от 19.12.2012 г.);
31
http://stateaid.minfin.bg/bg/page/411
24
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1.
Включване на разпоредби за непривеждане в действие на
държавната помощ преди одобряване от министъра на финансите или
Европейската комисия по тази мярка.
2.
Разработване на механизъм за определяне на брутния еквивалент
на безвъзмездна финансова помощ/субсидия, при помощи под форма,
различна от безвъзмездна финансова помощ/субсидия.
3.
В случай, че мярката представлява схема на държавна помощ, да
бъде разработен механизъм за проследяване дали бенефициента/ите по
схемата попада/т в „група“, за целите на кумулиране на държавната
помощ.
4.
Разработване на механизъм за контрол спазването на
изискванията на ниво схема, когато това е приложимо, както и
индивидуален проект по одобрената схема.
5.
Когато се предвижда държавна помощ, подлежащи на
нотификация, мотивировка защо администраторът не използва ОРГО.
6.
В случай, че мярката представляват схема на държавна помощ,
следва да бъде предвидено ограничение мярката да не бъде
предоставяна на предприятия в затруднено положение, като се
разработи механизъм за проследяване дали бенефициентите на са такива
предприятия, с изключение на случаите, когато мярката е за такива
предприятия или не е забранено от приложимите правила (напр. за
определени видове минимални помощи)
7.
Когато се предвижда държавна помощ, подлежаща на
нотификация, анализ от извършената „детайлна оценка“ съобразно
избрания нормативен акт по държавната помощ.
8.
Когато за мярката е необходимо да бъде извършена последваща
оценка на въздействието, да бъде предвидено своевременно
попълването на всички реквизити от формата за нотифициране на плана
за последваща оценка на въздействието и изпращането ѝ за одобрение
на Европейската комисия.
9.

Съобразяване с изисквания за осигуряване на прозрачност.
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 1512
от 11 февруари 2016 г.

по административно дело № 7493 от 2015 г.
Върховният административен съд на Република България – четвърто отделение, в
съдебно заседание на втори февруари две
хиляди и шестнадесета година в състав: председател: Аделина Ковачева, членове: Кремена
Хараланова, Бисерка Цанева, при секретар
Ирена Асенова и с участието на прокурора
Мария Бегъмова изслуша докладваното от
председателя Аделина Ковачева по адм.д.
№ 7493 от 2015 г.
Производството е по реда на чл. 185 и сл.
АПК.
Образувано е по две жалби против Наредба
№ 8121з-592 от 25.05.2015 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време,
за неговото отчитане, за компенсирането на
работата извън редовното работно време,
режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители, издадена
от министъра на вътрешните работи.
Първата жалба е от сдружение „Синдикален
Алианс Сигурност в МВР“, сдружение „Синдикат на служителите в МВР“ и сдружение
„Национален синдикат на пожарникарите и
спасителите – Огнеборец“, и трите сдружения
със седалище в гр. София. В петитума на
жалбата се претендира отмяна на наредбата в
нейната цялост в резултат на незаконосъобразност на § 6 от заключителните є разпоредби
и при условията на алтернативност – отмяна
на чл. 26, ал. 2 от нея. На трето място се иска
от съда да задължи министъра на вътрешните
работи да регламентира в рамките на оспорения подзаконов нормативен акт полагането
на нощен труд от служителите по чл. 142,
ал. 1, т. 1 ЗМВР.
Втората жалба е подадена от сдружение
с нестопанска цел „Синдикална федерация
на слу ж ителите в МВР“ със седалище в
гр. София, представлявана от председателя
на управителния съвет – Валентин Попов,
и от заместник-председателите Борислав
Мазнев, Добромир Добрев, Илия Хрисимов
и Илия Кузманов, както и от физическото
лице – Добромир Василев Добрев. Жалбата
е насочена срещу същата наредба с искане
за отмяната є в цялост. Развитите и в двете
жалби възражения са за противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на
закона – отменителни основания по смисъла
на чл. 146, т. 4 и 5 АПК.
Министърът на вътрешните работи чрез
процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбите.
Участвалият в настоящото производство
прокурор от Върховната административна
прокуратура дава заключение за основател-
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ност на жалбите в частта им относно § 6 от
заключителните разпоредби и чл. 26, ал. 2 от
оспорената наредба. Мотивира се, че с посочената заключителна разпоредба е придадено
обратно действие на наредбата, което противоречи на чл. 14, ал. 2 ЗНА. Счита нормата
на чл. 26, ал. 2 за противоконституционна,
тъй като задължава служителите на МВР при
ползван отпуск да го отработват.
С определение от 22.07.2015 г. по настоящото дело съдът е преценил, че жалбите срещу
наредбата са подадени от лица с установен
правен интерес и не са обвързани със срок,
което ги прави процесуално допустими. Процесуално недопустима е само първата жалба в
частта є, в която се иска от съда да задължи
министъра на вътрешните работи да регламентира в рамките на оспорения подзаконов
нормативен акт полагането на нощен труд
от служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР.
Разгледани по същество, са основателни само
в частта им, в която се претендира незаконосъобразност на § 6 от зак лючителните
разпоредби и чл. 26, ал. 2 от наредбата.
Атакуваната наредба е издадена от министъра на вътрешните работи в изпълнение на законово вмененото му задължение
с разпоредбата на чл. 187, ал. 9 ЗМВР и има
за цел да детайлизира на подзаконово ниво
реда за организацията и разпределението на
работното време, за неговото отчитане, за
компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство,
времето за отдих и почивките на държавните
служители в ЗМВР. Това налага изследване
на промяната на правилата през последните
години с отмяната на предходния ЗМВР и
приемането на нов закон, впоследствие изменен и допълнен.
С отменения ЗМВР, действал в периода от
1.05.2006 г. до 27.06.2014 г., работното време
на държавните служители в МВР е регламентирано в нормата на чл. 211. В ал. 3 от нея
е прието, че работното време за работещите
на 8-, 12- или 24-часови смени се изчислява
сумирано за тримесечен период. На министъра
е вменено задължение да определи реда за
разпределянето, отчитането и компенсирането
на държавните служители с инструкция. Така
на 4.12.2012 г. е приета Инструкция № I-з-2453
от 4.12.2012 г., обнародвана в ДВ, бр. 99 от
14.12.2012 г. и в сила от датата на обнародването. В чл. 18, ал. 1 от нея е повторена
законовата норма, че отработеното време от
държавните служители, работещи на смени,
се отчита на тримесечен период. Тримесечният период за сумирано отчитане на работещите на смени е запазен и в разпоредбата
на чл. 187, ал. 3 от новоприетия ЗМВР, обн.,
ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г. В
ал. 9 от нея министърът отново е задължен
да уреди цялата материя за работното вре-
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ме, отчитането и компенсирането, но вече с
наредба. В изпълнение на делегацията е издадена Наредба № 8121з-407 от 11.08.2014 г.,
отменена на 2.06.2015 г. с придадена обратна
сила на отмяната от 1.04.2015 г. В чл. 20, ал. 1
от нея е посочено, че отработеното време на
държавните служители, работещи на смени, се
отчита на тримесечен период. Отделно от това
в чл. 31, ал. 2 е предвидена трансформация
на общия брой часове положен нощен труд
чрез умножаването им с коефициент 0.143 и
сумиране с общия брой отработени часове за
отчетния период.
На 14.11.2014 г. е постановено Тълкувателно
решение № 8 на общото събрание на гражданските колегии на Върховния касационен
съд по т.д. № 8 от 2013 г. Повод за издаването
му е противоречива практика на съдилищата
по прилагане на разпоредби от КТ. В т. 2 от
решението е определено, че при изчисляване на извънредния труд при тримесечно
сумирано отчитане на работното време, ако
в съответния тримесечен период работникът
или служителят е ползвал отпуск, независимо
от продължителността и вида му, тримесечната норма се редуцира съответно на реално
отработените дни.
През месец януари на 2015 г. министърът
на вътрешните работи е започнал процедура за издаване на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8121з-407. Ядрото
на промяната е допълване на чл. 25 с три
нови алинеи. В предлаганата нова ал. 7 се
въвежда правилото, че при ползване на отпуск
независимо от продължителността и вида му
нормата на отчетния период, определена в
предходната ал. 6, да не се променя. В мотивите за предложения проект за изменение са
формулирани две цели: първата е уеднаквяване на начина на изчисляване и отчитане на
работното време. Втората е постигане на поголяма яснота по отношение на отработеното
време и положения труд извън установеното
работно време. Предложена е заключителна
разпоредба на § 4, постановяваща влизане в
сила на изменителната наредба от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“. Проектът е изпратен на 9.01.2015 г. на Националния
полицейски синдикат; Националния синдикат
на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“;
Синдикалната федерация на служителите в
МВР; Синдиката на служителите в МВР и
Синдикален Алианс „Сигурност“ в МВР. Тех
ни представители са поканени за обсъждане
на проекта на 13.01.2015 г. На същата дата те
са представили общо становище, в което са
предложили различно съдържание на новата
ал. 7, уреждащо правило за редуциране на
нормата с часовете на работните дни, през
които служителят е ползвал отпуск. Подготвяната Наредба за изменение на Наредба
№ 8121з-407 не е издадена.
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На 20.02.2015 г. в „Държавен вестник“ е
обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗМВР. В § 56, т. 2 от него периодът за
отчитане на работното време за работещите
на смени се променя, като от тримесечен
става едномесечен. В § 90 е въведено задължение на министъра да издаде подзаконовите
нормативни актове до 6 месеца от влизането
му в сила. Изрично е запазено действието
на съществуващите подзаконови актове до
издаването на нови при условие, че не противоречат на изменителния закон.
На 19.03.3015 г. е започната процедура по
издаване на нова наредба с изготвяне на проект.
Мотивите за това са промененият по законов
път период на отчитане. Едновременно с това
в проекта отново се предлага въвеждане на
правило, че нормата работни часове не се
променя при ползване на отпуск. Предлага
се и премахване на досега съществуващото
приравняване на положените часове труд
през нощта към дневни. Изпълнено е изискването на чл. 26, ал. 2 ЗНА с публикуване
на проекта на интернет страницата на МВР, а
синдикалните организации са допълнително
информирани. В обявения проект – л. 80 по
делото, в § 6 от заключителните разпоредби,
касаещ момента на влизане на наредбата в
сила, не е определена дата, а е поставено
многоточие.
Син дика лната федераци я на сл у ж и телите в МВР е представила становището си
на 20.04.2015 г., в което е оспорила изобщо
необходимостта от издаване на нова наредба; противопоставила се е на отпадналото
приравняване на часовете нощен труд към
часове дневен труд, както и на сумираното
отчитане на работното време без редуциране на
ползвания отпуск. Последното е обосновала с
тълкувателното решение на ВКС. Посочила е,
че ако не се редуцира нормата, то положените
часове извънреден труд ще бъдат изгубени за
сметка на ползвания отпуск. Становището
не е прието по съображения, изложени в
докладна записка от 30.04.2015 г., изготвена
от Дирекция „Правно-нормативна дейност“.
Специално по отношение на редуцирането
на нормата работни часове са изложени три
мотива: първият е, че тълкувателното решение касае прилагане на КТ, докато наредбата
касае държавни служители. Вторият е, че
ако в КТ сумираното отчитане на работното
време е установено в полза на работодателя,
то в ЗМВР то е установено в полза на обществото. Третият е липса на яснота за точния
размер на нормата, с която трябва да се
сравнява действително отработеното време.
В т. 3 от докладната записка са развити и
доводи относно предложеното отпадане на
приравняването на часовете нощен труд към
дневен. Министърът е приел изложените от
администрацията мотиви и на 25.05.2015 г. е
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издал Наредба № 8121з-592. В § 6 от заключителните є разпоредби е определил, че тя
влиза в сила на 1.04.2015 г. Обнародвана е в
ДВ, бр. 40 от 2.06.2015 г.
При тези данни по делото съдът намира, че
§ 6 ЗР, с който се въвежда обратно действие
на наредбата, противоречи на материалния
закон. Нормативните актове се издават, за
да регулират от момента на издаването им
определени обществени отношения с многократно правно действие и за неограничен
брой адресати. По този начин се обезпечава
спазването на принципите за законност, правна
сигурност и предвидимост. Придаването на
обратна сила на нормативен акт е предвидено
от законодателя в нормата на чл. 14, ал. 1 и
2 ЗНА като изключение от общото правило
и може да се извърши само с изрична разпоредба. Когато нормативният акт е издаден
въз основа на друг нормативен акт, обратна
сила може да се даде само ако такава сила
има актът, въз основа на който той е издаден. За ЗИДЗМВР, в т. ч. и съдържащия се в
него § 56, с който е извършена промяната на
периода за сумиране на работното време на
държавните служители в системата на МВР,
работещи на смени, от три месеца на един
месец, не е предвидено обратно действие.
Нещо повече, предоставена е възможност за
плавно подзаконово регулиране на променените правоотношения. В § 90 е запазено
действието на издадените подзаконови нормативни актове до издаване на съответните
нови актове, доколкото не му противоречат, и
е даден шестмесечен срок за издаване на нови
подзаконови нормативни актове. Наредбата
е обнародвана на 2.06.2015 г., поради което
определянето с § 6 ЗР на 1.04.2015 г. като
начален момент на влизане в сила є придава
обратно действие в нарушение на правилата
на чл. 14, ал. 2 ЗНА. След като не е налице
условието по чл. 14, ал. 2 ЗНА, не подлежи
на изследване хипотезата на алинея трета от
разпоредбата. Констатираното противоречие
с материалния закон съставлява отменително
основание по смисъла на чл. 146, т. 4 АПК
и налага отмяна на разпоредбата на § 6 ЗР
на наредбата. Това обаче по никакъв начин
не рефлектира върху законосъобразността
на цялостния акт. Поради това искането в
двете жалби за отмяна на цялата наредба е
неоснователно и следва да се отхвърли.
Основателни са възраженията за незаконосъобразност на разпоредбата на чл. 26, ал. 2
от наредбата. Тя се намира в раздел V от нея,
уреждащ отчитането и документирането на
работното време, както и на положения труд
извън редовното работно време. Тълкуването
є е свързано както с разпределението на работното време, така и с полагането на труд
извън редовното работно време. Видно от
разпоредбата на чл. 14, ал. 1, работните смени
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се организират в седмичен или месечен график, изготвен от ръководителя на съответната
структура. Изискването в ал. 3 от нормата е
при изготвяне на графиците работното време
на всички служители да се разпредели по
начин, по който да се спази изискването за
нормалната продължителност на работното
време – 40 часа седмично, като не се надвишава установената нормална продължителност
на работното време в едномесечния период.
Следващото изискване по чл. 15, ал. 1 е при
разпределението на работните смени да се
осигурява не по-малко от 12 часа непрекъсната междудневна почивка и не по-малко
от 36 часа непрекъсната междуседмична почивка. Когато служител, работещ на смени,
при обичайно изпълнение на служебните си
задължения надвиши нормативно установения
брой часове за отчетен едномесечен период,
тези часове се компенсират като труд извън
работното време и се отчитат с протокол,
без да е необходимо издаването на нарочна
заповед – чл. 18, ал. 3 от наредбата.
Правилата за отчитане и документиране
на работното време и на положения труд извън редовното такова са уредени в чл. 21 и
следващите от нея. За държавните служители,
работещи на смени, то се изчислява в часове,
сумирано за едномесечен период – чл. 21, ал. 2
от наредбата. Съгласно чл. 24, ал. 2 положеният от същите служители труд извън работното
време се отчита в часове за месеца, през който
е положен. Начинът на изчисляването им е
уреден в нормата на чл. 26, ал. 1 – общият
брой на отработените от определен служител часове по график се сравнява с нормата
работни часове за отчетния период. Самата
норма се получава чрез умножаването на броя
календарни работни дни за периода, умножени
по цифрата осем. Получените часове над тази
норма се отчитат като положен труд извън
редовното работно време. С оспорената ал. 2
на разпоредбата се въвежда за първи път, и то
на подзаконово ниво, правило, че при ползване
на отпуск независимо от продължителността
и вида му тази норма за отчетния период не
се променя. По този начин тя изцяло се откъсва от реално отработените дни и игнорира
времето, през което служителят е ползвал на
законово основание отпуск. Поставянето в понеблагоприятно положение на служителите в
хипотеза на ползван от тях отпуск противоречи за целта на закона. В мотивите на тълкувателното си Решение № 8 от 14.11.2014 г.,
което, макар да е свързано с прилагане на
разпоредби от КТ, Върховният касационен съд
дава общоважимо тълкуване на сумираното
работно време и необходимата за правилното
му отчитане норма. Ясно и точно определя и
субекта, който следва да понесе последиците
от затрудненото възстановяване на работната
сила при едномесечното отчитане. Ако в КТ
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това е работодателят, то в служебните правоотношения това е органът по назначението.
Съдът намира, че е без значение за конкретния служител дали тази тежест е в полза на
работодателя, или в полза на обществото,
каквито мотиви са развити към наредбата.
Европейското законодателство в областта на
изискванията за безопасност и здраве при
организацията на работното време въвежда
специално условие при специфични дейности,
каквито са тези на полицията, безопасността
и здравето на работниците да се осигурят във
възможно най-висока степен в светлината
на целите на Директива 89/391/ЕИО – чл. 2,
т. 2, предложение второ от нея – въвеждане
на мерки за насърчаване на подобрения на
здравословни условия на труд. Противоречието
с целта на закона води до незаконосъобразност
на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от наредбата
и е самостоятелно основание по смисъла на
чл. 146, т. 5 АПК за отмяната є.
По искането в първата жалба да се задължи
министърът на вътрешните работи да регламентира в рамките на оспорения подзаконов
нормативен акт полагането на нощен труд
от служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР:
Безспорно е, че подобна регламентация в
наредбата липсва. Това обаче не би могло
да се квалифицира като мълчалив отказ по
смисъла на чл. 58, ал. 1 АПК. Не би могло
да се квалифицира и като бездействие по
смисъла на чл. 257 АПК, тъй като издаването
на подзаконови нормативни актове не попада
в приложното поле на раздел II от глава пет
надесета на АПК. Ето защо съдът намира,
че липсва предмет, годен да бъде обект на
съдебен контрол. Жалбата в тази є част е процесуално недопустима в хипотезата на чл. 159,
т. 1 във връзка с чл. 196 АПК и следва да се
остави без разглеждане, а образуваното въз
основа на нея съдебно производство подлежи
на прекратяване.
С оглед изхода на делото и направените
искания за присъждане на разноски следва
ответната страна да заплати на жалбоподателите направените разноски за държавна
такса, такса за обнародване в „Държавен
вестник“ и адвокатски хонорар, както следва:
на сдружение „Синдикален Алианс Сигурност
в МВР“ – 10 лв. На сдружение „Синдикат на
служителите в МВР“ – 510 лв. На сдружение
„Синдикална федерация на служителите в
Министерството на вътрешните работи“ само
внесената такса за обнародване от 20 лв. и
заплатената държавна такса от 10 лв. – общо
30 лв. Без уважение следва да се остави
искането є за плащане на адвокатско възнаграждение, тъй като в представения договор
за правна помощ на л. 67 от делото е вписана само платена сума от 700 лв., без да е
отразен начинът на плащане – в брой или по
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банкова сметка. Липсата на отразяване на
всички данни във връзка с плащането води
до неговата недоказаност.
Водим от гореизложеното и на основание
чл. 193 АПК, Върховният административен
съд, четвърто отделение,
РЕШИ:
Отменя по жалби, подадени от сдружение
„Синдикален Алианс Сигурност в МВР“, сдружение „Синдикат на служителите в МВР“ и
сдружение „Национален синдикат на пожарникарите и спасителите – Огнеборец“, сдружение
с нестопанска цел „Синдикална федерация на
служителите в МВР“ и от Добромир Василев
Добрев, разпоредбата на чл. 26, ал. 2 и § 6
от заключителните разпоредби на Наредба
№ 8121з-592 от 25.05.2015 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането
на работата извън редовното работно време,
режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители, издадена
от министъра на вътрешните работи.
Отхвърля жалбите срещу същата наредба
в останалата им част.
Оставя без разглеждане искането на сдружение „Синдика лен А лианс Сиг у рност в
МВР“, сдружение „Синдикат на служителите в
МВР“ и сдружение „Национален синдикат на
пожарникарите и спасителите – Огнеборец“
да бъде задължен министърът на вътрешните
работи да регламентира в рамките на Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 г. полагането на
нощен труд от служителите по чл. 142, ал. 1,
т. 1 ЗМВР.
Прек ратя ва п роизводс т во т о по а д м.д.
№ 7493 от 2015 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение, в тази му част.
Осъжда Министерството на вътрешните
работи да заплати на сдружение „Синдикален
Алианс Сигурност в МВР“ сумата 10 лв.
Осъжда Министерството на вътрешните
работи да заплати на „Синдикат на служителите в МВР“ 510 лв.
Осъжда Министерството на вътрешните
работи да заплати на „Синдикална федерация на служителите в Министерството на
вътрешните работи“ 30 лв.
Оставя без уважение искането на „Синдикална федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи“ за заплащане
на адвокатско възнаграждение.
Решен ие т о може да се обж а л ва п ред
Върховния административен съд, петчленен
състав, с касационна жалба в 14-дневен срок
от съобщаването му на страните.
Председател:
Георги Колев
5922
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РЕШЕНИЕ № 8585
от 11 юли 2016 г.

по административно дело № 5450 от 2016 г.
Върховният административен съд на Република България – петчленен състав – I колегия, в съдебно заседание на девети юни
две хиляди и шестнадесета година в състав:
Председател: Мирослав Мирчев, членове: Теодора Николова, Димитър Първанов, Аглика
Адамова, Василка Шаламанова, при секретар
Григоринка Любенова и с участието на прокурора Тодор Мерджанов изслуша докладваното
от председателя Мирослав Мирчев по адм.
дело № 5450/2016 г.
Производството е по реда на чл. 208 и сл.
АПК.
Образувано е по две касационни жалби
срещу Решение № 1512 от 11.02.2016 г., постановено по адм.д. № 7493 по описа за 2015 г.
на ВАС, ІV отделение.
Първата касационна жалба е подадена от
сдружение „Синдикат на служителите в МВР“
чрез адв. Д. Стоянов против решението на
тричленния състав на ВАС, IV отделение, в
частта, отхвърляща жалбата на сдружението
срещу Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 г.
за реда за организацията и разпределянето
на работното време, за неговото отчитане,
за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство,
времето за отдих и почивките на държавните
служители, издадена от министъра на вътрешните работи. Според касатора решението е
неправилно, постановено е при съществени
нарушения на процесуални правила – съдът
не изпълнил задълженията си по чл. 168 АПК
да провери законосъобразността на оспорения
акт на всички основания по чл. 146 АПК.
Касаторът твърди, че оспорената наредба
е издадена в нарушение на чл. 28, ал. 2 и
3 ЗНА, защото липсват мотиви, съответно
доклад към проекта за нормативен акт. Не е
изготвен анализ за съответствие с правото на
ЕС. Счита, че е налице хипотезата на чл. 146,
т. 3, 4 и 5 АПК за отмяна на обжалвания
подзаконов нормативен админист ративен
акт. Моли да бъде отменено решението в отхвърлителната му част и вместо него да бъде
постановено друго, с което да бъде отменена
изцяло оспорената наредба, както и да бъдат
присъдени разноски за касационната инстанция. Оспорва в съдебно заседание чрез адв.
Стоянов касационната жалба на министъра
на вътрешните работи и моли същата да бъде
оставена без уважение.
Втората касационна жалба е подадена от
министъра на вътрешните работи чрез юрисконсулт Пиперкова против Решение № 1512
от 11.02.2016 г., постановено по адм.д. № 7493
по описа за 2015 г. на ВАС, ІV отделение, в
частта, в която по жалби, подадени от сдруже-
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ние „Синдикален Алианс Сигурност в МВР“,
сдружение „Синдикат на служителите в МВР“ и
сдружение „Национален синдикат на пожарникарите и спасителите – Огнеборец“, сдружение
с нестопанска цел „Синдикална федерация на
служителите в МВР“ и от Добромир Василев
Добрев, са отменени разпоредбата на чл. 26,
ал. 2 и § 6 от заключителните разпоредби на
Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 г. за реда за
организацията и разпределянето на работното
време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно
време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители,
издадена от министъра на вътрешните работи.
Касаторът релевира доводи за неправилност
по смисъла на чл. 209, т. 3 АПК – нарушение
на материалния закон и необоснованост, на
съдебното решение в обжалваната част. Оспорва в съдебно заседание чрез юрк. Пиперкова
касационната жалба на Синдиката на служителите в МВР и моли същата да бъде оставена
без уважение. Моли за отмяна на решението
в отменителната му част и постановяване
на друго, с което да бъдат оставени в сила
оспорените разпоредби – чл. 26, ал. 2 и § 6
от ЗР на Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 г.
Претендира присъждане на юрисконсултско
възнаграждение.
О т ве т н и к ът – сд ру жен ие „Си н д и к а лен
Алианс Сигурност в МВР“, изразява становище чрез заместник-председателя на управителния съвет Галентин Грозев, че жалбата
на Министерството на вътрешните работи
е неоснователна поради обстоятелството,
че първоинстанционният съд в рамките на
своята компетентност пълно и подробно е
изследвал всички доказателства по делото,
съобразил е и доводи, каквито се съдържат
в касационната жалба. Сдружението твърди
чрез представителя си Галентин Грозев, че
доводите, изложени в жалбата на Синдиката
на служителите в МВР, са основателни, поради което е пледирало за оставяне в сила
на първоинстанционното решение в неговата
отменителна част.
От вет н и к ът – сд ру жен ие „На ц иона лен
синдикат на пожарникарите и спасителите – Огнеборец“, иска чрез адвокат Пенчев
да бъде постановено решение, с което да бъде
уважена жалбата на сдружение „Синдикат
на служителите в МВР“ и да бъде отменена
изц яло оспорената наредба като незако носъобразна, постановена в нарушение на
административнопроизводствените правила
и на Европейското законодателство. Моли
за отхвърляне на жалбата на министъра на
вътрешните работи като неоснователна и
присъждане на разноските по делото.
Ответниците – сдружение с нестопанска
цел „Синдикална Федерация на служителите в
МВР“ и Добромир Василев Добрев, пледират
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чрез адвокат Дора Райчинова да бъде отхвърлена жалбата на МВР като неоснователна.
Считат, че изложените в нея аргументи са
необосновани. Постановеното решение от
ВАС, IV отделение, е правилно. Ответниците
молят да бъде уважена жалбата на Синдиката
на служителите в МВР, тъй като е налице
незаконосъобразност на цялата наредба, а не
на отделни нейни разпоредби.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационните жалби.
Върховният административен съд, петчленен състав на първа колегия, преценява ка
сационните жалби за допустими, тъй като са
подадени от страни по делото (чл. 210, ал. 1
АПК) и в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1
АПК. Разгледана по същество, касационната
жалба на сдружение „Синдикат на служителите в МВР“ е основателна, а касационната
жалба на министъра на вътрешните работи е
неоснователна поради следните съображения:
В п ървои нс та н ц ион но т о п роизводс т во
е била оспорена Наредба № 8121з-592 от
25.05.2015 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото
отчитане, за компенсирането на работата
извън редовното работно време, режима на
дежурство, времето за отдих и почивките на
държавните служители, издадена от министъра на вътрешните работи. С обжалваното
решение състав на ВАС, IV отделение, след
обсъждане на конкретните доводи, съдържащи се в жалбите на сдружение „Синдикален
Алианс Сигурност в МВР“, сдружение „Синдикат на служителите в МВР“ и сдружение
„Национален синдикат на пожарникарите
и спасителите – Огнеборец“, сдружение с
нестопанска цел „Синдикална федерация на
служителите в МВР“ и на Добромир Василев
Добрев, е отменил разпоредбите на чл. 26,
ал. 2 и § 6 от заключителните разпоредби
на Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 г., отхвърляйки жалбите в останалата им част
като неоснователни. В мотивите си съдът е
приел, че § 6 ЗР, с който се въвежда обратно
действие на наредбата, противоречи на материалния закон – чл. 14 ЗНА. С оспорената
ал. 2 на чл. 26 от наредбата се регламентира
за първи път на подзаконово ниво правило,
че при ползване на отпуск независимо от
продължителността и вида му тази норма за
отчетния период не се променя. По описания
начин цитираната норма изцяло се откъсва
от реално отработените дни, игнорирайки
времето, през което служителят е ползвал
отпуск на законово основание. Поставянето
в по-неблагоприятно положение на служителите в хипотеза на ползван от тях отпуск
противоречи на целта на закона. В подкрепа
на своите изводи съдът се е позовал и на
приетото в Тълкувателно решение № 8 от
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14.11.2014 г. на Върховния касационен съд.
Макар тълкувателното решение да е свързано
с прилагане на разпоредби от КТ, Върховният
касационен съд дал общоважимо тълкуване
на сумираното работно време и нормата,
необходима за п рави лното м у от чи тане.
Съдът се е позовал и на Директива 89/391/
ЕИО – чл. 2, т. 2, предложение второ от нея,
относно въвеждането на мерки за насърчаване на подобрения на здравословни условия
на труд. Противоречието с целта на закона
има за последица незаконосъобразност на
разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от наредбата и
е самостоятелно основание по смисъла на
чл. 146, т. 5 АПК за нейната отмяна.
По касационната жалба на сдружение
„Синдикат на служителите в МВР“:
Според касатора съдът не е изпълнил задълженията си по чл. 168 АПК да провери законосъобразността на оспорения акт на всички
основания по чл. 146 АПК. Поддържа довод,
че оспорената наредба е издадена в нарушение на чл. 28, ал. 2 и 3 ЗНА поради липсата
на мотиви, съответно на доклад към проекта
за нормативен акт. Не е направен анализ за
съответствие с правото на ЕС. Настоящият
петчленен състав на ВАС, първа колегия,
преценява тези възражения като основателни.
Съгласно текста на чл. 168, ал. 1 АПК,
съдържащ се в общите разпореди на дял „Трети“ от АПК и приложим в производството
по чл. 185 и сл. АПК, съдът не се ограничава
само с обсъждане на основанията, посочени
от оспорващия, а е длъжен въз основа на
представените от страните доказателства да
провери законосъобразността на оспорения
административен акт на всички основания по
чл. 146, а именно: липса на компетентност,
неспазване на установената форма; наличието
на съществено нарушение на административнопроизводствени правила; противоречие с
материалноправни разпоредби; несъответствие
с целта на закона.
От доказателствата по делото се установява, че процесната Наредба № 8121з-592
от 25.05.2015 г. е издадена от министъра на
вътрешните работи по законова делегация,
регламентирана в чл. 187, ал. 9 ЗМВР. На
20.02.2015 г. в „Държавен вестник“ е обнародван Закон за изменение и допълнение на
ЗМВР. В § 56, т. 2 от него периодът за отчитане на работното време за работещите на
смени се променя, като от тримесечен става
едномесечен. В § 90 е въведено задължение
на министъра да издаде подзаконовите нормативни актове до 6 месеца от влизането му
в сила. Изрично е запазено действието на
съществуващите подзаконови актове до издаването на нови при условие, че не противоречат на изменителния закон. На 19.03.2015 г.
е започнала процедура по издаване на нова
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наредба с изготвяне на проект. Мотивите за
това са периодът на отчитане, променен по
законов ред.
Настоящият петчленен състав на ВАС, първа колегия, приема за установено по делото,
че оспореният подзаконов нормативен акт е
издаден в нарушение на чл. 28, ал. 2 ЗНА,
съгласно който мотивите, съответно докладът
към проекта за нормативен акт, съдържат:
1. причините, които налагат приемането; 2.
целите, които се поставят; 3. финансовите и
други средства, необходими за прилагането
на новата уредба; 4. очакваните резултати
от прилагането, включително финансовите,
ако има такива; 5. анализ за съответствие с
правото на Европейския съюз.
Приложените по делото докладна записка
от 19.03.2015 г. на л. 78, л. 122 и мотиви към
проекта на наредбата на л. 98 не съдържат
задължителните реквизити от цитираната
норма. В конкретния казус е установено, че
липсва анализ на целите, които се поставят с
приемането на нормативния акт, не са обосновани съдържанието на проекта за нормативен
акт и как ще се отрази върху обществото и
заинтересованите лица неговото прилагане. В
касационната жалба на сдружение „Синдикат
на служителите в МВР“ е релевирано оплакване, че дългите периоди на нощен труд могат
да бъдат вредни за здравето на работниците.
Мотивите към проекта на наредбата на л. 98
от делото обаче съдържат само аргумент, че
приравняване на часовете положен труд през
нощта в дневни, предвидено по ЗМВР за сумарно отчитане на работно време, не се налага.
В докладната записка на л. 122 към проекта
по делото е отбелязано, че с промените в
ЗМВР е променен и принципът на работното
време, свързан с периода на отчитане на отработеното време на служителите, работещи
на смени – от тримесечно се преминава към
едномесечно отчитане, но това не изпълнява
според настоящата касационна инстанция
изискването за обосноваване на целите на
проекта за нормативен акт.
Не са посочени очак ваните резултати
от прилагането на Наредба № 8121з-592 от
25.05.2015 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото
отчитане, за компенсирането на работата
извън редовното работно време, режима на
дежурство, времето за отдих и почивките на
държавните служители, издадена от министъра
на вътрешните работи, въпреки твърдението
на представителя на сдружение „Синдикат на
служителите в МВР“, че за нощните часове се
заплаща допълнително трудово възнаграждение. Докладната записка на л. 122 от делото
съдържа единствено кратък мотив за обезщетението на командирования служител, което
в същността си е допълнително заплащане на
пътни, дневни и квартирни пари, покриващо
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допълнителните разноски на командирования.
От съдържанието на записката и на останалите документи по делото не става ясно какви
финансови и други средства ще са необходими
за прилагане на новата наредба.
Липсва анализ за съответствие на проекта
на нормативен акт с правото на Европейския
съюз. Според представителя на сдружение
„Синдикат на служителите на МВР“ при
издаване на нормативния акт са нарушени
чл. 2, т. 2, предложение второ от Директива
89/391/ЕИО и Директива № 2003/88/ЕО от
4.11.2003 г., но по делото не е приложен анализ
за съответствие с Общностното право.
Изискванията за мотивираност на проекта
на нормативен акт гарантират спазване на
основните принципи при неговото изработване – обоснованост, стабилност, откритост
и съгласуваност. Липсата на дефинираното
от закона съдържание на мотивите, освен че
е формално нарушение на чл. 28, ал. 2 ЗНА,
не осигурява възможност на съда и да извърши проверка за спазване на принципите при
подготовката на нормативния подзаконов акт.
В текста на чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове е предвидено, че проектът на
нормативен акт, към който не са приложени
мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2 не се обсъжда от компетентния
орган. Допуснатото нарушение на императивни
процедурни правила при издаване на процесната наредба е съществено и е основание за
отмяна на оспорения нормативен акт.
По изложените съображения настоящият
петчленен състав на ВАС, първа колегия, счита,
че първоинстанционното съдебно решение в
частта, в която е отхвърлено оспорването на
Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 г. за реда за
организацията и разпределянето на работното
време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно
време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители,
издадена от министъра на вътрешните работи,
трябва да бъде отменено като неправилно
и вместо него да бъде постановено друго, с
което да бъде отменена наредбата, с изключение на чл. 26, ал. 2 и § 6 от заключителните
разпоредби от същата наредба, отменени с
Решение № 1512 от 11.02.2016 г., постановено
по адм.д. № 7493 по описа за 2015 г. на ВАС,
IV отделение.
По касационната жалба на министъра на
вътрешните работи:
Касационната жалба на министъра на вътрешните работи е неоснователна с оглед на
изложените в настоящото решение мотиви за
неизпълнение на изискването на чл. 28, ал. 2
от Закона за нормативните актове за мотивираност на проекта за Наредба № 8121з-592
от 25.05.2015 г. за реда за организацията и
разпределянето на работното време, за него-
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вото отчитане, за компенсирането на работата
извън редовното работно време, режима на
дежурство, времето за отдих и почивките на
държавните служители, издадена от министъра на вътрешните работи. Решение № 1512
от 11.02.2016 г., постановено по адм.д. № 7493
по описа за 2015 г. на ВАС, ІV отделение, в
частта, с която са отменени чл. 26, ал. 2 и
§ 6 от заключителните разпоредби от същата
наредба, е правилно и трябва да бъде оставено в сила.
Разноски: В полза на сдружение „Синдикат на служителите в МВР“ следва да бъдат
присъдени разноски в размер 505 лв., в полза на сдружение „Национален синдикат на
пожарникарите и спасителите – Огнеборец“
разноски в размер 600 лв.
По изложените съображения и на основание
чл. 222, ал. 1 АПК Върховният административен съд, петчленен състав на първа колегия,
РЕШИ:
Отменя Решение № 1512 от 11.02.2016 г.,
постановено по адм.д. № 7493 по описа за
2015 г. на ВАС, ІV отделение, в частта, отхвърляща жалбата на сдружение „Синдикат на
служителите в МВР“ срещу Наредба № 8121з592 от 25.05.2015 г. за реда за организацията и
разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата
извън редовното работно време, режима на
дежурство, времето за отдих и почивките на
държавните служители, издадена от министъра на вътрешните работи, и вместо него
постановява:
Отменя Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 г.
за реда за организацията и разпределянето
на работното време, за неговото отчитане, за
компенсирането на работата извън редовното
работно време, режима на дежурство, времето
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за отдих и почивките на държавните служители, издадена от министъра на вътрешните
работи, обн., ДВ, бр. 40 от 2.06.2015 г., с изключение на чл. 26, ал. 2 и § 6 от заключителните
разпоредби от същата наредба, отменени с
Решение № 1512 от 11.02.2016 г., постановено
по адм.д. № 7493 по описа за 2015 г. на ВАС,
IV отделение.
Оставя в сила Решение № 1512 от 11.02.2016 г.,
постановено по адм.д. № 7493 по описа за
2015 г. на ВАС, ІV отделение, в частта, с
която са отменени разпоредбата на чл. 26,
ал. 2 и § 6 от заключителните разпоредби на
Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 г. за реда за
организацията и разпределянето на работното
време, за неговото отчитане, за компенсирането
на работата извън редовното работно време,
режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители, издадена
от министъра на вътрешните работи.
Осъжда Министерството на вътрешните
работи да заплати на „Синдикат на служителите в МВР“ със седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец“, ул. Шести
септември 29, ЕИК: 175854058, разноски по
делото за касационната инстанция в размер
на петстотин и пет лева.
Осъжда Министерството на вътрешните
работи да заплати на сдружение „Национален синдикат на пожарникарите и спасителите – Огнеборец“ със седалище и адрес на
управление гр. София, район „Възраждане“,
бул. Пиротски 171А, с ЕФН 2106009867 разноски по делото за касационната инстанция
в размер на шестстотин лева.
Решението е окончателно.
Председател:
Георги Колев
5923

Поправка. Министерството на регионалното развитие и благоустройството прави следните поправки
в Наредба № РД-02-20-2 от 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите (ДВ, бр. 47 от 2016 г.):
1. В антетката на таблица 7 към чл. 20, ал. 1, т. 1 думите „битумно-полимерни мушами“ да се четат
„огъваеми армирани битумни хидроизолационни мушами“.
2. В антетката на таблица 19 към чл. 44, ал. 1 думите „фиброциментни листове“ да се четат „вълнообразни профилни полимерни листове“.
3. Единицата мярка в ред 2 на таблица 19 към чл. 44, ал. 1 да се чете „mm“.
4. Мерните eдиници в редове 1 и 2 на таблица 20 към чл. 48, ал. 2 да се четат „mm“.
6113
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-135
от 21 юли 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно начално училище „Д-р Мария Монтесори“ – Бургас, изменям
Заповед № РД-14-22 от 8.04.2014 г. (ДВ, бр. 35 от
2014 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-42 от
4.06.2014 г. (ДВ, бр. 50 от 2014 г.), както следва:
Думите: „Биляна Димова Димитрова“ се заменят със: „Биляна Димова Вътева“.

6081

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-136
от 21 юли 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 5 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна профилирана
гимназия по туризъм и предприемачество „Райко
Цончев“ – Добрич, изменям Заповед № РД-14-238
от 17.07.2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-137 от 15.09.2009 г. (ДВ, бр. 78
от 2009 г.), изм и доп. със Заповед № РД-14-63 от
27.08.2015 г. (ДВ, бр. 70 от 2015 г.) на министъра
на образованието и науката, както следва:
В т. 1 след д у ми те „п рофи л „Тех нологичен – предприемачество“, се прибавят: „профил
„Технологичен – Информационни технологии“.

6082

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-137
от 21 юли 2016 г.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗНП и чл. 21, ал. 1,
т. 5 ППЗНП във връзка с молба от Лиляна Илиева
Вълчева – директор на Частен професионален
колеж по туризъм „Братя Вълчеви“ – София,
която представлява и лицето, на което е дадено
разрешение за откриване на колежа, както и във
връзка с протокол от 12.07.2016 г. на експертната
комисия, определена със Заповед № РД-09-85 от
20.01.2015 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-1044
от 5.08.2015 г. на министъра на образованието и
науката за закриване на частни детски градини и

училища, закривам Частен професионален колеж
по туризъм „Братя Вълчеви“ – София, открит
със Заповед № РД-14-76 от 3.07.2001 г., изм. и
доп. със Заповед № РД-14-21 от 14.02.2003 г. на
министъра на образованието и науката.
Мотиви: Искането за закриване на колежа е
по молба на Лиляна Илиева Вълчева – директор
на Частен професионален колеж по туризъм
„Братя Вълчеви“ – София, която представлява
и ЕТ „Ливъл – Лиляна Вълчева“ – лицето, на
което е разрешено откриването на училището. В
молбата е посочено, че искането за закриване е
поради лични причини, както и поради обстоятелството, че през последните две учебни години
не е осъществяван прием на ученици в колежа.
В едномесечен срок от влизане в сила на
заповедта Лиляна Илиева Вълчева да предаде
училищната документация на началника на Регионалния инспекторат по образованието – София-град.
Началникът на Регионалния инспекторат по
образованието – София-град, в едномесечен срок
от влизане в сила на заповедта да определи училище, в което да се съхранява документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.

6083

Министър:
М. Кунева

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-389
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1,
т. 4 от Закона за биологичното разнообразие променям забраните и ограниченията на дейностите,
въведени със Заповед № РД-129 от 10.02.2012 г.
на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 22 от 2012 г.) за обявяване на защитена зона
BG0002082 „Батова“, изменена със Заповед № РД81 от 28.01.2013 г. на министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр. 10 от 2013 г.), както следва:
1. Точка 6.4 се изменя така:
„6.4. Допускането и извършването на жилищно, курортно и вилно строителство до влизането
в сила на нов ОУП на община Балчик и община
Аксаково или техни изменения с изключение
на имоти, които към датата на обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“ попадат в
строителните граници на населени места или
селищни образу вани я в двете общини, или
имоти, за които има започната или завършена
процедура по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и/или чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите на защитени зони, водени в МОСВ и
РИОСВ – Варна.
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Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
Заповедта не подлежи на обжалване.

5929

Министър:
Ив. Василева

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-539
от 13 юли 2016 г.
Във връзка с настъпилите съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия и най-вече промяната в действащото
законодателство се налага изменение на действащия териториалноустройствен план (ТУП) на
община Созопол, одобрен с Решение № 377 от
27.04.1997 г. на общинския съвет, обнародвано в
ДВ, бр. 73 от 17.08.1999 г., с цел да се предложи
адекватен и съвременен пространствен модел за
развитие на общината и да се формира подходяща
политика за развитие на всички крайселищни
територии. Териториалноустройственият план на
община Созопол е създаден преди приключване
на процесите по възстановяване собствеността
на земята, при различни административно-териториални граници на общината и в условията
на различна законова нормативна уредба. Посочените обстоятелства, настъпилите промени в
устройствените условия, степента на урбанизация
на територията на общината, както и необходимостта от опазване на териториите с особена
териториалноустройствена защита и осигуряване
на екологичните параметри налагат изготвянето
на изменение на териториалноустройствения
план на община Созопол.
Предвид това, на основание чл. 134, ал. 1, т. 1
ЗУТ, чл. 19, ал. 3, чл. 21 и 22 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК),
чл. 13, ал. 3 и чл. 127, ал. 1 и 2 ЗУТ във връзка
с § 2 от допълнителните разпоредби на ЗУЧК,
заявления от кмета на община Созопол с рег.
индекс 5-04-00-21 от 16.05.2016 г., наш вх. № АУ
12-1(2) от 17.05.2016 г., и рег. индекс 7-04-00-52 от
6.07.2016 г., наш вх. № АУ 12-1 от 11.07.2016 г.,
Решение по протокол № 29 от 30.11.2005 г. на
Общинския съвет – гр. Созопол, за разрешаване изработването на проект за изменение на
ОУП (ТУП) на община Созопол, протокол от
5.12.2008 г. за проведено обществено обсъждане
на доклад за екологична оценка на изменението
на ОУП на община Созопол, протокол № 10 от
7.05.2009 г. на Общинския експертен съвет при
Община Созопол, Решение № 572 от протокол
№ 26 от 14.05.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Созопол на основание чл. 19, ал. 2 и 3 ЗУЧК,
становище с изх. № 7008 от 22.11.2012 г., издадено
от Регионалната инспекция по околната среда и
водите, Бургас, становище по екологична оценка
№ 2-2/2014 г. за съгласуване на ИОУП на Община
Созопол и писмо с изх. № ЕО-9 от 12.05.2014 г.
на Министерството на околната среда и водите,
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становище № 33-НН-668 от 4.08.2014 г. на Министерството на културата за съгласуване на
проекта и писмо № 08-00536 от 15.06.2015 г. за
съгласуване на Правила и нормативи за прилагане
и Специфични правила и нормативи към проекта
на ОУП, съгласувателни писма и становища на
заинтересованите централни и териториални
администрации и контролни органи, решения на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП)
при МРРБ, отразени в протокол № УТНЕ-01-02-11
от 14.06.2016 г., одобрявам проекта за изменение
на общия устройствен план (ОУП) на община
Созопол, фаза окончателен проект, Правилата и
нормативите за прилагането на ОУП и Специфичните правила и нормативи към окончателния
проект на ОУП съгласно приетите текстови и
графични части, представляващи неразделна
част от заповедта.
Одобреният с тази заповед общ устройствен
план на община Созопол да се публикува на
интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на
съответната община съгласно разпоредбата на
чл. 127, ал. 11 ЗУТ.
Заповедта е окончателна и на основание чл. 19,
ал. 3, изречение второ ЗУЧК и чл. 215, ал. 6 ЗУТ
не подлежи на обжалване.

6068

За министър:
Д. Николова

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 6
от 21 юли 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за
прилагането му и решения на общински съвети
Управителният съвет на НКЖФ утвърждава промяна в персоналния състав на местни комисии
по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ, както следва:
Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при Община „Септември“, област Пазарджик
(ДВ, бр. 51 от 2016 г.), като:
освобождава Васил Иванов Кадийски като
председател на местната комисия;
утвърждава Елена Иванова Величкова за нов
председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 358,
прието с протокол № 14 от 28.06.2016 г. на Общинския съвет – гр. Септември.
Новоутвърденият председател на местната комисия е легитимен да взема управленски решения
и да подписва протоколи на същата от деня на
обнародване на решението на управителния съвет
в „Държавен вестник“ и действа през мандата
на предложилия го общински съвет.

6054

Председател:
Д. Иванов
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 533
от 23 юли 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична община (СО) е постъпило заявление вх. № ГР-94-М-14 от 30.03.2012 г.
от Маргарита Кирилова Кутева-Чичанова чрез
пълномощника є Димитринка Снежкова Петкова
с искане за разрешение изработване на подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) за ПИ 035012 по кадастъра
на възстановена собственост (КВС) на Иваняне,
район „Банкя“.
Към заявлението са приложени следните
писмени доказателства: копие на нотариален
акт № 178, том I, peг. № 2565, дело № 160 от
4.11.2004 г., скица № КО4915 от 28.07.2011 г. за
ПИ 035012, издадена от Общинската служба по
земеделие, задание, мотивирано предложение,
пълномощно с нотариално заверен подпис peг.
№ 1910 от 10.02.2012 г. от Теодора Вуцова, нотариус с район на действие PC – София, вписана
под peг. № 033 на Нотариалната камара.
Искането за изменение на действащия ПУП
е разгледано от отделите: „Общ устройствен
план“, „Благоустройствени дейности и природни
ресурси“, „Комуникации и транспорт“, „Правен“
на НАГ.
Заявлението с приложените към него доказателства са разгледани на заседание на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-51 от 3.07.2012 г.,
т. 20, като заданието и мотивираното предложение
са приети и е взето решение главният архитект на
СО да издаде заповед за одобряване на заданието
и заповед за допускане изработване на ПУП.
Със Заповед № РД-09-50-664 от 17.07.2012 г.
на главния архитект на СО е одобрено задание
за изработване на подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за ПИ 035012 по КВС на Иваняне, район „Банкя“.
Със Заповед № РД-09-50-694 от 26.07.2012 г. е
допуснато изработването на проекта ПУП – ПРЗ
за ПИ 035012 по КВС на землище Иваняне при
задължително спазване указанията на отделите
в НАГ – СО.
С писмо изх. № ГР-94-М-14 от 31.07.2012 г. на
началник-отдел „Подробни устройствени планове“ на НАГ заповедите са изпратени до кмета на
район „Банкя“ за сведение и изпълнение.
Със заявление вх. № ГР-94-М-14 от 30.10.2012 г.
от Маргарита Кирилова Кутева-Чичанова чрез
пълномощника є Димитринка Снежкова Петкова
е внесен в НАГ проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация на улица от о.т.
11е – о.т. 11к – о.т. 11м до о.т. 110; план за регулация на задънена улица от о.т. 11к до о.т. 11л;
план за регулация на задънена улица от о.т. 11м
до о.т. 11н и план за регулация и застрояване за
УПИ: XXXIV-12, XXXV-12 – „За жилищна сграда
и трафопост“, XXXVI-12, XXXVII-12, XXXVIII-12,
XXXIX-12, XL-12, XLI-12, XLII-12, план-схеми на
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и план-схема на вертикална планировка
с надлъжни профили, кв. 20, в.з. Бели брег.
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Внесеният проект е разгледан от отделите в
НАГ и са дадени указания за коригирането му.
С писмо изх. № ГР-94-М-14 от 28.11.2012 г. на началник-отдел „Подробни устройствени планове“
заявителите са уведомени за необходимостта от
отстраняването на нередовностите по проекта.
С ъс за я влен ие вх. № Г Р-94 -М-14/2012 о т
12.02.2013 г. е внесен проект, изработен върху
одобрената кадастрална карта, както и план-схеми
на техническата инфраструктура и вертикална
планировка.
Проектът с придружаващите материали е
изпратен с писмо изх. № ГР-94-М-14/2012 от
25.04.2013 г. в район „Банкя“ за съобщаване по
реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
Преработеният проект е съгласуван от отделите
в НАГ. Представени са: съгласувателно писмо
от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, с изх.
№ 121 от 29.01.2013 г. и писмо изх. № 120093577
от 29.01.2013 г., както и данни за предварително
проучване от „Софийска вода“ – АД, с изх. № ТУ2611 от 10.08.2012 г.
В Н А Г – СО, е пост ъпило възра жение с
вх. № ГР-94-М-14/2012 от 8.11.2013 г. от собственика на ПИ с идентификатор № 32216.2314.20 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР).
С писмо изх. № 6602-42 от 3.04.2014 г. кметът
на район „Банкя“ с приложен разписен лист
удостоверява, че проектът е съобщен и в законоустановения срок няма постъпили възражения.
Проек т ът и пос т ъп и ло т о въ зра жен ие са
разгледани на заседание на ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-54 от 15.07.2014 г., т. 22. По възражение
вх. № ГР-94-М-14/2012 от 8.11.2013 г. от собственика на имот с идентификатор № 32216.2314.20
по КККР на Иваняне с приложено мотивирано
предложение с искане за включване в настоящата
устройствена процедура се взема решение, че
същото е нецелесъобразно и включването на
допълнителни поземлени имоти в разработката би довело до забавянето є и извършване на
повторни процедури за съобщаване по реда на
чл. 128, ал. 10 ЗУТ. След приключване на настоящото административно производство може да се
инициира устройствена процедура на ПУП – ПРЗ
за ПИ с идентификатор № 32216.2314.20, имайки
предвид представеното мотивирано предложение.
Със служебно предложение ОЕСУТ изисква да
се представи заснемане на високата дървесна
растителност, заверена от Дирекция „Зелени системи“ при СО, съгласно изискванията на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО. Улицата да се коригира, като се
спазят изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ. След
изпълнение на служебното предложение проектът
да се обяви на заинтересованите собственици по
смисъла на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
С писмо изх. № ГР-94-М-14/2012 от 22.07.2014 г.
на началник-отдел „Подробни устройствени планове“ вносителите са уведомени за решението
на ОЕСУТ. Във връзка с изпълнение решението
на ОЕСУТ е представена декларация за липсата
на съществуваща дървесна дълготрайна растителност, заверена от Дирекция „Зелена система“
при СО с изх. № 3C-94-M-31 от 3.10.2014 г. в съответствие с чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО. По отношение
изискването за спазване на чл. 81, ал. 1 ЗУТ е
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представено становище от отдел „БДПР“, част
„Комуникации и транспорт“, че с проекта е спазена нормата на чл. 81, ал. 1 ЗУТ и не се налага
проектът да се преработва и съобщава по реда
на чл. 128, ал. 10 ЗУТ. Проектът е разгледан и
приет от ОЕСУТ с решение да се изпрати в СОС
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Допускането на изработването на проекта със
Заповед № РД-09-50-694 от 26.07.2012 г. на главния
архитект на Столична община преди влизане в сила
на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) на 26.11.2012 г.,
поради което на основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.) производството следва да
се довърши по реда, действал преди 26.11.2012 г.
Искането за разрешаване изработването на
ПУП е направено от заинтересовано лице по
смисъла на чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на ПИ с
идентификатор № 32216.2314.12, което се установява от приложените документи за собственост.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 124,
ал. 3 ЗУТ.
С проекта се предвижда създаване на улица
от о.т. 11е – о.т. 11к – о.т. 11м до о.т. 110; задънена
улица от о.т. 11к до о.т. 11л; задънена улица от
о.т. 11м до о.т. 11н.
С ПРЗ се предвижда създаване на нови УПИ:
XXXIV-12, XXXV-12 – „За жилищна сграда и
трафопост“, XXXVI-12, XXXVII-12, XXXVIII-12,
XXXIX-12, XL-12, XLI-12, XLII-12, за имот с
идентификатор № 32216.2314.12. Урегулирането
на имота е на основание чл. 17, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Лицето (изходът) към улица на УПИ: XXXIV-12,
XXXV-12 – „За жилищна сграда и трафопост“,
XXXVI-12, XXXVII-12, XXXVIII-12, XXXIX-12,
XL-12, XLI-12, XLII-12, се осигурява чрез създаване на улица от о.т. 11е – о.т. 11к – о.т. 11м до
о.т. 110; задънена улица от о.т. 11к до о.т. 11л;
задънена улица от о.т. 11м до о.т. 11н.
С оглед на горното е спазен чл. 14, ал. 3 и
4 ЗУТ.
С проекта за ПР по отношение на задънена
улица от о.т. 11к до о.т. 11л и задънена улица от
о.т. 11м до о.т. 11н е спазен чл. 81, ал. 1 ЗУТ, тъй
като всяка от тях осигурява достъп до два УПИ
и ширината е котирана 3,5 м.
В съответствие с чл. 81, ал. 3 ЗУТ лицето на
XXXIX-12, XL-12, XLI- 12, XLII-12 е предвидено
с ширината на тупика.
С плана за застрояване на УПИ: XXXIV-12,
XXXV-12 – „За жилищна сграда и трафопост“,
XXXVI-12, XXXVII-12, XXXVIII-12, XXXIX-12,
XL-12, XLI-12, XLII-12, се предвижда изграждане
на свободностоящи триетажни сгради с кота корниз, ненадвишаваща 8,5 м. С ПЗ е спазен чл. 26,
ал. 1, т. 3 ЗУТ, като външната линия на застрояване е котирана на минимум 3 м от уличната
регулационна линия.
Планът се одобрява при спазване изискванията
на чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32 ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на жилищни сгради.
С оглед на горното с проекта на плана за
застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и сгради, включително през
улица.
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Изпълнено е изискването в разпоредбата на
чл. 108, ал. 2 ЗУТ, като към проекта за ПРЗ са
изработени необходимите план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
и план-схема на вертикална планировка с надлъжни профили, с които са определени видът
и размерът на мрежите и съоръженията в обем,
достатъчен за издаване на виза по чл. 140 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотът попада в
устройствена зона: „Жилищна зона с малкоетажно
застрояване с допълнителни специфични изисквания“ (Жм2). Конкретното предназначение и
застрояване в новообразуваните УПИ е допустимо
в тази устройствена зона съгласно приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Видно от проекта и обяснителната записка към
него образуваните урегулирани поземлени имоти
са с площ не по-малко от 500 кв. м по смисъла
на т. 6 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Предвид горното планът не противоречи на
ОУП на СО, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Парамет рите на заст рояване, от разени в
матрицата върху застроителната част на плана,
отговарят на предвидените в ОУП на СО от
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Проектът е изработен върху кадастрална карта,
с което е спазен чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта. Проектът е съобщен на заинтересованите лица по предвидения
в закона ред. Извършено е изискуемото съгласуване на плана за регулация и застрояване с
администрации, със специализираните контролни
органи и експлоатационни дружества. Проектът
на подробен устройствен план е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
Изпълнени са всички изисквания в мотивираното предписание. Спазено е изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО, което се установява от представените експертна оценка и контролно заснемане на
съществуващата дървесна растителност, заверени
от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Предвиденото с план за регулация на улица
от о.т. 11e – о.т. 11к – о.т. 11м до о.т. 110; план
за регулация на задънена улица от о.т. 11к до
о.т. 11л; план за регулация на задънена улица от
о.т. 11м до о.т. 11н представлява мероприятие от
публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС,
поради което компетентен да одобри проекта
на плана за регулация на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 129,
ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124, ал. 3 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 17, ал. 2, т. 1, чл. 14,
ал. 3 и 4, чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 26, ал. 1, т. 3, чл. 31,
ал. 1, 4 и 5 и чл. 32, чл. 108, ал. 2, чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1, чл. 108, ал. 5, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ,
т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
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протоколи на ОЕСУТ № 54 от 15.07.2014 г., т. 22,
и № ЕС-Г-94 от 9.12.2014 г., т. 25, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация – на
улица от о.т. 11е – о.т. 11к – о.т. 11м до о.т. 110;
план за регулация на задънена улица от о.т. 11к до
о.т. 11л; план за регулация на задънена улица от
о.т. 11м до о.т. 11н. Създаване на УПИ: XXXIV-12,
XXXV-12 – „За жилищна сграда и трафопост“,
XXXVI-12, XXXVII-12, XXXVIII-12, XXXIX-12,
XL-12, XLI-12, XLII-12, кв. 20, в.з. Бели брег, район
„Банкя“; по червените и сините линии, цифри и
текст съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване за
нови УПИ: XXXIV-12, XXXV-12 – „За жилищна
сграда и трафопост“, X X XVI-12, X X XVII-12,
XXXVIII-12, XXXIX-12, XL-12, XLI-12, XLII-12,
кв. 20, в.з. Бели брег, район „Банкя“, съгласно
приложения проект.
3. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура и план-схема на вертикална планировка с
надлъжни профили в обхвата на разработката.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 382
от 9 юни 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-К-5 от 11.02.2015 г. от „София Кампо“ – ООД, с управител Георги Сашев Георгиев
чрез пълномощника му Красимир Василев Шаламанов с искане за разрешаване изработването на
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за изграждане на ел. захранване с кабел
20 kV от нов ЖР стълб в имот с идентификатор
39791.6021.96 до нов КТП в имот с идентификатор 39791.6021.62 по КККР на с. Кривина и план
за застрояване на КТП в имот с идентификатор
39791.6021.62, район „Панчарево“. Към заявлението
е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ, и скица № 15-178887 от
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5.06.2014 г., издадена от СГКК за поземлен имот с
идентификатор 39791.6021.62, нотариален акт № 31,
том II, peг. № 2186, дело № 205 от 2.03.2006 г.,
нотариален акт № 63, том II, peг. № 27144, дело
№ 262 от 5.10.2011 г., мотивирано предложение
за ПУП, пълномощно.
Заданието и мотивираното предложение са
разгледани от отдели „ОУП“, „БДПР“, „Правен“
и „ПУП“ и приети с решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-34 от 12.05.2015 г., т. 9.
С Решен ие № 431 по п ро т окол № 85 о т
9.07.2015 г. на Столичния общински съвет на основание чл. 124а, ал. 5 и 7 ЗУТ е одобрено задание
за проектиране и разрешено изработването на
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за изграждане на външно ел. захранване
с кабел СН 20 kV от нов ЖР стълб в поземлен
имот с идентификатор 39791.6021.96 през поземлен
имот с идентификатор 39791.6021.95 до поземлен
имот с идентификатор 39791.6021.62 и план за
застрояване за нов КТП в поземлен имот с идентификатор 39791.6021.62 по КККР на с. Кривина,
район „Панчарево“.
Решението е изпратено за сведение на кмета
на район „Панчарево“ с писмо изх. № ГР-94-К-5
от 11.09.2015 г.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № Г Р - 9 4 - К-5 - [9] о т
23.11.2015 г. е внесен проект за одобряване на
подробен устройствен план – парцеларен план
за изграждане на външно ел. захранване с кабел
СН 20 kV от нов ЖР стълб в поземлен имот
с идентификатор 39791.6021.96 през поземлен
имот с идентификатор 39791.6021.95 до поземлен имот с идентификатор 39791.6021.62 и план
за застрояване за нов КТП в поземлен имот
с идентификатор 39791.6021.62 по КККР на с.
Кривина с обяснителна записка.
С ъ с з а я в лен ие вх . № С А Г16 -Г Р 0 0 -2 5 о т
20.01.2016 г. допълнително са представени съгласуван проект от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на 8.12.2015 г. и „Софийска вода“ – АД,
на 9.12.2015 г., декларация за липса на висока
дървесна растителност, заверена от Дирекция
„Зелена система“ при СО на 11.12.2015 г. и становище № 26-00-11316 от 15.01.2016 г. на директора
на РИОСВ – София, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо peг. № 6602-301/4 от
5.01.2016 г. на кмета на район „Панчарево“ в законоустановения срок възражения, предложения
и искания не са постъпили.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е разгледан на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-15 от 23.02.2016 г., т. 6, и е приет
по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ, като е предложено
да бъде внесен в Столичния общински съвет за
одобряване.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересувано
лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ и чл. 62, ал. 7 от
Закона за енергетиката.
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Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересувано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, одобрено е задание и е разрешено изработването на проект за ПУП от компетентния
за това орган, внесен е проект, който е съобщен
на всички заинтересовани лица, и е проведено
обществено обсъждане, същият е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Целта на ПУП е обезпечаване в устройствено
отношение на трасе на електропровод 20 kV за
захранване на имота на заявителя.
С плана за застрояване се предвижда КТП в
поземлен имот с идентификатор 39791.6021.62 по
КККР на с. Кривина.
Изработеният проект е в съответствие с чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ, като същият е изработен върху
данни от действащата кадастрална карта на с.
Кривина, одобрена със Заповед № РД-18-74 от
20.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.
С изработения проект са определени площта
и размерът на сервитутите около трасето на
електропровода в съответствие с Наредба № 16
от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.
Трасето преминава по полски път, попадащ
извън границите на урбанизираната територия
по смисъла на чл. 7, ал. 1 ЗУТ и в устройствена
категория „Земеделска зона без право на застрояване“ (Ссб), съгласно становище на отдел
„ОУП“. Строителството на електропровод 20 kV
е допустимо в тези устройствени зони съгласно
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Предвид горното проектът отговаря на предвижданията на ОУП на СО, с което са спазени
изискванията на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация
за липса на дървесната растителност, заверена
от дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7 ЗУТ,
което се установява от представеното становище
на РИОСВ за преценка на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, от което е видно, че липсва
необходимост от извършването на оценка на
въздействието върху околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5, чл. 59,
ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ,
т. 44 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-15 от 23.02.2016 г.,
т. 6, Столичният общински съвет реши:
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1. Одобрява проект за парцеларен план за
осигуряване трасе на външно ел. захранване с
кабел СН 20 kV от нов ЖР стълб в поземлен
имот с идентификатор 39791.6021.96 през поземлен
имот с идентификатор 39791.6021.95 до поземлен
имот с идентификатор 39791.6021.62 по КККР на
с. Кривина, район „Панчарево“, по червените линии, цифри и текст съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване
за нов КТП в поземлен имот с идентификатор
39791.6021.62 по КККР на с. Кривина, район
„Панчарево“, съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 223
от 15 юли 2016 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 № 435 от 23.06.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 23.08.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.4356.517.1.62
(за офис), София, ж.к. Люлин – 2 м.р., бл. 237,
ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Люлин“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 37 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3700 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча 6, Со фия (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 19.08.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5973

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 224
от 15 юли 2016 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 № 434 от 23.06.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 30.08.2016 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.512.83.3.2,
Софи я, ж.к. Фон дови ж и лища, ул. Пра ж ка
пролет, до бл. 205, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Сердика“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 54 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, 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 26.08.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5974

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 225
от 15 юли 2016 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 № 435 от 23.06.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 25.08.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен

ВЕСТНИК
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търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с
идентификатор 68134.4355.1764, кв. 60, м. бул.
Сливница, София, ул. Обелско шосе 3г, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 57 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, 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 23.08.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5975

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 226
от 15 юли 2016 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 № 434 от 23.06.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 24.08.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на УПИ VI со,
кв. 100, м. Христо Смирненски – Слатина – ул.
Кривина, София, ул. Боян Магесник 112, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“.
2. Начална тръжна цена – 467 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 46 700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, 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 22.08.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5976

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 227
от 15 юли 2016 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 № 435 от 23.06.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 31.08.2016 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот с идентификатор 68134.4358.322 (УПИ
XVI-322 за КОО, кв. 34а), София, ж.к. Люлин – 8
м.р., ул. Преполац, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 92 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча 6, Со фия (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 29.08.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5977

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 142
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява проекти за подробен устройствен
план – парцеларни планове – електропровод и
водопровод във връзка със стартирана процедура по промяна предназначение за поземлен
имот с идентификатор 02837.9.376, м. Керелова
тумба, по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Батак.

ВЕСТНИК

БРОЙ 59

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.

5978

Председател:
К. Ангелова

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 299
от 24 юни 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на външно
ел. захранване от съществуващ стоманорешетъчен
стълб в имот с идентификатор 04279.35.2 до имот
с идентификатор 04279.35.1 в местността ЧикутоШ.18 по кадастралната карта на Благоевград с
трасе и сервитут, засягащ имот с идентификатор
04279.35.2 (нива – частна собственост) по кадастралната карта на Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

6027

Председател:
Р. Тасков

РЕШЕНИЕ № 304
от 24 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява
изменение на общ устройствен план на община
Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол
№ 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 04279.124.20
в местността Крушите по кадастралната карта
на Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“ със
следните устройствени показатели:
височина на застрояване – до 10 м;
максимална стойност на Кинт. – 2,5;
плътност на застрояване – максимум 60 %;
плътност на озеленяване – минимум 20 %.

6028

Председател:
Р. Тасков

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
ЗАПОВЕД № 397
от 20 юли 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 8
ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 4 ППЗНП и Решение № 173
от протокол № 12 от 30.06.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Бяла Слатина, нареждам:

БРОЙ 59

ДЪРЖАВЕН

1. Считано от 1.08.2016 г. преобразувам ОДЗ
„Слънчице“ – гр. Бяла Слатина, чрез вливане в
ЦДГ „Радост“, гр. Бяла Слатина. Приемникът
ЦДГ „Радост“, гр. Бяла Слатина, да носи наименованието Детска градина „Радост“, гр. Бяла
Слатина, с адрес на управление: гр. Бяла Слатина,
ул. Сребрена 33.
2. Задължителната документация на ОДЗ
„Слънчице“ – гр. Бяла Слатина, да се предаде с
приемно-предавателен протокол и да се съхранява
в ДГ „Радост“ – гр. Бяла Слатина.
3. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваната
детска градина и да се изготвят необходимите
приемно-предавателни протоколи.
4. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваната детска градина да бъдат уредени
по условията на Кодекса на труда – чл. 123 и
чл. 328, ал. 1, т. 2.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Боряна Петкова – директор на дирекция
„Хуманитарни дейности и интеграция“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Враца.
Кмет:
И. Цветков
6153

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 199
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и
5 ЗУТ и в съответствие на влязъл в сила общ
устройствен план на гр. Горна Оряховица, одобрен с Решение на КАЕП-01-02-03 от 21.07.2006 г.
на МРРБ, и Решение № 800 от протокол № 47
от 27.07.2006 г. на Общинския съвет – гр. Горна
Оряховица, и чл. 17а, ал. 3 ЗОЗЗ, Общинският
съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план, план за застрояване и парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии с обхват
поземлен имот № 65.1147, м. Бабенец, по плана
на новообразуваните имоти по § 4 ПЗРЗСПЗЗ в
землището на гр. Горна Оряховица.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Горна Оряховица пред Административния съд – Велико Търново, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Д. Костадинов
6029

ОБЩИНА КАСПИЧАН
РЕШЕНИЕ № 204
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каспичан, одобрява ПУП за елементи

ВЕСТНИК
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на техническата инфраструктура – „Външно ел.
захранване на две сгради в имот № 000039 по КВС
на с. Косово“, фаза „Парцеларен план по чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ за участъците извън урбанизираната територия“, като започва с начална точка
имот № 11.63 с НТП пасище, мера – общинска
собственост, премине през имот 0.75 – полски път,
и се включи в съществуващ кабел НН (подземно)
в имот № 0.76 – полски път.
Председател:
А. Ангелова
6057

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 184
от 27 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА и
чл. 17, ал. 1, т. 3 и 4 във връзка с ал. 2 и чл. 16
ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Костинброд,
създава кметство, състоящо се от съседните населени места на територията на община Костинброд – с. Градец и с. Царичина, административен
адрес с. Градец.
Председател:
А. Тенев
6030

ОБЩИНА КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ № 230
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, предвид изложените в предложение
с вх. № 428 от 23.06.2016 г. на кмета на община
Куклен фактически основания, Общинският съвет – гр. Куклен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за подобект: „Отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната
територия на гр. Куклен – клон 1, за захранване
на УПИ ХХХІІІ-011433 – произв. и скл. дейност,
масив 011, местност Капсида, в землището на гр.
Куклен, община Куклен“ към обект: „Газоснабдяване на община Куклен“.
Председател:
Пл. Гошев
5964

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 106
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за обект „Укрепване
на републикански път II-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“, участък от км 18+250

С Т Р.
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до км 18+820 в землище на с. Карамфил, община
Момчилград, собственост на МЗГ – ДА, така
както е показано в графичната част на проекта.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
действията по изпълнение на решението.
За председател:
Н. Аптурахман
5943
РЕШЕНИЕ № 107
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за ВиК и Ел. схеми на
елементите на техническата инфраструктура към
ПУП – ПЗ на ПИ № 000748, местност ЯВЛ.1159, по
КВС на землище с. Загорско, община Момчилград,
област Кърджали, с възложител Медиха Хълми
Хайрула, така както е показано в графичната
част на проекта.
На основание чл. 215, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Момчилград пред Административния съд – Кърджали.
За председател:
Н. Аптурахман

ВЕСТНИК

БРОЙ 59

пертен съвет по устройство на територията при
Община Сапарева баня, Общинският съвет – гр.
Сапарева баня, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 65365.32.311, 65365.31.14, 65365.31.42,
65365.31.16, 65365.31.17, 65365.31.20, 65365.31.21,
65365.31.22, 65365.31.23, 65365.31.64, 65365.32.314 и
65365.32.187 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – водопроводно
отклонение за захранване с вода за питейнобитови и противопожарни нужди, канализационно отклонение за отвеждане на отпадъчните
и дъждовните води и външно електрозахранване
с подземен кабел средно напрежение на обект
„Една малкоетажна жилищна сграда“, предвиден с проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен
имот с идентификатор 65365.32.19, местност Света
Богородица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15
от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК с възложител Стефан Кирилов Петров.

6071

Председател:
Ив. Куйов
РЕШЕНИЕ № 117
от 30 юни 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план и Ел и ВиК схеми на елементите
на техническата инфраструктура за обект: „Трасе
подземна кабелна линия СН – 20 kV от същ.
СН – 20 kV БКТП „Добруджа – Ст. № 37/36 изв.
Багрянка до нов БКТП 20/0,4 kV в ПИ 078002“ и
„Водопроводен клон ∅ 63“ към ПИ 078002, землище на Момчилград, община Момчилград“, така
както е показано в графичната част на проекта.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
действията по изпълнение на решението.
За председател:
Н. Аптурахман
6072

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 118
от 31 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № І-3, взето по
протокол № 6 от 22.12.2015 г. на Общинския екс-

6070
РЕШЕНИЕ № 119
от 31 май 2016 г.
На основане чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и Решение № I-4, взето по протокол
№ 6 от 22.12.2015 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община
Сапарева баня, Общинският съвет – гр. Сапарева
баня, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлен имот с идентификатор 65365.32.187 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с вода
за питейно-битови и противопожарни нужди,
канализационно отклонение за отпадъчните и
дъждовните води и външно електрозахранване
с подземен кабел средно напрежение на обект
„Сграда за обществено обслужване с преназначение „Хотел“, предвиден с проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2
ЗУТ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на
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неурегулиран поземлен имот с идентификатор
65365.32.42, местност Горнио герен, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена
със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК с възложител
Емилия Миткова Петрова.
Председател:
Ив. Куйов
6078
РЕШЕНИЕ № 120
от 31 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № І-9, взето по
протокол № 2 от 12.04.2016 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при
Община Сапарева баня, Общинският съвет – гр.
Сапарева баня, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлен имот с идентификатор № 65365.57.9 по КК на гр. Сапарева
баня, третиращ изграж дане на елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – водопроводно
отклонение за захранване с вода за питейнобитови и противопожарни нужди, канализационно отклонение за отвеждане на отпадъчните
и дъждовните води и външно електрозахранване – средно напрежение, на обект „Цех за производство на продукти от месо“, предвиден с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ), по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението
на земеделска зем я за неземеделск и ну ж ди
в обхвата на неурегулиран поземлен имот с
идентификатор 65365.22.229, местност Блатски
път, и част от поземлен имот с идентификатор
№ 65365.22.119, местност Блатски път, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена
със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с възложител
„Гревилея“ – ЕООД, София.
Председател:
И. Куйов

6079

77. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Винище“, разположена
на територията на община Петрич, област Благоевград, описана със следните гранични точки
в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4460379

8475450

2.

4460629

8475793
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№

X (m)

Y (m)

3.

4459951

8476608

4.

4459706

8476762

5.

4459436

8476790

6.

4459315

8476539

7.
4459700
8476040
6044
78. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Патриция“, разположена на територията на община Ружинци, област
Видин, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4739430

8470680

2.

4739160

8471650

3.

4738700

8471650

4.
4738950
8470680
6045
90. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 33/2016 г. на
Висшия дисциплинарен съд Василка Иванова Василева – адвокат от Адвокатската колегия – Вар
на, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от 12 месеца.
6017
5. – Военната академия „Г. С. Раковски“ –
София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент за военнослужещ
в област на висшето образование 9. Сигурност
и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и
управление на въоръжените сили“, по учебните
дисциплини „Логистично осигуряване на формированията в операциите“, „Основи на многонационалната логистика в операциите“, „Логистично
осигуряване на формированията от ВВС в операциите“ и „Снабдяване на войските с материални средства в операциите“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към кандидатите и необходимите
документи за участие в конкурса са определени
със Заповед № ОХ-531 от 13.07.2016 г. на министъра
на отбраната на Република България. Документи
и справки – в академията, София, бул. Евлоги и
Христо Георгиеви 82, тел.: 92-26-512, 92-26-576.
5991
32. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
по професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия за: доцент по научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“ към
катедра „Геодезия и геоинформатика“ – един; главен асистент по научна специалност „Строителни
конструкции (стоманобетонни конструкции)“ към
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катедра „Масивни конструкции“ – един, двата
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, София,
бул. Хр. Смирненски 1, тел.: 02/963-52-45, в. 449,
и 02/866-90-54.
6048
37. – Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, научна специалност „Терапевтична
стоматология“ – двама, за нуждите на катедра
„Консервативно зъболечение“, и главен асистент
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, научна специалност „Терапевтична
стоматология“ – двама, за нуждите на катедра
„Консервативно зъболечение“. Конкурсите са
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Прием на документи – в деканата на
Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги
Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до
14 ч., тел. 02/952 22 10.
6018
50. – Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен
асистент – един в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.2. Стоматология и научна специалност „Ортопедична стоматология“ за нуждите
на катедра „Ортодонтия“ и двама в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт по
професионално направление 7.2. Стоматология и
научна специалност „Орална хирургия“ за нуждите
на катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Прием на документи – в
деканата на Факултета по дентална медицина, ул.
Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и
от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.
6076
8. – Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за професори в професионално направление: 3.3. Политически
науки/Политология (История на политическите
учения и теория на политиката) – един; 3.7. Администрация и управление/Социално управление
(Управление на образованието и науката) – един,
двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, ет. 1,
стая 106, тел. (073) 588 566.
5969
11. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност професор в
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и
управление“ за нуждите на катедра „Компютърни
системи и технологии“ във факултет „Артилерия,
ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“ – едно
място за цивилен служител. Конкурсът е обявен
със Заповед № РД-02-732 от 6.07.2016 г. на началника на НВУ „Васил Левски“, линк: http://nvu.
bg/node/1581. Срок за подаване на документи – 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в регистратурата за нек-
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ласифицирана информация на университета. За
контакт: телефон: (062) 618875; Siemens: 62075;
GSM 0888131479; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
5955
12. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност доцент в област
на висше образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.1. Национална
сигурност, научна специалност „Организация и
управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана)“ за нуждите на
катедра „Национална и регионална сигурност“
във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил
Левски“ – едно място за цивилен служител.
Конкурсът е обявен със Заповед № РД-02-733 от
6.07.2016 г. на началника на НВУ „Васил Левски“,
линк: http://www.nvu.bg/node/1580. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
регистратурата за некласифицирана информация на университета. За контакт: телефон: (062)
618875; Siemens: 62075; GSM 0888131479; e-mail:
georgiev_ga@nvu.bg.
5956
5. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5.
Математика, по научната специалност „Теория
на вероятностите и математическа статистика“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в университета
в Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1,
научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
5966
6. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, по научната специалност
„Биохимия“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в университета в Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
5967
7. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по..., научна специалност „Теория и методика на
физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)“ в
катедра „Физикална медицина, рехабилитация,
ерготерапия и спорт“ на ФОЗ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в университета в Плевен, ул. Кл.
Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая
139, тел. 064/884-172.
5968
42. – А г рарни ят у ниверси те т – П ловдив,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност „Селски и аграрен туризъм“ със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 65-44-54.
6069
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748. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН – София, обявява конкурс за професор в област на
висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Фотовъзбудими
мембрани“ към ИБФБМИ – БАН, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
6080
35. – Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява
конкурси за главни асистенти в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, по
специалност „Музеология“ за нуждите на научната
група на Етнографския музей в ИЕФЕМ – трима; по специалност „Етнография“ за нуждите на
секция „Историческа етнология“ – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Московска
6А, тел. 988-42-09.
5957
24. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за доцент в
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност
„Математическо моделиране и приложение на
математиката (Теоретичен и числен анализ на
процеси в биологичните и инженерни науки)“ за
нуждите на ИМИ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите – в
отдел „КУД“ на института, София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 8, тел. 979-28-48.
6047
345. – Институтът по аграрна икономика – София, към Селскостопанската академия – София,
обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика
и управление (по отрасли)“, за нуждите на отдел „Икономика и управление на земеделието
и хранителните вериги“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в ИАИ, София, бул. Цариградско
шосе 125, бл. 1, тел. 02 465 31 53, факс 02 465 11
28. Обявление № 5731, обнародвано в „Държавен
вестник“ – бр. 55 от 19.07.2016 г., стр. 93, се анулира.
5972
659. – „МБАЛ „Токуда Болница София“ – ЕАД,
с решение на Научния съвет (протокол № 11 от
5.07.2016 г.) обявява следните конкурси в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, за:
доценти по: научна специалност „Вътрешни болести“ за нуждите на Отделението по пневмология
към Втора клиника по вътрешни болести – един;
научна специалност „Дерматология и венерология“ към Отделението по кожни и венерически
болести – един; професор по научна специалност
„Медицинска радиология и рентгенология (вкл.
използването на радиоактивни изотопи)“ към
Клиниката по образна диагностика – един. Всички
конкурси са със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Заявления и документи – в
деловодството на болницата, бул. Н. Вапцаров
51Б, за справки – тел.: 02/403 4228, 02/403 4221.
5971
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58. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за промяна на предназначението на
част от поземлен имот № 99087.18.162 по кадастралната карта на Асеновград за обект: „Пътна
връзка“ за УПИ 18.231 – КОО, офиси, магазини,
ресторант и шивашки цех, и УПИ 18.205 – КОО,
офиси, магазини, ресторант и шивашки цех.
Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справка в информационния център
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5984
89. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за промяна на предназначението на
част от полски път № 052151 с площ 285 кв. м за
осигуряване на транспортен достъп чрез път с
трайна настилка до имот с проектен № 000488 в
м. Спайска нива, землище с. Радотина, община
Ботевград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Ботевград.
5985
35. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен ПУП – схема за
трасе на нов водопровод за минерална вода от сондаж № 3 „Мизинка“ в УПИ № VІ – „Озеленяване“, в
кв. № 253 по плана на Велинград до ПИ № 150123,
местност Вельовица, по КВС на Велинград, община
Велинград. С ПУП – план-схема се цели определяне на трасе на нов водопровод за минерална
вода, започващ от т. 1 – Сондаж № 3 „Мизинка“,
който се намира в УПИ VІ – „Озеленяване“, кв.
№ 253 по плана на Велинград, да тръгне в южна
посока по ул. Еленка (о.т. 1963 – 1962), като пресича р. Еленка по съществуващ мост, продължава
в западна посока по ул. Сокол (о.т. 1962 – 1953),
в южна посока по тротоара на бул. Съединение
(о.т. 1953 – 1959), в западна посока през УПИ
ХІІІ – „Озеленяване“, кв. № 242, в южна посока
по ул. Мур (о.т. 1958 – 1948), след това пресича
р. Еленка и продължава в южна посока по ул.
Владимир Маяковски (о.т. 2208 – 2237), в западна
посока по ул. Макаренко (о.т. 2237 – 2238), в южна
посока по ул. Есперанто (о.т. 2238 – 2243), в южна
посока по ул. Гергевана (о.т. 2243 – 2583), в южна
посока по ул. Тошо Стайков (о.т. 2583 – 41), в западна посока по ул. Евлоги Георгиев (о.т. 41 – 32),
в западна посока по ул. Евлоги Георгиев (41 – 32),
оттам продължава в западна посока през УПИ
ХІV – „Детски увеселителен комплекс и парк“, кв.
№ 414, и УПИ № ХІІ – „Парк“, пресича р. Лукавица и минава през УПИ № ХV – „Вельова баня“,
кв. № 4142, след това минава по улица между кв.
№ 4142 и кв. № 1841 и през съществуващ полски път
от КВС на Велинград и достига до ПИ № 150123,
местност Вельовица, по КВС на Велинград, където
е изграден хотел на възложителя. Трасето ще бъде
осъществено подземно на около 0,50 м – 1 м от
тротоара в улиците. Дължината на трасето е 2981
м. Проектът се намира в отдел „ТСУ“, Община
Велинград, бул. Хан Аспарух 35, ет. 1, стая № 2, и
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може да се прегледа от заинтересованите страни
и да се възрази в срок един месец от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ до кмета
на община Велинград.
6032
5. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени: – подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор
10447.17.482 в землището на гр. Велико Търново,
местност Малкия Гюнлюк, за определяне ново
конкретно предназначение на имота „За предимно производствени дейности – Пп“; – подробен
устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасета
за външно електрозахранване и водоснабдяване
на обект в поземлен имот с идентификатор
10447.17.482 в землището на гр. Велико Търново,
местност Малкия Гюнлюк; – планове – схеми за
водоснабдяване, канализация и електрификация
към подробния устройствен план за поземлен
имот с идентификатор 10447.17.482 в землището
на гр. Велико Търново, местност Малкия Гюнлюк.
Проектът се намира в общинската администрация,
стая 516. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Велико Търново в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5986
62. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии за
обект: „Напорна водопроводна връзка от изгребна
шахта в ПИ № 69242.83.12 в землището на с. Стефаново до резервоар в ПИ № 030014 в землището
на с. Славеево, община Добричка“. Проектът за
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане
в Община Добричка, стая 229, в сградата на администрацията. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6034

63. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Кабелна линия 20 kV от стълб № 50 на
съществуваща ЕПО от ВЕЛ „Стефаново“ до мтп
20/0,4 kV до резервоар в ПИ № 030014 в землището
на с. Славеево, община Добричка“. Проектът за
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане
в Община Добричка, стая 229, в сградата на администрацията. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6035
6. – Община гр. Добрич, област Добрич,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за ПИ 72624.633.23 (местен
път – общинска собственост) и ПИ 72624.383.39
(местен път – общинска собственост) за проек-
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тиране на разпределителен газопровод (участък
и отклонение) към ПИ 72624.292.1 в землището
на гр. Добрич. Проектът е изложен в Центъра
за услуги и информация на Община гр. Добрич,
работно място № 8. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план до общинската администрация на Община гр. Добрич.
6056
6. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план и частично изменение на
план за регулация и застрояване, Проект 2 – „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/
подлези за железопътния участък Пловдив – Бургас“, както следва: подобект 25 – пътен надлез на
км 219+390, попадащ в землищата на с. Церковски
и с. Венец, община Карнобат; подобект 26 – пътен
надлез на км 222+220, попадащ в землището на с.
Церковски, община Карнобат; подобект 27 – пътен
надлез на км 230+320, попадащ в землището на
гр. Карнобат, и подобект 28 – пътен надлез на
км 241+285, попадащ в землището на с. Кликач,
община Карнобат, който е изложен в сградата
на община Карнобат, отдел „УТ“ – център за административно и информационно обслужване на
гражданите, ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5933
77. – Община Кърджали на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС поради обстоятелството, че не е намерен на постоянния адрес, а настоящият адрес на
заинтересованото лицето не е известен, съобщава
на Боян Василев Бечев, че на основание чл. 44,
ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25,
ал. 2 ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за поземлени имоти № 7, 25, 26, 127 (стар 27), 88
(стар 658), 120, 121, 122 и 10001 по КВС на землище
с. Крайно село, община Кърджали, и изменение
на ПУП – ПР от о.т. 2005 до края на регулацията по плана на кв. Възрожденци, гр. Кърджали,
одобрен с Решение № 104 от протокол № 4 от
заседание на Общинския съвет – гр. Кърджали,
проведено на 25.04.2014 г. (ДВ, бр. 52 от 2014 г.),
предвиждащ изграждането на обект – публична
общинска собственост, и обявление за откриване на процедура по принудително отчуждаване
на части от недвижими имоти, намиращи се в
землището на с. Крайно село, собственост на
физически и юридически лица, попадащи в трасето на новопроектиран път и мост на р. Арда,
гр. Кърджали, публикувано във вестник „Труд“,
бр. 107 от 21.04.2016 г., вестник „24 часа“, бр. 107
от 21.04.2016 г., и вестник „Родопи“ 24х7, бр. 1254
от 20.04.2016 г., и с оглед задоволяване на важни
общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, е издадена Заповед № РД-6
от 26.05.2016 г. на кмета на община Кърджали
за отчуждаване на част от имот, намиращ се в
землището на с. Крайно село, собственост на
заинтересованото лице, както следва:
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Описание на засегнатия
имот

поземлен имот с № 000121 по
КВС на землище с. Крайно
село, ЕКАТТЕ 39342, община
Кърджали, местността Бос
тарла, с площ 1,000 дка и
начин на трайно ползване:
нива, категория на земята при
неполивни условия: десета
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Описание на новообразувания имот за отчуждаване
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Площ,
която се
отчуждава

проектен имот с № 000139 по 0,114 дка
КВС на землище с. Крайно село,
ЕКАТТЕ 39342, община Кърджали, местността Бос тарла, с
площ 0,114 дка, начин на трайно
ползване: нива, категория на
земята при неполивни условия:
десета, имотът е образуван от
имот с № 000121

Обезщетението за частта от имота ще бъде
внесено в „Търговска банка Д“ – АД, финансов
център Кърджали, на името на правоимащото лице след изтичане на 14-дневен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“. Копие от заповедта е поставено на
видно място в сградата на кметство с. Крайно
село, на информационното табло в сградата на
общинската администрация – гр. Кърджали, и е
публикувана на интернет страницата на Община Кърджали: www.kardjali.bg. Заповед № РД-6
от 26.05.2016 г. на кмета на община Кърджали
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Кърджали, в 14-дневен срок от обнародването на обявлението.
5892
1. – Община Ловеч на основанеи чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план-схема за елек т роза х ранване на
поземлени имоти с идентификатори 43952.196.4
и 43952.197.521 в местност Ак баир, землище
на гр. Ловеч. Възложител: „Влади трейд сървис“ – ЕООД, Ловеч. В едномесечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения до
кмета на община Ловеч. Проектът е изложен в
сградата на Община Ловеч, стая 227.
6055
80. – Община Монтана на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен за
проучване проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура – водопровод и
електропровод, през имоти с № 139003, 000426 и
000369 за захранване на имот с № 000573 по картата на възстановената собственост на с. Доктор
Йосифово, община Монтана. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да прегледат плана в стая 312, ет. 3 на Община
Монтана и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
5983
28. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за обект:
„Определяне на трасе за уличен водопровод и
улична битова канализация“ за ПИ 61056.55.42,
м. Хендек тарла, землище с. Равда, община

Размер
на обезщетението

Собственик
на имота за
отчуждаване

87,00 лв. Б оя н Василев Бечев

Несебър, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.
Трасето на водопровода е с дължина 50,80 м
и започва от съществуващ водопровод в ПИ
61056.52.100 – полски път, собственост на Община
Несебър, продължава в ПИ 61056.68.101 – полски път, собственост на Община Несебър, и
завършва в ПИ 61056.55.42 – урбанизирана територия. Определя се сервитут по 3 м от двете
страни спрямо оста на трасето на водопровода.
Площта на ограничение е общо 310 кв. м, като
104 кв. м попадат в ПИ 61056.52.100, 172 кв. м
попадат в ПИ 61056.68.101 и 34 кв. м – в ПИ
61056.55.42. Трасето на уличната канализация е
с дължина 380,60 м и започва от съществуваща
канализация на ул. Камчия, преминава в ПИ
61056.52.100 – полски път, собственост на Община
Несебър, продължава в ПИ 61056.68.101 – полски
път, собственост на Община Несебър, и завършва
в ПИ 61056.55.42 – урбанизирана територия. Определя се сервитут по 3 м от двете страни спрямо
оста на трасето на канализацията. Площта на
ограничение е общо 1381 кв. м, като 1665 кв. м
попадат в ПИ 61056.52.100 и 216 кв. м попадат в
ПИ 61056.68.101. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация в стая № 36, ет. 3,
тел. 0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6038
51. – Общ и н а П а з ард ж и к н а о снова н ие
чл. 128, а л. 1 ЗУ Т обявява, че е изработен
П У П – парцеларен п ла н за т рас е на електропровод от нов ЖР стълб до ТП в имот с
и дентификатор 55155.8.264 с обща дъл ж ина
434 м, местност Зайкови мандри, по КККР на
гр. Пазарджик, преминаващо през имоти: ПИ
55155.8.144 – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 55155.8.49 – частна собственост,
ПИ 55155.8.145 – отводнителен канал (собственост на МЗГ – ХМС), и достига до границата на
ПИ 55155.8.264 съгласно изчертаните с червено
трасета и сервитути и регистъра на засегнатите
имоти. Проектът е изложен в общината, ет. 5,
стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
5988
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52 . – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, а л. 1 ЗУ Т обявява, че е изработен
П У П – парцеларен план за т расе на К ЛСН
от нов ЖР стълб на ВЛ „Варвара“ до нов ТП
в ПИ 045009 в местност Млечока по КВС на
землище Братаница, община Пазарджик, преминаващи през имоти: ПИ 000278 – местен
път, ПИ 000167 – пасище мера, 000396 – напоителен канал, ПИ 000242 – полски път, и път
II-84 „Звъничево – Ветрен дол – Велинград“,
представляващ ПИ 000312 – държавна собственост – МТ, достигайки до границата на ПИ
045009, съгласно изчертаните с червено трасета
и сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 501.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
5989
53. – Общ и н а П а з ард ж и к н а о снова н ие
чл. 128, а л. 1 ЗУ Т обявява, че е изработен
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
електропровод, започващ от TП в ПИ 001380 до
ПИ 001411 в Стопански двор, с обща дължина
98 м, местност Градището по КВС на землище
Мало Конаре, община Пазарджик, преминаващо
през имот: ПИ 001484 – местен път, до границата на ПИ 001411 в Стопански двор, местност
Градището по КВС на землище Мало Конаре,
община Пазарджик, съгласно изчертаните с
червено трасета и сервитути и регистъра на
засегнатите имоти. Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
5990
16. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на част от кв. 54 и
кв. 56 по плана на с. Дивотино, община Перник,
като: 1. с план за регулация се закрива част от
улица с (осови точки) ОТ 245-ОТ 243; променя се
уличната регулация на улица с (осови точки) ОТ
243-ОТ 244, при което се променя регулацията
на УПИ VІІІ-841 в квартал 54; създава се нова
улица от ОТ 245 с нови ОТ 24302-ОТ 24301, при
което се променят вътрешните и улични регулационни линии на УПИ VІІІ-841, УПИ ІХ-861
и УПИ Х-842 в квартал 54 и на УПИ ІІІ-862 и
УПИ ІІ-863 в квартал 56; променя се бордюрната линия на улица с ОТ 243-ОТ 244, урегулиран
поземлен имот ІХ-861 се преномерира в УПИ
Х-861 в квартал 56; 2. с план за застрояване се
определя зона за свободно застрояване в УПИ
VІІІ-841 и УПИ Х-842 в квартал 54 и УПИ ІІІ862, УПИ ІІ-263 и УПИ Х-861 в квартал 56 при
условията на нискоетажно жилищно застрояване и устройствена зона (Жм); потвърждава се
съществуващото застрояване в УПИ VІІІ-841 и
УПИ Х-842 в квартал 54 и УПИ Х-861 в квартал
56. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация. Проектът се намира в сградата на общинската администрация
Перник, ет. 12, стая 6, сл. тел. 076/684-260.
6031
17. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработена план-схема
към ПУП в участъка от регулацията на гр. Пловдив
и ПУП – парцеларен план в участъка от землището на гр. Пловдив за обект: „Подземен кабел
20 kV от кабелна муфа пред П/ст. 110/20 kV ТЕЦ
„Пловдив“ до РУ 20 kV (Осрам) в УПИ 225.154
(ПИ 225.872 по КК), местност Кошовете, землище
на с. Труд, община „Марица“. План-схемата и
парцеларният план се намират за запознаване в
сградата на Община Пловдив на пл. Централен
1, ет. 8, стая 6. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до администрацията на
Община Пловдив.
6037
14. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ)
017001, м. Новите места, по КВС в землището
на с. Червена, ЕК АТТЕ 80457 (ПИ с проектен
номер 017051), за промяна предназначението
на имота „За сгради, мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура“ във връзка с реализация на обект „Базова станция № PVN0173“
и установяване на нов устройствен режим и
нормиране с пределнодопустими устройствени
показатели съобразно начина и характера на
бъдещото застрояване и ПП на техническата
инфраструктура с трасе, преминаващо през поземлен имот (ПИ) 000016, по КВС в землището
на с. Червена, местен път на община Свищов.
Проект ът е изложен за разглеж дане в ста я
№ 22 в сградата на общината и може да бъде
разгледан всеки работен ден от 8,30 до 12 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5987
23. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе
на електропровод и водопровод за захранване на
УПИ III-162 – За автосервиз, автоморга, търговия
и услуги, в м. Каменна поляна, землището на
с. Семчиново. Трасето на водопровода започва
от т. 1 (от проекта), която е място на присъединяване към съществуващ водопровод, и достига
до границата на ПИ № 003162, собственост на
възложителя. Трасето обхваща ПИ № 003137,
003139, 000011, 003141, 003145 (полски пътища) и
000012 (напоителен канал). Трасето на електропровода започва от точка 1, която е мястото за
присъединяване към съществуващ ЖР стълб в
ПИ № 003073 (пасище, мера), и достига до границата на ПИ № 003162, собственост на възложителя. Трасето обхваща ПИ № 003137, 003139,
000011, 003145 (полски пътища), 003073 (пасища,
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мера) и 000012 (напоителен канал). На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6019
17. – Община с. Аврен, област Варна, отдел
„Уст ройство на територи ята“, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен и
приет проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект: Трасе на
кабелна линия и трасе за водопроводно отклонение за захранване на поземлени имоти (ПИ)
с идентификатори № 58445.14.1, № 58445.14.393,
№ 58445.14.394, № 58445.14.395, № 58445.14.396 и
№ 58445.14.398 по КККР на с. Приселци, община
Аврен, с дължина на проектното водопроводно
трасе 615,16 м и проектното електропроводно трасе 615,03 м, с възложител „Александр
Инвестмънт Тръст“ – ООД, с ЕИК 200337441,
действащо чрез пълномощник Величка Банкова
Паликова. На основание чл. 128, ал. 5 във връзка
с ал. 1 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) до общинската администрация, отдел „Устройство
на територията“.
6033
7. – Община с. Братя Даска лови, област
Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на приемо-предавателна станция на „БТК“ – ЕАД, PD2553_Veren
в ПИ 504068 в землището на с. Верен, преминаващо през ПИ 000015 и ПИ 000409, с обща
дължина 1103 м, намиращо се в землището на
с. Малък дол, община Братя Даскалови, област
Стара Загора. Проектът се намира в Дирекция
„УТИСПП“ при Община Братя Даскалови. Заинтересованите лица могат да се запознаят с
проекта и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ да
направят писмени възражения, предложения и
искания в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6036
2. – Община с. Челопеч, област Софийска, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изготвен подробен устройствен план – парцеларен
план за изграждане на трасе на водопровод от
ПИ № 80323.001823, преминаващ през поземлени имоти с № 80323.071006 и № 80323.071012 до
поземлен имот № 80323.71.42, в землището на с.
Челопеч, община Челопеч, Софийска област. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по подробния устройствен
план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5940
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9. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през септември
2016 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 15.09.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5864/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1271/2015 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Николай Недков Ангелов чрез адвокат Владимир Данев, Варна, ул. Страхил войвода
14, срещу Стоян Иванов Гроздев чрез адвокат
Ганка Трендафилова, Варна, бул. Сливница 100,
подн. А, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 112/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 250/2015 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Георги Митов Георгиев чрез
адвокат Мая Владимирова, София, ул. Ами Буе
10, вх. А, ет. 2, ап. 5, срещу Административния
съд – Монтана, чрез адвокат Лилия Григорова,
Монтана, ул. Васил Левски 2, ет. 6.
Четвърто гражданско отделение, 861/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
18561/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Христина Стефанова Калинова чрез
адвокат Георги Георгиев Минчев, София, ул. Стефан Караджа 22, ет. 2, ап. 9, срещу Росен Стоянов
Зарев, София, ул. Богдан 20, вх. А, ет. 3, ап. 7.
Четвърто гражданско отделение, 1036/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 5184/2015 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Йордан Асенов Атанасов чрез
адвокат Ангелина Тодорова, София, ул. Позитано 39, срещу „Ара Мюзик“ – ООД, чрез адвокат
Георги Станчев, София, ул. Марко Балабанов 4А,
вх. Б, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 1151/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2624/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Георги Василев Георгиев чрез адвокат Цветанка Иванова, София, бул. Цар Борис
III № 126, ет. 5, срещу Росица Георгиева Петрова
чрез адвокат Александър Лазаров, София, ул.
Княз Борис I № 51, ет. 2, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение, 1171/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1788/2015 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от ДЗЗД „Гери“ чрез адвокат Недялка
Божилова-Арабова, Бургас, ул. Ген. Гурко 9,
ет. 2; Гергана Иванова Младенова чрез адвокат
Недялка Божилова-Арабова, Бургас, ул. Ген.
Гурко 9, ет. 2; Борислав Румянов Младенов чрез
адвокат Недялка Божилова-Арабова, Бургас, ул.
Ген. Гурко 9, ет. 2, срещу Христина Георгиева
Дончева, Бургас, ул. Гладстон 101.
Четвърто гражданско отделение, 1402/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 290/2015 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Прокуратурата на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Илиян
Иванов Савов, Сливен, ул. Одрин 13, вх. А, ап. 15.
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НА 19.09.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1704/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1742/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Тодоров Таксиров чрез адвокат
Красимир Керанов, София, ул. Двадесет и първи
век 30, офис 2.8; Николай Янчев Колев чрез адвокат
Красимир Керанов, София, ул. Двадесет и първи
век 30, офис 2.8; Тодорка Василева Таксирова,
София, ж.к. Зона Б-5, бл. 8, вх. А, ап. 81; Боян
Светославов Таксиров, София, ул. Руй планина
2, ап. 3, срещу „Токуда банк“ – АД, с изпълнителни директори Любомир Станчов Манолов,
Ваня Георгиева Василева и Кирил Димитров
Пендев чрез адвокат Димитър Русев, Пловдив,
ул. Виктор Юго 14а, ет. 3.
Първо търговско отделение, 1867/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2692/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Цифрова кабелна корпорация“ – ООД,
с управител Иван Христов Гологанов чрез адвокат
Иван Нанев, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 3,
срещу „Цифрова кабелна копмания“ – ЕООД, с
управител Красимир Кирилов Кирев чрез адвокат
Атанас Богданов, Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7.
Първо търговско отделение, 2072/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
793/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „БГ Билдинг Консулт“ – ООД, с
управител Юлиян Ваньов Иванов чрез адвокат
Чавдар Държиков, София, ж.к. Манастирски
ливади, бул. България 81В, вх. В, ет. 4, офис 14,
срещу „Юробанк България“ – АД, с изпълнителен директор Димитър Борисов Шумаров чрез
адвокат Димитър Ковачев, София, бул. Хенрик
Ибсен 15, ет. 6.
Първо търговско отделение, 2142/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
70/2015 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с
изпълнителни директори Ани Василева Ангелова
и Евелина Милтенова Великова чрез адвокат
Евгения Русева, Добрич, ул. К. Стоилов 5, ет. 2,
срещу Петьо Гроздев Георгиев чрез адвокат Галина
Серафимова, Добрич, бул. Добруджа 9А, ет. 3.
Първо търговско отделение, 2629/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
226/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от Юлиан Евстатиев Петров чрез адвокат
Десислава Йовчева, София, ул. Бистрица 9, офис
4, срещу Застрахователно акционерно дружество
„Виктория“ с изпълнителни директори Данчо
Христов Данчев и Канета Малинова Джамбазка,
София, ул. Искър 69 – 71; Станислав Олегов Михайлов чрез адвокат Милка Христова, Перник,
ул. Търговска 42, ет. 1.
Първо търговско отделение, 2795/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1069/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Тюф Рейналд България“ – ЕООД,
с управител Станислав Методиев Владимиров
чрез адвокат Румен Танчев, София, бул. Княз
Александър Дондуков 34, вх. В, ет. 2, ап. 4, срещу
Станислав Орлинов Николов чрез адвокат Румен Котов, София, ул. Московска 21; Маргарита

ВЕСТНИК

БРОЙ 59

Стойнева Любенова-Николова, София, ул. Стара
планина 41; Анна Орлинова Николова-Рашева,
София, ул. Стара планина 41.
Първо търговско отделение, 3372/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
195/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Николай Иванов Георгиев чрез адвокат Георги Карастоянов, Пловдив, ул. Хъшовска 5,
ет. 3, срещу „Склад“ – ЕООД, с управител Елена
Пламенова Илчева, Пловдив, ул. Четвърти януари
36, ет. 4, ап. 6; „Феърнес“ – ЕООД, с управител
Илиян Иванов Кузев чрез адвокат Петко Тодоров,
Пловдив, ул. Четвърти януари 36, ет. 4, ап. 6.
Първо търговско отделение, 3401/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4589/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ивайло Георгиев Владимиров чрез
адвокат Тихомир Бойновски, Пловдив, бул. Марица 93, срещу „ДЗИ Общо застраховане“ – ЕАД,
с изпълнителни директори Недялко Димчев
Чандъров и Мишел Гилберт Клемент Каленс
чрез адвокат Маргарита Димитрова, София, бул.
Драган Цанков 23, вх. А, ет. 2, и трета страна
Петър Илиев Таков, София, ж.к. Красна поляна,
ул. Барите 130.
НА 19.09.2016 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 248/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5201/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Страхил Атанасов Руйчев чрез адвокат Радостина Манолова, София, ул. Владайска
23, ап. 1, срещу „Актавис“ – ЕАД, чрез адвокат
Костя Караиванов, София, ул. Солунска 59, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 1306/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2130/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Олег Вячеславович Колесников чрез
адвокат Росен Кацарски, София, бул. Христо
Смирненски 46, вх. А, ап. 1, срещу Алексей Иванов Мелханов чрез адвокат Александър Георгиев,
София, ул. Шандор Петьофи 41.
Четвърто гражданско отделение, 2405/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 17/2015 по описа на Камарата на частните
съдебни изпълнители, подадена от Министерството на правосъдието, София, ул. Славянска
1, срещу Ясен Йорданов Бойчев, частен съдебен
изпълнител, Шумен, ул. Цар Асен I № 2, ет. 2,
ап. 1; Камара на частните съдебни изпълнители,
София, ул. Пиротска 7, ет. 4.
НА 19.09.2016 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1819/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2891/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Давиде Дука чрез адвокат Пенка
Илиева Гегова, София, ул. Момин кладенец 1,
ет. 3, срещу „Никос 23“ – ЕООД, с управител
Наско Антонов Христов чрез адвокат Георги
Карастоянов, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3.
Първо търговско отделение, 1948/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
844/2014 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от ЕТ Динко Вуков с фирма „Динко
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Вуков – Дино 33“ чрез адвокат Екатерина Вададжийска, Самоков, ул. Македония 34А, ет. 2, офис
201, срещу „ДЗИ Общо застраховане“ – ЕАД,
София, ул. Георги Бенковски 3.
Първо търговско отделение, 2256/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
123/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Мега Енерджи – 9“ – ЕООД, с управител Янко Сачков чрез адвокат Стефан Малинов,
Велинград, ул. Булаир 18А, ет. 2, срещу „Ем Ес
Про“ – ЕООД, с управител Димитър Димитров
чрез адвокат Елена Попова, Сливен, ул. Георги
Сава Раковски 15, офис 9.
Първо търговско отделение, 2332/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
65/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Енерджи Дивелъпмънт“ – ООД, с
управител Цветозар Цвятков чрез адвокат Михаил
Томов, Варна, ул. Презвитер Козма 12, срещу
„Енерго – Про Продажби“ – АД, с изпълнителен
директор Боряна Пенева чрез адвокат Николай
Банков, Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2.
Първо търговско отделение, 2946/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1229/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Пробан Дивелопмънтс лимитид“,
Великобритания, чрез адвокат Генади Дишев,
София, ул. Княз Борис I № 99, ет. 3, срещу ЗД
„Евроинс“ – АД, с изпълнителен директор Антон
Йотов Пиронски чрез адвокат Ради Георгиев,
София, ул. Христофор Колумб 43, и трета страна
Община Банско чрез адвокат Екатерина Димчева,
София, ул. Николай В. Гогол 6.
Първо търговско отделение, 3245/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
206/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „ЕМР Каолиново“ – ЕАД, с изпълнителни директори Рене Руд Будц и Валтер Ванг
Валентин чрез адвокат Светослав Димитров, София, ул. Тинтява 13Б, ет. 6, срещу „Енерго – Про
Мрежи“ – АД, с изпълнителни директори Петър
Тесарж, Павел Ваня, Михеил Боцвадзе и Радослав
Георгиев чрез адвокат Николай Банков, Варна,
бул. Мария-Луиза 21, ет. 2; „Енерго – Про Продажби“ – АД, с изпълнителен директор Боряна
Пенева чрез адвокат Николай Банков, Варна, бул.
Мария-Луиза 21, ет. 2, и трета страна Държавна
комисия за енергийно и водно регулиране, София,
бул. Дондуков 8 – 10.
Първо търговско отделение, 3456/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3510/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Диан Иванов Стойков, лично и в
качеството му на баща и законен представител
на Габриела Дианова Иванова чрез адвокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10,
срещу Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“ чрез адвокат
Теодора Янкова, София, ул. Узунджовска 16, ет. 3;
Захари Тодоров Тодоров чрез адвокат Дойчин
Дойчев, Сливен, ул. Добри Чинтулов 6.
Първо търговско отделение, 160/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
88/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Биомет Солар Пчеларово“ – ЕООД,
чрез адвокат Илиян Петров, София, бул. Цар
Освободител 14, ет. 2, срещу „Енерго – Про Про-
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дажби“ – АД, с изпълнителен директор Боряна
Пенева чрез адвокат Николай Банков, Варна, бул.
Мария-Луиза 21, ет. 2, и трета страна Комисия за
енергийно и водно регулиране, София, бул. Княз
Дондуков 8 – 10.
НА 19.09.2016 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5599/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1542/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратурата на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Милчо Георгиев
Костурков, Враца, ул. Димитраки Хаджитошев 8.
Четвърто гражданско отделение, 1099/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 12239/2013 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Мария Христова Кирязова чрез
адвокат Галин Манолов, София, бул. Александър
Стамболийски 32, вътрешна сграда, ет. 3, срещу
Столична община – район „Искър“, София, ж.к.
Дружба 1, бул. Кръстю Пастухов 18; Столична
община, София, ул. Московска 33; Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2, и
страна Пенка Андреева Василева, Лом, ул. Артанес 12; Светлана Атанасова Димитрова, София,
ж.к. Славия, бл. 40, вх. В, ет. 6, ап. 65; Елизабет
Димитрова Христова, София, ж.к. Славия, бл. 40,
вх. В, ет. 7, ап. 66.
Четвърто гражданско отделение, 1359/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
865/2015 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Ланко Николов Беломачев чрез адвокат Кръстьо Кърпаров, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 9, ет. 1, срещу Елеонора Георгиева Ралчева
чрез адвокат Иван Бозаджиев, Панагюрище, ул.
Георги Бенковски 1.
Четвърто гражданско отделение, 1405/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
275/2015 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Ирина Йорданова Ризова, Радомир, ж.к.
НОЕ 1, ет. 8, ап. 53, срещу „АК електрик“ – АД,
от Емил Николов чрез адвокат Грета Астарджиева, София, ул. Ангел Кънчев 20А, ет. 1, над
партер, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 1559/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3187/2015 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Енерго – Про Варна“ – ЕООД,
представлявано от управителя Момчил Иванов
Андреев, Варна, бул. Владислав Варненчик 258,
Варна Тауърс, кула Г, срещу Цветелина Валентинова Панбукчиян чрез адвокат Бонка Савова,
Варна, бул. Владислав Варненчик 55, офис 202.
Четвърто гражданско отделение, 1820/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1202/2015 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от „Пеониа Рубра“ – ЕООД, Бургас, ул.
Булаир 9, срещу Явор Генов Желязков чрез адвокат Мима Иванова, Бургас, ул. Гладстон 1, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 2362/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело решение от 11.03.2016 г. по описа на Висшия
адвокатски съвет, подадена от Николай Стефанов
Руневски, София, ул. Шейново 13А, ет. 1, ап. 3;
Елеонора Кирилова Петрова, София, ул. Стран-
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джа 88 – 90, административна част, офис 3; Елка
Бойчова Пороминска, София, бул. Витоша 1А,
ет. 4, кантора 446; Константин Петров Димитров,
София, ул. Алабин 42, ет. 3, ап. 13; Стефан Йорданов Стефанов, София, ж.к. Красно село, бл. 201А,
вх. А, ет. 2, ап. 4, срещу Висш адвокатски съвет,
София, ул. Цар Калоян 1А.
НА 20.09.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5459/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 60/2015 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество, Бургас, ул. Филип Кутев
26А, ет. 2, срещу Нели Гешева Иванова чрез
адвокат Калоян Владимиров Кръстевич, Бургас,
ул. Струма 40, ет. 3; Георги Иванов Иванов чрез
адвокат Георги Илиев Петров, Ловеч, ул. Тракийска 13; Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 735/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2414/2015 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Мото – Пфое“ – ЕООД, София, бул.
Сливница 444, срещу Адам Живков Сотков чрез
адвокат Ана Колева, Варна, бул. Мария-Луиза
21, ет. 2; Бойчо Тодоров Цампаров, Варна, ул.
Никола Вапцаров 7А.
Четвърто гражданско отделение, 986/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 392/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Златни пясъци“ – АД, Варна, район
„Приморски“, к.к. Златни пясъци, срещу държавата чрез министъра на регионалното развитие
и благоустройство, София, ул. Св. св. Кирил и
Методий 17 – 19.
Четвърто гражданско отделение, 1083/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
388/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Прокуратурата на Република България,
София, бул. Витоша 2; Румен Андреев Люцканов
чрез адвокат Сениха Ахмед Рюстем, София, ул.
Три уши 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10.
Четвърто гражданско отделение, 1362/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 15876/2014 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Красимира Пенчева Найденова
чрез адвокат Красимир Милев, София, ул. Цар
Асен 25, срещу Пламен Антов Петров чрез адвокат Николай Лалев, София, ул. Княз Борис I
№ 130, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1454/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 214/2015 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Маргарита Николаева Руис чрез
адвокат Детелинка Ангелова, Стралджа, ул. П.
Яворов 59, срещу Йордан Иванов Петков чрез
адвокат Весела Сотирова, Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, кантора 507.
Четвърто гражданско отделение, 1543/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1699/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2; Георги Симеонов
Георгиев чрез адвокат Йордан Йорданов, София,
ул. Лозенец 36, ап. 2.
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Четвърто гражданско отделение, 1842/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 20187/2014 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Станислава Борисова Стойчева
чрез адвокат Боряна Павлова, София, ул. Хан
Аспарух 18, ет. 2; Пламен Георгиев Стойчев чрез
адвокат Боряна Павлова, София, ул. Хан Аспарух 18, ет. 2, срещу Йоанна Стоянова Цолова
чрез адвокат Ливия Николова, София, ул. Цар
Самуил 20, ет. 1, ап. 2; Атанас Цанков Цолов
чрез адвокат Ливия Николова, София, ул. Цар
Самуил 20, ет. 1, ап. 2.
НА 21.09.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4873/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13066/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „4 Де лукс“ – ЕООД, София, чрез
адвокат Красимира Арабаджиева, София, ул. Владайска 71, офис 1; Огнян Любенов Петков чрез
адвокат Румен Котов, София, ул. Московска 21,
срещу „Хемус Хотелс Холдинг“ – АД, София, чрез
адвокат Катина Стоянова, София, ул. Алабин 48.
Второ гражданско отделение, 853/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2676/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Йордан Добромиров Чавдаров, Варна, ул.
Тихомир 26, срещу Пенка Златева Колева чрез
адвокат Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка
комуна 2, ет. 2; Колю Господинов Колев чрез
адвокат Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка
комуна 2, ет. 2.
Второ гра ж данско отделение, 1055/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 553/2015 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от Цветан Валентинов Драганов чрез
адвокат Николай Божилов, София, ул. Владайска
23, ет. 3, ап. 6, срещу Светлин Станчов Илчовски,
Кнежа, ул. Солун 11; Антон Николов Драганов,
София, ул. Единадесети август 5, вх. А, ет. 3;
Елена Николова Саади, София, ул. 11 август 5,
вх. А, ет. 3, ап. 4; Виктория Николова Димитрова, Благоевград, ул. Андрей Ляпчев 20, ап. 3;
Даниела Валентинова Грънчарова, Благоевград,
ул. Андрей Ляпчев 20, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 922/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1948/2015 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Боян Иванов Караджов чрез адвокат
Константин Парчев, Варна, бул. Мария-Луиза
16, срещу Живко Недев Кателиев чрез адвокат
Милица Генова, Варна, ул. Мусала 6, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1185/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 550/2015 по описа на Апелативен съд Варн а,
подадена от „Стройкомплект Г“ – ЕООД, представлявано от Гриша Гочев – управител, чрез адвокат
Галин Терзийски, Шумен, ж.к. Дружба, Индустриална зона, срещу „Челик – Йълдъз“ – ООД,
представлявано от Серкан Йълдъз, Шумен, ул.
Марица 16, ет. 1, ап. 8.
Четвърто гражданско отделение, 1513/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1055/2015 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Яни Христов Маргаритов чрез адво-
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кат Марияна Пушева, Бургас, ул. Генерал Гурко
18, ет. 3; Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ на МВР чрез юрисконсулт Георги Иванов Каймаканов, София, ул.
Пиротска 171А.
Четвърто гражданско отделение, 2123/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
865/2015 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Величка Ангелова Марукян чрез особен
представител Весела Цомпова, Благоевград, ул.
Тодор Александров 12, срещу „Ал – Макс“ – ООД,
представлявано от Ели Михова – управител, чрез
адвокат Гергана Теодосиева, Благоевград, ул.
Тодор Александров 43, вх. А, ет. 2, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 2852/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1887/2016 по описа на Висшия адвокатски съвет,
подадена от Калин Георгиев Бележков, София, ул.
Алабин 10, ет. 3, ап. 8, срещу Висшия адвокатски
съвет, София, ул. Цар Калоян 1а.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 772/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12820/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ЕТ Ружен Минчев Беширов с фирма „Ружен Беширов – Макс МД“, Неделино, ул.
Шина Андреева 9а, срещу „Тех прогрес“ – АД,
София, ул. Стефан Караджа 7, вх. В, ет. 3, ап. 25.
Второ търговско отделение, 1907/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4199/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Телеман“ – ЕООД, чрез адвокат
Цветана Чуклева, София, район „Възраждане“,
ул. Марко Балабанов 4а, вх. Б, ет. 3 – 5, срещу
Мартин Кирилов Богданов чрез адвокат Македони
Бизов, София, ул. Алабин 33, ет. 2, кантора 241.
Второ търговско отделение, 2354/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
111/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Венто – Еко Енерджи“ – ООД, чрез
адвокат Михаил Томов Томов, Варна, ул. Презвитер Козма 12, срещу „Енерго-Про мрежи“ – АД,
Варна, бул. Владислав Варненчик 258, и трета
страна Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране, София, бул. Дондуков 8 – 10.
Второ търговско отделение, 2611/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
47/2015 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от „Алианц банк България“ – АД, чрез адвокат
Даниел Маринов, Добрич, ул. Иван Пенаков 9,
офис 8, срещу Стелиян Иванов Стелиянов чрез
адвокат Сениха Рюстем, София, ул. Три уши 6А,
бл. 5, ет. 2, офис 10; Иван Стелиянов Маринов
чрез адвокат Сениха Рюстем, София, ул. Три уши
6А, бл. 5, ет. 2, офис 10.
НА 21.09.2016 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 784/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 7697/2012 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД,
чрез адвокат Красимир Милев, София, ул. Цар
Асен 25, срещу Соня Димитрова Пейчева чрез
адвокат Живка Найденова, София, ул. Цар Самуил 20, ет. 1.
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Четвърто гражданско отделение, 902/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 363/2015 по описа на Окръжен съд Ямбол,
подадена от Областна дирекция „Земеделие
Ямбол“ – Ямбол, ул. Жорж Папазов 9, ет. 5,
срещу Светлина Иванова Колева, с. Чарган, ул.
Странджа 9.
Четвърто гражданско отделение, 908/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
462/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Костадин Тенев Костов чрез адвокат
Георги Маринов, Пловдив, ул. Петко Каравелов
24; Тенчо Костадинов Костов чрез адвокат Георги
Маринов, Пловдив, ул. Петко Каравелов 24, срещу
Владимир Петров Петров чрез адвокат Атанас
Георгиев Атанасов, Пловдив, ул. Райко Алексиев
53, ет. 1, офис 17.
Четвърто гражданско отделение, 1278/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
901/2015 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от „Костенец – ХХИ“ – АД, Костенец,
ул. Съединение 2, срещу Кирил Емилов Трифонов
чрез адвокат Мирослав Георгиев Стайков, София,
ж.к. Люлин 8, ул. Търново, бл. 882, партер.
Четвърто гражданско отделение, 1364/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1614/2015 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от „Прогрес“ – АД, чрез адвокат Елка
Неделчева Петрова, Стара Загора, ул. Хаджи
Димитър Асенов 119, ет. 3, офис 6, срещу Георги
Дечев Колев чрез адвокат Станимир Методиев
Ченалов, Стара Загора, ул. Димитър Наумов 70,
ет. 2, офис Е.
Четвърто гражданско отделение, 1473/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2111/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Централна кооперативна банка“ – АД,
чрез адвокат Юлиан Радев, София, ул. Стефан
Караджа 2, срещу Любомир Димитров Панковски, София, ул. Русаля 3, ет. 5, ап. 15; Василка
Пейова Панковска, София, ул. Русаля 3, ет. 5,
ап. 15; Александрина Любомирова Панковска,
София, ул. Русаля 3, ет. 5, ап. 15.
Четвърто гражданско отделение, 1812/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 6814/2015 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Прокуратурата на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Димитър
Христов Димитров чрез адвокат Рая Назарян,
София, ул. Странджа 4, вх. 1, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 2839/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
29/2015 по описа на Камарата на частните съдебни
изпълнители, подадена от Министерството на
правосъдието, София, ул. Славянска 1, срещу Камарата на частните съдебни изпълнители, София,
ул. Пиротска 7, ет. 4; частен съдебен изпълнител
Иванка Недялкова Миндова, рег. № 704, Бургас,
ул. Трайко Китанчев 23, ет. 1.
НА 26.09.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2758/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
318/2014 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Стефко Иванов Костадинов чрез адвокат
Димчо Кьосев, Силистра, ул. Христо Ботев 2,
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ет. 3, офис 6, срещу Виолета Петкова Войникова
чрез адвокат Стоян Николов, Силистра, ул. Отец
Паисий 33; Теодора Петкова Иванова чрез адвокат
Стоян Николов, Силистра, ул. Отец Паисий 33.
Второ гражданско отделение, 6146/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
122/2015 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Соня Вълева Атанасова чрез адвокат
Стефка Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21,
ет. 2; Анка Вълева Петкова чрез адвокат Стефка
Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис
207, срещу Георги Тодоров Георгиев, Ловеч, ул.
Граф Игнатиев 8А; Графиня Петрова Георгиева,
Ловеч, ул. Граф Игнатиев 8А; Маринчо Филев
Маринов, Ловеч, ул. Граф Игнатиев 8А; Йонка
Филева Костова, Ловеч, ж.к. Младост, бл. 310,
вх. А, ет. 6, ап. 16.
Второ гражданско отделение, 740/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
702/2015 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Евгения Руменова Хофманн чрез
адвокат Мариана Симеонова, Плевен, ул. Ресен
8а, срещу Данчо Нанков Алеков, Плевен, ж.к.
Дружба, бл. 133, вх. Е, ет. 7, ап. 26.
Второ гражданско отделение, 825/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
697/2015 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Светла Петрова Стоянова чрез адвокат
Анжело Георгиев, Плевен, ул. Бъкстон 5, офис 10,
срещу Константин Иванов Ганев, Плевен, ул. Цар
Симеон 19, ет. 3, ап. 13, и трета страна Антоан
Илиев Игнатов, Плевен, ул. Борис Шивачев 37,
ет. 1, ап. 1.
Второ гражданско отделение, 1091/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
450/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Роса Фероса“ – ЕООД, чрез адвокат
Ивайло Иванов, Варна, бул. Владислав Варненчик 312, ет. 3, офис 2, срещу Радослав Димитров
Янев чрез адвокат Петър Стамов, Варна, ул. Баба
Рада 29Б, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 1357/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
380/2015 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Венцислава Евгениева Николова чрез
адвокат Любен Иванов, Видин, ул. Бдин 24, срещу
Екатерина Тодорова Антонова чрез адвокат Петьо
Петков, Видин, ул. Градинарска 11; Вероника
Емилова Атанасова чрез адвокат Петьо Петков,
Видин, ул. Градинарска 11.
Второ гражданско отделение, 1442/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2179/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Марийка Димитрова Атанасова чрез адвокат
Катя Русева, Варна, ул. Радецки 9; Симеон Иванов
Атанасов чрез адвокат Катя Русева, Варна, ул.
Радецки 9, срещу Карник Мартин Куруян чрез
адвокат Иван Ралчев, Варна, ул. Драган Цанков 21.
Второ гражданско отделение, 2173/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
284/2015 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от областен управител на област Бургас,
представляващ Министерството на регионалното
развитие и благоустройството като представител
на държавата, Бургас, ул. Цар Петър 1, срещу Община Приморско чрез адвокат Пламен Козаров,
Бургас, ул. Патриарх Евтимий 50, ет. 1.
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Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1599/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2435/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ирена Веселинова Караенева чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска
6, срещу „ХДИ Застраховане“ – АД, София, ул. Г.
С. Раковски 99, ет. 12; Гаранционен фонд, София,
ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4, и трета страна Иво
Богданов Вълчев, Казанлък, ул. Зора 5.
Първо търговско отделение, 1777/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
25/2015 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Лиляна Любенова Крумова чрез адвокат
Хаджипетрова, София, ул. Триадица 5Б, офис
501 – 502, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД, София,
ул. Московска 19.
Първо търговско отделение, 2830/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1068/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „МИД – 1“ – ООД, с управител Манол Г. Йорданов чрез адвокат Анжела Асенова,
Перник, ул. Търговска 42, срещу „Специализирана
болница за долекуване, продължително лечение
и рехабилитация“ – ЕООД, чрез адвокат Асен
Петков, Перник, ул. Черешово топче 2а, офис
2, ет. 1.
Първо търговско отделение, 3012/2015, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 143/2015 по описа на Апелативен съд Вар
на, подадена от „Еко енерджи груп“ – ООД,
с управител Борис К лису рски чрез адвокат
Илия Петков, Варна, ж.к. Чайка, бл. 196, ет. 2,
офис 3, срещу „Енерго – Про Продажби“ – АД,
с изпълнителни директори Биляна Георгиева
Матева, Боряна Димитрова Пенева, Пламен
Стоянов Стефанов, Яна Димитрова и Георги
Коршия чрез адвокат Николай Банков, Варна,
бул. Мария-Луиза 21, ет. 2.
Първо търговско отделение, 3046/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
257/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Арис Електрик“ – ЕООД, с управител Васил Стефанов Тодоров чрез адвокат
Юлиан Спасов, София, бул. Христо Смирненски
11, ет. 6, срещу „ЕВН България Електроснабдяване“ – ЕАД, чрез адвокат Щерю Радев, Пловдив,
ул. Христо Г. Данов 37.
НА 27.09.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 580 0/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 187/2015 по описа на Окръжен съд Ямбол,
подадена от „Папас олио“ – АД, чрез адвокат
Владимир Бакалов, София, ул. Княз Борис I
№ 162, срещу Саша Стоянова Кирова чрез адвокат
Георги Георгиев, Ямбол, ул. Жорж Папазов 14,
кантора 409; Вася Иванова Кирова чрез адвокат
Георги Георгиев, Ямбол, ул. Жорж Папазов 14,
кантора 409; Илия Иванов Киров чрез адвокат
Георги Георгиев, Ямбол, ул. Жорж Папазов 14,
кантора 409; Тодор Илиев Киров чрез адвокат
Георги Георгиев, Ямбол, ул. Жорж Папазов 14,
кантора 409.
Първо гражданско отделение, 98/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2782/2014 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от Снежанка Исаева Балабанова чрез
адвокат Величка Папазова, София, ул. Гургулят
27, срещу Албена Павлова Габровлийска чрез
адвокат Добринка Гърневска, София, бул. Македония 4, ет. 2, ап. 2; Димо Николов Габровлийски
чрез адвокат Добринка Гърневска, София, бул.
Македония 4, ет. 2, ап. 2; Искра Иванова Иванова чрез адвокат Петър Неделчев, София, ул.
Неофит Рилски 19, ап. 5; Калин Иванов Иванов
чрез адвокат Петър Неделчев, София, ул. Неофит
Рилски 19, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 209/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
283/2015 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Шериф Юмеров Татаров чрез адвокат
Красимир Гочев, Златоград, ул. Стефан Стамболов 20, срещу Община Златоград, ул. Стефан
Стамболов 1, Златоград.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4999/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
17070/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Викторов Хърдина чрез адвокат Ангел Донов, Варна, ул. Радко Димитриев 7;
Виктор Уго Хърдина-Шилинг чрез адвокат Ангел
Донов, Варна, ул. Радко Димитриев 7; Карел
Стефан Хърдина-Шилинг чрез адвокат Ангел
Донов, Варна, ул. Радко Димитриев 7; Станислав
Хърдина чрез адвокат Ангел Донов, Варна, ул.
Радко Димитриев 7; Екатерина Константинова Попова чрез адвокат Ангел Донов, Варна,
ул. Радко Димитриев 7; Добринка Стефанова
Атанасова чрез адвокат Николай Ганев, София,
ул. Съборна 14, ет. 2, ап. 4; Олдржих Хърдина
чрез адвокат Николай Ангелов Ганев, София,
ул. Съборна 14, ет. 2, ап. 4; Милена Боучкова
чрез адвокат Николай Ангелов Ганев, София,
ул. Съборна 14, ет. 2, ап. 4; Мирослав Лаушман
чрез адвокат Николай Ангелов Ганев, София, ул.
Съборна 14, ет. 2, ап. 4; Констанца Константинова
Сейменлийска чрез адвокат Николай Ангелов
Ганев, София, ул. Съборна 14, ет. 2, ап. 4, срещу
„Лиди – Р“ – АД, чрез адвокат Галина Димитрова
Илиева, София, ул. Света София 8, ет. 5, ап. 9,
и трета страна държавата чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
чрез адвокат Ани Филипова Кюртева, София,
ул. Алабин 22, и страна Георги Сълев Сачански,
София, ул. Екзарх Йосиф 6, ет. 3.
Второ гражданско отделение, 658/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2404/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Ручкин Виктор Григоревич чрез адвокат
Димитринка Жекова Костелянчик, Варна, бул.
Владислав Варненчик 21, ет. 2, ап. 4, срещу Марина Юриевна Ручкина, Варна, ул. Петър Райчев
18, вх. Б, ап. В6.
Второ гражданско отделение, 766/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2657/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иван Цветков Ушев чрез адвокат
Христина Ганчева, Пазарджик, ул. Иван Вазов 8,
кантора 9, срещу „Екострой Инженеринг“ – ООД,
гр. Банско, област Благоевград, ул. Пирин 92Д,
ет. 1, ап. 6.
Второ гражданско отделение, 879/2016, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 329/2015 по описа на Окръжен съд Видин,
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подадена от Любен Петров Панков, с. Градец,
област Видин, ул. Двадесет и седма 58, срещу
Анка Цветанова Телбишка, Видин, ул. Страшен
брег 49; Ангел Николов Катъров, с. Градец, област Видин, ул. Двадесет и седма 4; Цветанка
Ванкова Сотирова, с. Градец, област Видин, ул.
Петнадесета 10; Ваньо Цветанов Мачашки, с.
Градец, област Видин, ул. Четиридесет и втора
8; Росица Ванкова Стоянова чрез адвокат Стефан
Ангелов, Видин, пл. Бдинци 1; Илияна Ванкова
Шекерова чрез адвокат Стефан Ангелов, Видин,
пл. Бдинци 1; Корнелия Николова Ангелова,
Видин, ж.к. Баба Тонка, бл. 6, вх. Д, ет. 6, ап. 21;
Валентина Крумова Николова, Видин, ж.к. Баба
Тонка, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 23; Любка Николова
Панайотова, Видин, ж.к. Баба Тонка, бл. 6, вх. Д,
ет. 5, ап. 20.
Второ гражданско отделение, 977/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13948/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Национален дарителски фонд „13
века България“, София, пл. Проф. Васил Геров 1,
срещу Александър Ангелов Георгиев чрез адвокат
Георги Димитров Калинов, София, ул. Дамян
Груев 5, ет. 1, ап. 1; Светослав Ангелов Георгиев
чрез адвокат Георги Димитров Калинов, София,
ул. Дамян Груев 5, ет. 1, ап. 1.
Второ гражданско отделение, 1432/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1766/2015 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Апостол Георгиев Атанасов чрез адвокат
Константин Тончев, Бургас, ул. Генерал Гурко 9,
ет. 1; Анастасия Димова Атанасова чрез адвокат
Константин Тончев, Бургас, ул. Генерал Гурко 9,
ет. 1; Яни Георгиев Атанасов чрез адвокат Константин Тончев, Бургас, ул. Генерал Гурко 9, ет. 1,
срещу „Етате 1977“ – ЕООД, чрез адвокат Мариана Трифонова, Бургас, ул. Сливница 2А; Георги
Апостолов Атанасов, Сливен, кв. Дружба, бл. 10,
вх. А, ет. 3, ап. 8; Теодора Методиева Атанасова,
Сливен, кв. Дружба, бл. 10, вх. А, ет. 3, ап. 8.
Второ гражданско отделение, 1495/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2836/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Атлант“ – ООД, Варна, к.к. Св. св.
Константин и Елена, хотел „Атлант“, срещу
„Пазари“ – ЕАД, Варна, ул. Дрин 65.
Второ гражданско отделение, 2074/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5267/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Магдалена Миткова Зарева, действаща чрез своя настойник Вера Миткова Зарева,
София, кв. Суха река, бл. 221А, вх. А, ет. 3, ап. 6,
срещу Антоанета Радкова Чукарска, София, район
„Възраждане“, ул. Цар Самуил 143.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 948/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3413/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Аспарух Стойчев Аспарухов, София,
ул. Костенски водопад, бл. 8, вх. Б, ет. 4, ап. 24,
срещу Божидара Аспарухова Аспарухова чрез
адвокат Захари Георгиев Генов, София, ул. Цар
Симеон 27, вх. А, ет. 2, ап. 1.
Трето гражданско отделение, 1172/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1342/2015 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от Петър Георгиев Стефанов чрез адвокат Красимира Кънчева, Варна, ул. Христо
Самсоров 13, ет. 1, офис 1, срещу Магдалена
Атанасова Николова чрез адвокат Михаела Аршинкова, Благоевград, ул. Тодор Александров
47, ет. 3, офис 3.
Трето гражданско отделение, 1262/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10379/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Георгиев Керемедчиев, София,
ж.к. Стрелбище, бул. П. Ю. Тодоров, бл. 88, вх. Г,
ет. 1, ап. 2, срещу Народно събрание на Република България чрез процесуален представител
Ева Пенчева Цачева-Хаджиева, София, пл. Княз
Александър I № 1.
Трето гражданско отделение, 1371/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3224/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Десислава Васкова Петрова чрез
адвокат Антония Максимова, София, ул. Хаджи
Димитър 19, ет. 1, ап. 2, срещу Елизабет Любомирова Митова чрез адвокат Стоян Чечов, София,
ул. Цар Асен 5.
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 1407/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1561/2015 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Силвия Красимирова Желева чрез адвокат Анелия Георгиева Станчева,
Казанлък, ул. Кирил и Методий 5, ет. 1, офис 7,
срещу „Запрянови“ – ООД, чрез адвокат Станила
Валентинова Герасимова, Стара Загора, ул. Ген.
Столетов 42, вх. А.
Трето гражданско отделение, 1642/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
326/2015 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Стефко Николов Стоянов
чрез адвокат Георги Иванов Митов, София, бул.
Прага 14, ет. 1, ап. 4; Даниела Милкова Стоянова чрез адвокат Георги Иванов Митов, София,
бул. Прага 14, ет. 1, ап. 4; Комисия за отнемане
на незаконно придобито имущество, София, ул.
Георги С. Раковски 112, и страна Прокуратура на
Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 1817/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
824/2015 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от „ЗМБГ“ – АД, София, ж.к. Карпузица, ул.
Евлия Челеби 55, срещу Община Перник, Перник,
пл. Св. Иван Рилски 1А; Любка Кирилова Велева
чрез адвокат Надя Димитрова Боянова, Перник,
ул. Търговска 46, ет. 1, ПАК – офис 6Б.
Трето гражданско отделение, 1952/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
386/2015 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Милен Милчов Върбанов чрез адвокат Мария
Даскалова, София, ул. Академик Иван Буреш 15,
срещу Валери Кирилов Йорданов, Видин, ул. Димитър Цухлев 13, ет. 2, ап. 5; Людмил Веселинов
Борисов, Видин, ж.к. Александър Стамболийски
2, вх. А, ет. 3, ап. 9.
Трето гражданско отделение, 2023/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1612/2015 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Изпълнителна агенция по рибарство
и аквакултури, Бургас, ул. Княз Александър Батенберг 1, срещу Стефан Петров Тодоров, Горно
Сахрене, ул. Георги Раковски 15, вх. А, ет. 2, ап. 4.
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Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 31/2015, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 533/2014
по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от
Петко Димитров Занев чрез адвокат Георги Леков, София, ул. Славянска 20, ет. 1, ап. 1, срещу
„УниКредит Булбанк“ – АД, чрез адвокат Стоян
Георгиев Атанасов, София, ул. Сердика 23.
Второ търговско отделение, 1000/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1696/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Траян Иванов Баждаров, Пазарджик,
ул. 11 август 12, ет. 3, ап. 10, срещу Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, София, бул.
Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 1302/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11322/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Застрахователна компания „Лев
Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д, срещу
Петър Лалев Петров чрез адвокат Пламен Димитров Петков, Ботевград, ул. Седемнадесети
ноември 1, ет. 1, ап. 13.
Второ търговско отделение, 1516/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3261/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Атанас Ников Димитров чрез адвокат Александър Машев, София, ул. Отец Паисий
78, ет. 2, ап. 7, срещу „Макро Консепт“ – ЕООД,
чрез адвокат Менко Менков, София, ул. Странджа 4, ет. 4.
Второ търговско отделение, 1601/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1672/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Костадин Иванов Гърбучев чрез
адвокат Захари Димитров Захариев, Пловдив,
ул. Четвърти януари 36, офис партер, срещу
„Стомар Инвест“ – АД, чрез адвокат Асен Делчев Георгиев, Пловдив, ул. Петко Каравелов 24,
ет. 3, ап. 8.
Второ търговско отделение, 2082/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3266/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Българск и ст роителни маркети – 2006“ – ООД, чрез адвокат Емилия Атанасова, Самоков, ул. Отец Паисий 2, ет. 2, офис
4, срещу Община Перник, пл. Иван Рилски 1А,
Перник.
Второ търговско отделение, 2327/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
59/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Енерджи Дивелъпмънт“ – ООД,
чрез адвокат Михаил Томов Томов, Варна, ул.
Презвитер Козма 12, срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД, чрез адвокат Николай Банков, Варна,
бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, и трета страна Държавна комисия за енергийно и водно регулиране,
София, бул. Дондуков 8 – 10.
Второ търговско отделение, 2355/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
109/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Уинд Стрийм“ – ООД, София, ул.
6 септември 6А, срещу „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат Николай Банков, Варна,
и трета страна Държавна комисия за енергийно
и водно регулиране, София, бул. Дондуков 8 – 10.
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Второ търговско отделение, 2727/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
787/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Уърлуинд“ – ЕООД, чрез адвокат Илиян
Пенев Петков, Варна, ж.к. Чайка, бл. 196, ет. 2,
офис 3, срещу „Енерго – Про Продажби“ – АД,
чрез адвокат Николай Митков Банков, Варна,
бул. Мария-Луиза 21, ет. 2.
НА 28.09.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 535/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1209/2015 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Търпина Илиева Петрова чрез адвокат
Мима Кънева, Бургас, ул. Александровска 20, ет. 1,
ап. десен; Софийка Илиева Колева чрез адвокат
Мима Кънева, Бургас, ул. Александровска 20, ет. 1,
ап. десен, срещу „Булгартабак Холдинг“ – АД,
София, ул. Граф Игнатиев 62.
Първо гражданско отделение, 823/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3403/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Столична община чрез адвокат
Ивайло Иванов Дерменджиев, София, Алабин
8, ет. 7, срещу Мария Благоева Великин чрез
адвокат Румен Котов, София, ул. Московска 21;
Даниела Свиленова Георгиева чрез адвокат Милена Димитрова Беленска, София, ул. Алабин 34,
ет. 2, ап. 5; Елеонора Благоева Шейкова, София,
ул. Тодор Ночев 32; Рачо Благоев Петров чрез
адвокат Евгени Крумов Христов, София, бул.
Христо Ботев 59, ет. 4, ап. 11.
Първо гражданско отделение, 946/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
924/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Ню Бояна филм“ – ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Ярив Лернер
чрез адвокат Свилен Митков и адвокат Екатерина
Спасова Методиева, София, бул. Евлоги Георгиев
11, ет. 3, срещу Людмила Любенова Теодорова
чрез адвокат Анна Гоцева, София, ул. Позитано
9, бл. 2, вх. А, ет. 5, офис 18.
Първо гражданско отделение, 1424/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2148/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Димитър Костадинов Врацов чрез
адвокат Илиян Дончев, Пловдив, бул. Марица
102, партер, срещу Валентина Маркова Врацова
чрез адвокат Екатерина Костадинова Желязкова,
Пловдив, ул. Елин Пелин 31; Ивайло Костадинов
Врацов чрез адвокат Екатерина Костадинова
Желязкова, Пловдив, ул. Елин Пелин 31.
Първо гражданско отделение, 1530/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1526/2015 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Генчо Петров Генчев чрез адвокат
Стефания Василева Петрова, София, ул. Съборна
5, ет. 3; Стоянка Желязкова Генчева чрез адвокат
Стефания Василева Петрова, София, ул. Съборна
5, ет. 3, срещу Пенка Славова Павлова чрез адвокат Тонка Колева Георгиева, Стара Загора, бул.
Княз Ал. Батенберг 32; Гочо Павлов Павлов чрез
адвокат Тонка Колева Георгиева, Стара Загора,
бул. Княз Ал. Батенберг 32.
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Първо гражданско отделение, 1627/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2041/2015 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Стиви – 53“ – ЕООД, чрез адвокат
Деян Стойков, Бургас, ул. Отец Паисий 1, ет. 3,
срещу „Янков – 79“ – ЕООД, чрез адвокат Атанас
Пройчев Тасков, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 1674/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
627/2015 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Йорданка Ангелова Николова чрез
адвокат Любен Борисов Перусанов, София, ул.
Витоша 52, ет. 3, ап. 9, срещу „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, София, ул. Н. В. Гогол 18 – 20, район
„Средец“; „Ник колор“ – ООД, чрез ликвидатор
Иво Симеонов Николов, София, ж.к. Младост 1,
бл. 96А, вх. Б, ет. 3, ап. 81; Костадин Симеонов
Николов, София, ж.к. Младост 1, бл. 96А, вх. Б,
ет. 3, ап. 81; Симеон Илиев Николов, София,
ж.к. Младост 1, бл. 96А, вх. Б, ет. 3, ап. 81; Ели
Костадинова Николова, София, ж.к. Младост 1,
бл. 96А, вх. Б, ет. 3, ап. 81.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1221/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3340/2000 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ангел Младенов Младенов чрез
адвокат Силвия Цветкова, София, бул. Васил
Левски 41, ет. 2; Маргарита Младенова Ангелова чрез адвокат Силвия Цветкова, София, бул.
Васил Левски 41, ет. 2; Теодора Владимирова
Черешарова-Марин чевска, Софи я, ул. Иван
Рилски 6, срещу Карел Хушак, Прага, Чехия,
ул. Словенска 623; Мария Димитрова Великова,
София, ж.к. Хиподрума, бл. 105, вх. А, ет. 1,
ап. 2; Невена Василева Илиева чрез адвокат
Станимир Христов, София, ул. Владайска 19,
партер; Владислав Иванов Маринчевски, София,
ж.к. Банишора, бл. 17А, вх. А, ет. 4, ап. 16; Велико Иванов Маринчевски, София, ж.к. Обеля
2, бл. 207, вх. А, ет. 4, ап. 16; Зорница Иванова
Маринчевска, София, ул. Самоков, бл. 47, вх. Д,
ет. 1, ап. 2; Стефан Стефанов Цанев, София, ул.
Будапеща 18; Захари Захариев чрез адвокат Станимир Христов, София, ул. Владайска 19, партер;
Божидар Димчев Йорданов, София, ул. Владайска
19, ет. 4, ап. 9; Веселин Крумов Великов, София,
ж.к. Хиподрума, бл. 105, вх. А, ет. 1, ап. 2; Марта
Златева Захариева чрез адвокат Станимир Христов, София, ул. Владайска 19, партер; Стефка
Йорданова Първанова чрез особен представител
Ивелина Виденова, София, ул. Сан Стефано 23,
партер, вх. Б, ап. 16; Николай Димчев Йорданов,
София, ул. Цанко Церковски 22; Мария Василева
Хрисоскулова чрез адвокат Станимир Христов,
София, ул. Владайска 19, партер; Крум Стефанов
Цанев, София, ул. Кръстьо Сарафов 14Б.
Трето гражданско отделение, 659/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2681/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Петрол“ – АД, Ловеч, чрез адвокат Валентина
Великова, София, бул. Черни връх 43, ет. 9, ап. 911,
срещу Маргарита Благоева Якимова чрез адвокат
Атанас Атанасов, Варна, ул. Дръзки 10.
Трето гражданско отделение, 821/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
356/2015 по описа на Апелативен съд Велико
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Търново, подадена от „Класико“ – ЕООД, чрез
адвокат Филип Матев, Русе, ул. Александровска
71, ет. 1, срещу „Мюсюлманско изповедание“
чрез адвокат Калина Славкова, София, ул. Иван
Денкоглу 38, ет. 1, ап. 4.
Трето гражданско отделение, 964/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3503/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Апелативна прокуратура – София,
София, ул. Антим I № 17, срещу Валерий Златков
Георгиев чрез адвокат Ирина Алексова, София,
ул. Солунска 41, ет. 1, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 1237/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2447/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Обединена българска банка“ – АД,
София, ул. Света София 5, срещу Исмет Хюсеинов
Баджаков чрез процесуален представител Наско
Станев, Варна, ул. Георги Живков 2.
Трето гражданско отделение, 1263/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
287/2015 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Лиляна Цанева Добрева чрез адвокат
Росен Маринов, Разград, ул. Искър 16, вх. А,
ап. 3, срещу Борис Илиев Ангелов чрез адвокат
Марин Маринов, Разград, ул. Марица 1, ап. 15.
Т рето г ра ж данско отде ление, 1326/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 4627/2015 по описа на А пелативен съд
София, подадена от Десислав Славов Чукалов
чрез адвокат Стефан Павлов, София, ул. Добри
Войников 45, срещу Бойко Методиев Борисов
чрез адвокат Елена Петрова, София, ул. Цар
Асен 1, ет. 2, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 1838/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1519/2015 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Станимир Иванов Казлачев чрез адвокат Емил Енев, Стара Загора, ул. Кольо Генчев
64, ет. 12, срещу Мини „Марица-изток“ – ЕАД,
чрез адвокат Вилиана Цонева, Стара Загора, ул.
Цар Калоян 46.
НА 28.09.2016 Г. ОТ 9,15 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2583/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4145/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Застрахователно дружество Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб
43, срещу Кристина Атанасова Паскалева чрез
адвокат Димитър Въчков Колев, Пловдив, бул.
Шести септември 177.
Второ търговско отделение, 1552/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
337/2014 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от „Микрофинансираща институция
Джобс“ – ЕАД, с изпълнителен директор Костадин Божиков Мунев, София, ул. Стефан Караджа
10, срещу Димитрий Феодоров Феодоров чрез
адвокат Гина Грошева, София, ул. Княз Борис
I № 100, ет. 3, ап. 3; Веселин Георгиев Теофи
лов чрез адвокат Милена Златкова, София, бул.
Витоша 1А, ет. 2, кантора 262; Савка Ганчева
Теофилова чрез адвокат Милена Златкова, София,
бул. Витоша 1А, ет. 2, кантора 262.
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Второ търговско отделение, 2481/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1255/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ЗАД „Армеец“, София, ул. Стефан
Караджа 2, срещу Петар Шварц чрез адвокат
Силвия Николова, София, ул. Три уши 6, ет. 4.
Второ търговско отделение, 2637/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
246/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Община Смолян чрез адвокат Маргарита Монева, Смолян, бул. България 51, срещу
„СМК – Перелик“ – ООД, чрез адвокат Кирил
Иванов, Смолян, хотел „Смолян“, ет. 1, офис 130.
НА 28.09.2016 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 896/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1250/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Центромет“ – АД, чрез адвокат
Владимир Чернев, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5,
офис 502, срещу „Леяринвест“ – ООД (в ликвидация), с ликвидатор Георги Поповски, Плевен, ул.
Дойран 13; Агенция за приватизация и следприватизационен контрол с изпълнителен директор
Емил Караниколов, София, ул. Врабча 23.
Второ търговско отделение, 957/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
557/2014 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Георги Емилов Георгиев чрез адвокат
Радина Карастоянова, Шумен, ул. Съединение 109,
офис 1, срещу Румянка Василева Чинова чрез
адвокат Светлана Еленкова, Шумен, ул. Добри
Войников 9.
Второ търговско отделение, 1092/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1026/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Борислав Атанасов Георгиев, Варна,
ул. Капитан първи ранг Ст. Димитриев 16, срещу Застрахователно дружество „Армеец“ – АД,
София, ул. Стефан Караджа 2.
Второ търговско отделение, 1214/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1468/2014 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Тодор Петров Тодоров чрез адвокат
Милен Христов, Стара Загора, ул. Захарий Княжески 71, офис 14, срещу Петър Иванов Петров
чрез адвокат Грозданка Канева, Стара Загора, ул.
Хаджи Димитър Асенов 87, ет. 6, офис 1.
Второ търговско отделение, 2148/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1506/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Община Стара Загора чрез адвокат
Димитър Гроздев, Стара Загора, бул. Генерал
Столетов 66, ет. 1, ап. 3, срещу „Бултранс“ – ООД,
с управител Тоньо Желязков чрез адвокат Йорданка Малешкова, Стара Загора, ул. Митрополит
Методи Кусев 35, вх. Б, ап. 4.
Второ търговско отделение, 2219/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
45/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Диагностично-консултативен център – Хипократ“ – ООД, с управител Живко
Иванов Райчев чрез адвокат Теодора Белева,
Кърджали, ул. Ангел Кънчев 22, срещу Йордан
Вълчев Йорданов чрез адвокат Наталия Пачилова,
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Кърджали, ул. Васил Левски 4; Христо Костадинов
Ролев чрез адвокат Наталия Пачилова, Кърджали,
ул. Васил Левски 4.
Второ търговско отделение, 2220/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
61/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Стил Дизайн 08“ – ООД, с управител
Здравко Георгиев Драганов чрез адвокат Милен
Сутев, Варна, бул. Осми Приморски полк 128,
ет. 1, стая 118; Венко Петров Великов чрез адвокат Румен Жеков, София, ул. Двадесети април
10, партер, срещу „Вива“ – ООД, с управител
Валентин Йорданов Перчемлиев чрез адвокат
Михаил Добрев, Силистра, ул. Христо Ботев 2,
ет. 3, офис 6.
Второ търговско отделение, 2369/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
837/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Хашим Енвер Кадиш чрез адвокат
Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А,
ет. 3, офис 9; Хасине Хасим Сали чрез адвокат
Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А,
ет. 3, офис 9, срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, София, ул. Позитано 5.
НА 29.09.2016 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 4988/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
223/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Конкордиа 2011“ – ЕООД, чрез адвокат
Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка комуна 2,
ет. 2, срещу Милен Петков Минчев чрез адвокат
Албена Пейчева, Варна, ул. Радко Димитриев 7,
офис 2.
Първо гражданско отделение, 6179/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
861/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Ангел Николов Будаков чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2;
Тачо Николов Будаков чрез адвокат Николай
Ангелов, Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2, срещу
Сийка Йосифова Варадинова чрез адвокат Петър
Димитров Юруков, Пловдив, бул. Шести септември 152, ет. 4, център „Легис“ – офис 4-4Б; Михаил
Иванов Варадинов чрез адвокат Петър Димитров
Юруков, Пловдив, бул. Шести септември 152,
ет. 4, център „Легис“ – офис 4-4Б.
Първо гражданско отделение, 394/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4612/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Йорданка Мирчева Николова чрез
адвокат Елена Петрова, София, ул. Цар Асен 1,
ет. 1, кантора 1, срещу Лидия Филданова Пеева
чрез адвокат Нина Седефова, София, ул. Шести
септември 13, вх. А.
Първо гражданско отделение, 721/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1114/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Тодор Панделиев Сараджалиев чрез
адвокат Соня Бъчварова, Варна, бул. Мария-Луиза 24, вх. А, ет. 1, ап. 1 – адв. кантора, срещу
Лидия Христова Кирова, Варна, кв. Приморски,
местност Свети Никола 37; Митко Славов Иванов, Варна, кв. Одесос, ул. Пенчо Славейков
64А; Петър Милов Петров, Варна, ул. Генерал
Столипин 8, ет. 4, ап. 7; Йорданка Христова
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Данева-Петрова, Варна, ул. Генерал Столипин
8, ет. 4, ап. 7; Иван Славов Киров чрез адвокат
Димитър Димов Петров, Варна, ул. Цар Симеон
I № 6, вх. А, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 1147/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
961/2015 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Георги Александров Ташев чрез
адвокат Петко Димитров, Свищов, ул. Драган
Цанков 7, срещу Пенка Александрова Ангелова чрез адвокат Александър Чокойски, Велико
Търново, бул. България 6А; Митка Димитрова
Пантелеева чрез адвокат Александър Чокойски,
Велико Търново, бул. България 6А; Нела Георгиева Моминска чрез адвокат Александър Чокойски, Велико Търново, бул. България 6А; Гинка
Костова Димитрова чрез адвокат Александър
Чокойски, Велико Търново, бул. България 6А;
Магдалена Димитрова Георгиева-Зангова чрез
адвокат Александър Чокойски, Велико Търново,
бул. България 6А; Георги Димитров Георгиев чрез
адвокат Александър Чокойски, Велико Търново,
бул. България 6А; Лъчезар Янков Апостолов чрез
адвокат Александър Чокойски, Велико Търново,
бул. България 6А; Соня Илиева Токусчиева чрез
адвокат Александър Чокойски, Велико Търново,
бул. България 6А; Върбинка Иванова Стефанова чрез адвокат Александър Чокойски, Велико
Търново, бул. България 6А; Ирина Стефанова
Илиева чрез адвокат А лександър Чокойски,
Велико Търново, бул. България 6А; Станислав
Стафанов Илиев чрез адвокат Александър Чокойски, Велико Търново, бул. България 6А.
Първо гражданско отделение, 1204/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1548/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Дамян Петков Гуглев чрез адвокат
Дафинка Стойчева, София, ул. Аксаков 11А,
ет. 5, офис 3, срещу Георги Колев Колев чрез
адвокат Йосиф Герон, София, ул. Будапеща 32;
Людмила Славчева Колева чрез адвокат Йосиф
Герон, София, ул. Будапеща 32.
Първо гражданско отделение, 1295/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13126/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Владимир Иванов Калчев чрез адвокат Огнян Николов Бандаков, Пловдив, ул.
Петър Стоев 95, срещу Иван Стефанов Калчев
чрез адвокат Красимир Спасов Кирилов, София,
ул. Равногор 1, офис 6; Йордан Стефанов Калчев
чрез адвокат Красимир Спасов Кирилов, София,
ул. Равногор 1, офис 6; Атанас Стефанов Калчев
чрез адвокат Красимир Спасов Кирилов, София,
ул. Равногор 1, офис 6; Сузана Копецка чрез адвокат Румен Бориславов Русев, София, ул. Лавеле
32, ет. 2, кантора 11; Иржи Петков чрез адвокат
Румен Бориславов Русев, София, ул. Лавеле 32,
ет. 2, кантора 11.
Първо гражданско отделение, 1482/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2134/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Цеца Иванова Симеонова чрез адвокат Валентин Бенатов, София, ул. Цар Асен
25, срещу Христо Николов Тончев чрез адвокат
Светла Стойкова, София, ул. Момин кладенец
3, ет. 4; Румяна Николова Тончева,София, ж.к.
Илинден, бл. 73, вх. Б, ет. 2, ап. 17.
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Първо гражданско отделение, 1562/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2096/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Никола Ангелов Башев чрез адвокат
Драгомир Димитров, София, ул. Граф Игнатиев
14, ет. 3, срещу Анелия Ангелова Башева-Терзиева
чрез адвокат Диляна Христова, София, ул. Алабин
33, ет. 2, ап. 230; Верка Тодорова Семерджиева
чрез адвокат Цветан Хаджийски, София, ул.
Алабин 33, стая 230.
Първо гражданско отделение, 1624/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1800/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Стийп Хил“ – ЕООД, представлявано от управителя Благовест Емилов Бойчев
чрез адвокат Венцислав Дудоленски, София, ул.
Владайска 71, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД, София,
ул. Московска 19; „БИЛДКО“ – ООД, чрез адвокат Иван Илиев, София, ул. Княз Борис I № 66,
ет. 2; „Инфраструктурно строителство“ – ЕООД,
София, ул. Симеоновско шосе 85, вх. Б, ет. 4,
ап. 7, буква „з“.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 6094/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11684/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мадлена Борисова Борисова чрез
адвокат Надя Иванова Андреевска, София, ул.
Христо Белчев 2, ет. 5, офис 12, срещу „Теленор
България“ – ЕАД, София, ж.к. Младост 4, Бизнес
парк – София, сграда 6.
Трето гражданско отделение, 338/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
18360/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Николи – М“ – ЕООД, чрез адвокат
Елена Кънева, София, ул. Бистрица 9, ет. 2, офис
4, срещу Станчо Георгиев Михов чрез адвокат
Стоянка Миленова Йовчева, София, ул. Любен
Каравелов 44, ет. 4, ап. 12.
Трето гражданско отделение, 502/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11470/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Байер България“ – ЕООД, чрез
адвокат Кина Чутуркова, София, бул. Патриарх
Евтимий 82, срещу Галя Свиленова Маринова
чрез процесуален представител Лъчезар Колев
Минчев, с. Връв, община Брегово, област Видин,
ул. Панайот Хитов 1.
Трето гражданско отделение, 1168/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1546/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Гергана Димчева Витанова чрез
адвокат Борис Витанов, София, ул. Кешан 10,
ет. 1, ап. 1; Николай Димчев Шопов чрез адвокат Борис Витанов, София, ул. Кешан 10, ет. 1,
ап. 1, срещу Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 1307/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12076/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Румен Петров Балабанов чрез адвокат Елеонора Лилова, София, ул. Солунска 52,
ап. 4, срещу „Дружба – Стъкларски заводи“ – АД,
София, ул. Проф. Иван Георгиев 1.
Трето гражданско отделение, 1331/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2297/2015 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от Георги Иванов Георгиев чрез адвокат Мариана Айдарова, София, ул. Цар Асен 67,
ет. 1, срещу Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 2224/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2540/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Георги Димитров Генов чрез адвокат Сотир Сотиров, Пловдив, ул. Опълченска 1,
ет. 1, кантора 7, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1089/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
367/2014 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Виндферм Балчик 1“ – ЕООД,
чрез адвокат Юлиан Спасов, София, бул. Христо Смирненски 11, ет. 6; „Виндферм Бълчик
2“ – ЕООД, чрез адвокат Юлиан Спасов, София,
бул. Христо Смирненски 11, ет. 6; „Виндферм
Балчик 4“ – ЕООД, чрез адвокат Юлиан Спасов,
София, бул. Христо Смирненски 11, ет. 6, срещу
„Енерго – Про Мрежи“ – АД, чрез адвокат Николай Банков, Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2.
Първо търговско отделение, 1340/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1091/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Мирослав Димов Петков чрез адвокат
Димитър Гроздев, Стара Загора, бул. Ген. Столетов 66, ет. 1, ап. 3, срещу „Спейс М“ – ЕООД,
с управител Иван Минчев Тотев чрез адвокат
Валентин Михов, Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 158, ет. 6, офис 33.
Първо търговско отделение, 1834/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1508/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Невяна Цанова Светлова чрез
адвокат Даниела Кърджалийска, Пловдив, бул.
Цар Борис Трети Обединител 52, вх. В, партер;
Димитър Божилов Светлов чрез адвокат Стефан
Левашки, Пловдив, бул.Цар Борис Трети Обединител 52, вх. В, партер, срещу Гаранционен фонд
чрез адвокат Петя Цачева, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 48.
Първо търговско отделение, 2053/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
52/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Уърлуинд“ – ЕООД, с управител Велизар
Георгиев Кириаков чрез адвокат Илиян Петков,
Варна, ж.к. Чайка, бл. 196, ет. 2, офис 3, срещу
„Енерго – Про мрежи“ – АД, чрез адвокат Николай Банков, Варна, бул. Мария – Луиза 21, ет. 2.
Първо търговско отделение, 2312/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
149/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Голд Ойл“ – ООД, с управител
Реджел Баладжа чрез адвокат Евелина Божикова,
Пловдив, ул. Парчевич 2, срещу „ФМК“ – ООД, с
управител Ивелина Ванева Илиева чрез адвокат
Калин Кънчевски, София, ул. Екзарх Йосиф 1.
Първо търговско отделение, 2663/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
228/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Дианка Богомилова Вълкова чрез
адвокат Олег Костадинов, София, бул. Васил
Левски 31, ет. 4; Илияна Кръстева Павлова чрез
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адвокат Олег Костадинов, София, бул. Васил
Левски 31, ет. 4; Мишо Димитров Вълков чрез
адвокат Олег Костадинов, София, бул. Васил
Левски 31, ет. 4; Петър Христов Павлов чрез
адвокат Олег Костадинов, София, бул. Васил
Левски 31, ет. 4, срещу ЗАД „Булстрад Виена
Иншурънс Груп“ чрез адвокат Даниела Ранчинска, София, бул.Княз Ал. Дондуков 22 А, ет. 2;
Застрахователна компания „Уника“ – АД, София,
ул. Юнак 11 – 13.
Първо търговско отделение, 2960/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4230/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ресме Фахриева Драганова чрез адвокат Филип Саръев, Кърджали, бул. Беломорски
58, вх. Б, ет. 1, ап. 1; Ресме Фахриева Драганова
като майка и законен представител на Карамфил
Севдалинов Драганов чрез адвокат Филип Саръев, Кърджали, бул. Беломорски 58, вх. Б, ет. 1,
ап. 1; Ресме Фахриева Драганова като майка и
законен представител на Кристиян Севдалинов
Драганов чрез адвокат Филип Саръев, Кърджали,
бул. Беломорски 58, вх. Б, ет. 1, ап. 1; Теменужка
Карамфилова Драганова чрез адвокат Филип
Саръев, Кърджали, бул. Беломорски 58, вх. Б,
ет. 1, ап. 1; Цвятко Асенов Драганов чрез адвокат
Филип Саръев, Кърджали, бул. Беломорски 58,
вх. Б, ет. 1, ап. 1, срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, София, ул. Г. Бенковски 3.
НА 29.09.2016 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 5896/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1771/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Пенко Герасимов Хараламбов чрез
адвокат Манол Чакъров, Бургас, ул. Фердинандова 29А, срещу Росен Томов Георгиев чрез
адвокат Николай Росенов Кожухаров, Бургас, ул.
Шейново 9, вх. А, ет. 3, и трета страна „Слънчев
бряг“ – АД, к.к. Слънчев бряг; „ЕВН България
Е лек т рора зп ределен ие“ – А Д, П ловд и в, ул.
Христо Г. Данов 37.
Трето гражданско отделение, 84/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
173/2015 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Цветан Георгиев Гайдарски чрез адвокат
Мария Николова Сиракова, София, ул. Три уши
9, ет. 1, ап. 1; Мария Цветанова Гайдарска чрез
адвокат Мария Сиракова, София, ул. Три уши 9,
ет. 1, ап. 1, срещу Всестранна кооперация „Самопомощ“, с. Лешница, община Ловеч; Ралица
Георгиева Гайдарска чрез адвокат Венцислав
Нинов, Ловеч, ул. Търговска 21, стая 204; Ралица Георгиева Гайдарска като майка и законен
представител на Виктория Стефани Гайд чрез
адвокат Венцислав Нинов, Ловеч, ул. Търговска
21, стая 204; Марая Стефани Гайд със съгласие на
майка си и законен представител Ралица Георгиева Гайдарска чрез адвокат Венцислав Нинов,
Ловеч, ул. Търговска 21, стая 204.
Трето гражданско отделение, 545/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3056/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Веселка Петкова Колева чрез адвокат
Васил Киров, София, ул. Отец Паисий 78, ет. 2,
ап. 7, срещу Цаньо Иванов Колев чрез адвокат
Радослав Бояджиев, Лом, ул. Георги Манафски 9.
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Трето гражданско отделение, 674/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6301/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Тимбарк България“ – ЕООД, чрез
адвокат Северина Лозанова-Пъшкова, Ловеч, пл.
Тодор Кирков 1, комплекс Драката, вх. Б, ет. 1,
ап. 4, срещу Никола Георгиев Дерменджиев чрез
адвокат Албена Комитова-Желязкова, София, ул.
Проф. Фритьоф Нансен 25 Б, ет. 4, ап. 28.
Трето гражданско отделение, 842/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
685/2015 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Цветана Павлова Илкова чрез адвокат Веселка Петрова, София, ул. Цар Иван
Шишман 3, вх. Б, ет. 5; Гинка Трифонова Вецова
чрез адвокат Веселка Петрова, София, ул. Цар
Иван Шишман 3, вх. Б, ет. 5, срещу Николина
Ангелова Михайлова чрез адвокат Петър Христов
Хрисчев, Велинград, бул. Хан Аспарух 1.
Трето гражданско отделение, 2085/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2096/2015 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Ахмед Хасан Ахмед чрез адвокат Живко
Нейчев, Бургас, ул. Вардар 1, вх. 3, срещу Зюмбюла
Атанасова Чолакова чрез адвокат Янка Стойкова,
Карнобат, ул. Георги Димитров 6, ет. 1, офис 3.
Трето гражданско отделение, 2849/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
35/2015 по описа на Камара на частните съдебни
изпълнители, подадена от ЧСИ Велислав Любомиров Петров чрез адвокат Мартин Мънчев,
София, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 2, срещу Камара на частните съдебни изпълнители, София,
ул. Пиротска 7, ет. 4; министър на правосъдието,
София, ул. Славянска 1.
5874
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
„Апогея от А до Я“ – ООД, с. Житница, против
§ 12, т. 1 от Постановление № 304 от 26.09.2014 г.
на Министерския съвет, с който се изменя и допълва чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията
и реда за извършване на посредническа дейност
по наемане на работа, издадена от Министерския
съвет, по което е образувано адм.д. № 13002/2015 г.
по описа на Върховния административен съд.
5951
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от Синдиката на служителите в
МВР, с която се оспорва Заповед № 8121з-437 от
28.04.2016 г. на министъра на вътрешните работи,
по която е образувано адм. д. № 6560/2016 г. по
описа на Върховния административен съд.
6020
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по жалба от сдружение с нестопанска цел „Надежда за четириногите“, с която са оспорени
разпоредбите на чл. 20, ал. 1 и чл. 23, ал. 13
от Наредбата за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на
община Благоевград (НОПБК), приета с Решение № 317 от протокол № 12 от 27.09.2013 г. на
Общинския съвет – Благоевград, е образувано
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адм. д. № 417/2016 г. по описа на съда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
7.10.2016 г. от 10,30 ч. в зала 002.
6073
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Карамфила Любомирова
Савова с адрес Бургас, ул. Климент Охридски 39,
Анка Любомирова Кожухарова с адрес Бургас,
ул. Успенска 9, и „Билдинг – ТД“ – ЕООД, с адрес Сливен, ул. Граф Игнатиев 11, ет. 3, против
разпоредбата на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за
изграждане, поддържане и опазване на зелената
система на община Бургас. По оспорването е
образувано административно дело № 1436/2016 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 6.10.2016 г. от 11,30 ч.
6026
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Районната прокуратура – гр. Елена,
по реда на чл. 185 АПК с искане за отмяна на
разпоредбата на чл. 18, ал. 2, т. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския съвет – гр. Златарица, за което е образувано адм.
д. № 450/2016 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 16.09.2016 г. от 10 ч.
6074
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 1610/2016 г.
на Административния съд – Пловдив, VII състав,
по протест на Районната прокуратура – Пловдив,
против Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
в община „Родопи“, приета с протокол № 4 от
9.12.2003 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, в частта, създаваща задължение за
заплащане на такса в размер 10 лв. на декар при
внасяне на искане за разглеждане от Общинския
съвет „Родопи“ за изразяване на предварително
съгласие за смяна на предназначението на земи от
общинския поземлен фонд – чл. 14а, ал. 5. Делото
е със страни: оспорващ – Окръжната прокуратура – Пловдив, и ответник – Общинският съвет
„Родопи“, и е насрочено за 28.09.2016 г. от 14 ч.
5965
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от областния
управител на област Силистра, с която се оспорва отмяната на Наредба № 25 за управление
на горските територии на община Главиница, и
че по повод на оспорването е образувано адм.д.
№ 92/2016 г. по описа на А дминистративния
съд – Силистра, по което е насрочено съдебно
заседание за 14.09.2016 г. от 10,30 ч.
5970
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано адм.
дело № 165/2016 г. по протест на прокурор при
Районната прокуратура – Златоград, против Наредба № 3 за рекламната дейност на територията
на община Златоград, приета с Решение № Д-646
от 10.05.2010 г. на Общинския съвет – Златоград, в
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нейната цялост, респ. в частта на същата, касаеща
разпоредбите по чл. 29, ал. 1, т. 7, чл. 31, ал. 7,
т. 2, чл. 32 и чл. 33, ал. 3, т. 2, 4 и 5. Делото е
насрочено за 13.09.2016 г. от 14,30 ч. Заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да
се присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото.
5959
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на чл. 21,
ал. 1, т. 4 от Наредбата за рекламната дейност
на територията на община Момчилград, приета
с Решение № 142 от 28.11.2013 г. на Общинския
съвет – Момчилград, по което е образувано
адм. дело № 120/2016 г. на Административния
съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.09.2016 г. в 10,15 ч.
Оспорваща страна е Окръжната прокуратура
Кърджали.
6075
Варненският районен съд, XVIII състав, призовава Тимъти Стивън Кууп, роден на 3.05.1987 г.,
гражданин на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, с неизвестен адрес, в
двуседмичен срок от обародването в „Държавен
вестник“ да се яви в деловодството на XVIII
състав на Районния съд – Варна, за да получи
книжата и да подаде отговор по чл. 131 ГПК,
като ответник по гр.д. № 11401/2015 г. по описа
на съда, заведено от „Полимекс груп“ – ЕООД,
ЕИК 148048212, представлявано от управителя
Михаил Николов Бечев, по иск с правно основание
чл. 79 ЗЗД. Указва на лицето, че при неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и ще
му бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
6050
Самоковският районен съд съобщава на Цветелина Маринова Маринова с постоянен адрес
София, ж.к. Люлин, бл. 542, вх. Б, ет. 5, ап. 39, и без
регистриран настоящ адрес в Република България,
че срещу нея и други ответници е заведено гр.д.
№ 744/2015 г. по описа на съда от Павел Златанов
Попов и Георги Златанов Попов за делба. В деловодството на съда се намират препис от исковата
молба и приложенията, които може да получи в
двуседмичен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“. При неявяване на Цветелина Маринова Маринова в указания двуседмичен
срок съдът ще є назначи особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
6049
Софийският районен съд, III ГО, 92 състав,
съобщава на Елиас Дауо, гражданин на Ливан, без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България по смисъла на ЗГР и неизвестен
адрес в чужбина, че по искова молба на Мариана
Монева Дауо лично и в качеството є на майка и
законен представител на малолетното дете Стивън
Елиот Дауо е образувано гр.д. № 33548/2016 г. по
описа на СРС, ГО, 92 състав, и в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на СРС, бул. Цар Борис
III № 54, за получаване на препис от исковата
молба и приложенията към нея. В случай че не
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се яви да получи книжата в указания срок, те
ще се приложат към делото и ще се считат за
редовно връчени. Заинтересованата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6051
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписа по ф.д. № 7517/2003 г. за
политическа парти я „Дви жение 21“ следните промени, приети от конгрес, проведен на
2.04.2016 г.: вписа изменения и допълнения в
устава; вписа Национален изпълнителен съвет
в състав: Татяна Дончева Тотева – председател,
Данаил Валериев Георгиев – заместник-председател, Симеон Славчев Славчев – заместникпредседател, Албина Алексеева Анева-Томова,
Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова, Пламен
Марков Марков, Светлозар Стоянов Златев;
вписа Контролна комисия в състав: Георги Валентинов Батев – председател, Екатерина Илиева
Барбова – член, Кристиян Сашев Калчев – член;
вписа лице, което съгласно устава представлява
партията: председателят Татяна Дончева Тотева.
6067
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 1969/90 г.
за политическа партия „Българска социалистическа партия“, както следва: заличава Лилия
Василева Дернева като член на Общопартийната
контролна комисия на партията; заличава Калоян
Руменов Монев като член на Общопартийната
контролна комисия на партията.
6121
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 1969/90 г.
за политическа партия „Българска социалистическа партия“, както следва: вписва нов Национален
съвет на партията в състав: Александър Горчев
Александров, Александър Тихомиров Симов , Ана
Георгиева Пиринска, Ана Димитрова Ананиева,
Анатоли Желязков Стоянов, Ангел Йорданов
Вълков, Ангел Петров Найденов, Анна Георгиева
Янева, Анна Николаева Славова, Антон Викторов
Асиски, Антон Константинов Кутев, Апостол Иванов Димитров, Асен Димитров Гагаузов, Атанас
Димитров Телчаров, Атанас Дочев Петков, Атанас
Зафиров Зафиров, Атанас Петков Петков, Атанас
Петров Костадинов, Атанас Стойнев Пъдев, Атанас
Тодоров Мерджанов, Атанаска Михайлова Тенева,
Божидар Иванов Йотов, Бойко Стефанов Великов,
Борис Цветков Цветков, Борислав Гуцанов Гуцанов, Боян Ангелов Иванов, Боян Валериев Балев,
Бриго Христофоров Аспарухов, Валентин Георгиев
Ламбев, Валери Александров Сарандов, Валери
Мирчев Жаблянов, Ваня Георгиева Маникатева,
Ваня Дечкова Колева, Ваня Чавдарова Добрева,
Васил Миланов Антонов, Велислава Иванова Дърева, Венцислав Велков Василев, Вера Антонова
Аврионова, Вероника Атанасова Делибалтова,
Весела Николаева Лечева, Веселин Владимиров
Пенчев, Владимир Кръстев Москов, Вяра Емилова
Йорданова, Галин Неделчев Дурев, Ганка Нинова
Василева, Георги Вангелов Илиев, Георги Василев
Георгиев, Георги Владимиров Юруков, Георги
Георгиев Пирински, Георги Димитров Тодоров,
Георги Страхилов Свиленски, Георги Тодоров
Божинов, Георги Тодоров Гергов, Георги Тончев
Кючуков, Георги Ченков Търновалийски, Георги
Янчев Гьоков, Деница Златкова Златева, Денчо
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Стоянов Бояджиев, Десислава Георгиева Йорданова, Десислава Здравкова Таранова-Андонова,
Десислава Петрова Калоянова, Деспа Маринова
Точева, Деян Цанков Дечев, Димитър Бориславов
Здравков, Димитър Георгиев Кочков, Димитър
Стоянов Дъбов, Димитър Тодоров Генчев, Димитър Трифонов Здравков, Димитър Чавдаров
Велков, Динко Вълчев Желев, Добрин Ненов
Данев, Донка Иванова Михайлова, Дора Илиева
Янкова, Драгомир Велков Стойнев, Евгени Захариев Кирилов, Евгений Василев Узунов, Евгений
Герчев Кандиларов, Евдокия Славчова Асенова,
Елеонора Георгиева Петрова, Емануил Александров Манолов, Емил Викторов Караиванов,
Емил Димитров Райнов, Емил Минков Хумчев,
Емил Страхилов Костадинов, Емилия Радкова
Масларова, Жельо Иванов Бойчев, Захари Михайлов Захариев, Ивайло Валериев Петров, Ивайло
Цветанов Лилов, Иван Данев Токаджиев, Иван
Ивайлов Ченчев, Иван Максимов Пешев, Иван
Тодоров Ибрашимов, Ивелин Николов Николов,
Ивелина Стилиянова Арсова, Илияна Малинова
Йотова, Ия Тодорова Петкова-Гурбалова, Йордан
Стоянов Младенов, Калинка Иванова Николова,
Калоян Драгомиров Паргов, Катерина Георгиева
Янчева, Катя Николова Димитрова, Кирил Леонов
Кирилов, Кирил Николаев Добрев, Кольо Йорданов Милев, Корнелия Петрова Нинова, Костадин
Стоянов Паскалев, Красимир Атанасов Мурджев,
Красимир Митев Мирев, Красимир Христов Янков,
Кристиан Иванов Вигенин, Кристина Максимова
Сидорова, Крум Костадинов Зарков, Лало Георгиев Кирилов, Ленко Николов Петканин, Лъчезар
Крумов Костов, Любомир Пенчев Пантелеев,
Любомир Чавдаров Любенов, Максим Николаев
Мизов, Манол Трифонов Генов, Маргарита Иванова Петкова, Мариана Радева Бояджиева, Марин
Василев Пенков, Мариана Александрова Петрова, Мая Йорданова Димитрова, Мая Йорданова
Шишкова, Милка Христова Христова, Милко
Недялков Недялков, Милко Петров Багдасаров,
Минчо Стойков Казанджиев, Мирослав Михайлов
Николов, Мирослава Красимирова Гатева, Михаил
Райков Миков, Момчил Стефанов Неков, Надя
Граменова Младенова, Нели Иванова Николова,
Ненко Викторов Темелков, Николай Асенов Тишев, Николай Георгиев Иванов, Николай Иванов
Копринков, Николай Стефанов Терзиев, Николинка Иванова Цолова, Орлин Георгиев Ваташки,
Петър Васил Мутафчиев, Петър Колев Колев,
Петя Димчева Михалевска, Пламен Димитров
Чернев, Пламен Спасов Младенов, Рабие Лютвиева
Кьосева, Радослав Георгиев Илиевски, Радослав
Ненков Гайдарски, Румен Василев Гечев, Румен
Данчев Банков, Румен Илиев Гунински, Румен
Стоянов Овчаров, Румяна Кирилова Стоева (Сидерова), Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова,
Светлана Иванова Такева, Светлана Стефанова
Шаренкова, Свилен Маринов Атанасов, Сергей
Дмитриевич Станишев, Силвия Данчева Чорбаджийска-Първановска, Силвия Тодорова Стойчева, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Спас
Димитров Керимов, Стайко Иванов Генов, Станислав Иванов Владимиров, Станислав Христов
Павлов, Стефан Иванов Бурджев, Стефан Ламбов
Данаилов, Стефан Тодоров Стефанов, Стоян Михайлов Мирчев, Стоянка Иванова Балова, Таня
Петрова Тодорова, Таско Михайлов Ерменков,
Филип Стефанов Попов, Христо Иванов Белоев,
Цветелина Върбанова Дамяновска, Цветелина
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Николаева Дочева, Чавдар Георгиев Георгиев,
Юлиян Методиев Гошев, Юрий Леонов Асланов,
Явор Бориславов Куюмджиев, Явор Илиев Гечев,
Янаки Боянов Стоилов; вписва Изпълнително
бюро на Националния съвет на партията в следния състав: Корнелия Петрова Нинова, Стефан
Ламбов Данаилов, Александър Тихомиров Симов,
Бриго Христофоров Аспарухов, Валери Мирчев
Жаблянов, Весела Николаева Лечева, Георги
Тодоров Гергов, Деница Златкова Златева, Драгомир Велков Стойнев, Илияна Малинова Йотова,
Калоян Драгомиров Паргов, Кирил Николаев
Добрев, Костадин Стоянов Паскалев, Красимир
Христов Янков, Крум Костадинов Зарков, Радослав
Ненков Гайдарски, Юрий Леонов Асланов; вписва
Общопартийна контролна комисия на партията в
следния състав: Валентина Василева Богданова,
Аглика Стефчева Виденова, Александър Венциславов Манолов, Валентин Николчов Петков,
Ванелина Георгиева Арнаудова, Васил Вангелов
Лалбонов, Владко Русков Влаев, Гергана Петрова
Михалчева, Детелин Цветков Духленски, Диана
Атанасова Ботева, Диана Нинова Тонова, Евгени
Николов Тарасов, Емил Жаклен Бехар, Жана
Бориславова Иванова, Зоя Иванова КълвачеваЦвяткова, Иван Георгиев Янчев, Иванка Петкова
Петкова, Калина Емилова Динкова, Катя Атанасова Петрова, Красимир Статков Статков, Любка
Христова Игнатова, Мадлен Кирилова Стоянова,
Марио Томов Трайков, Мария Георгиева Гуркова,
Мая Иванова Раданова, Николай Йорданов Белалов, Нина Лазарова Геринска-Михайлова, Ралица
Илиева А ндреева-Любенова, Росен Малинов
Малинов, Таня Миткова Иванова, Теодора Симеонова Делисивкова; вписва като председател на
Общопартийната контролна комисия на партията
Валентина Василева Богданова; председател на
Българската социалистическа партия е Корнелия
Петрова Нинова; политическата партия се представлява от председателя Корнелия Петрова Нинова.
6122

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Инициативи за младежко и академично развитие“ –
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 1.09.2016 г. в 18,30 ч. в 155 кабинет
в Ректората на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ на адрес: София 1504, бул.
Цар Освободител 15, при следния дневен ред: 1.
представяне от председателя на годишния доклад
за дейността на сдружение „ИМАР“ за 2015 г.
и на финансовия отчет за 2015 г.; 2. обсъждане
и приемане на годишния доклад и финансовия
отчет от ОС; 3. гласуване на проектобюджет за
2016 г. от ОС; 4. други.
5958
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4. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по когнитивно-поведенческа
психотерапия (БАКПП)“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание
на 6.09.2016 г. в 18 ч. в София, ул. Цар Симеон
13, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на
председателството; 2. избор на нов управителен
съвет на сдружението; 3. представяне и обсъждане
на предложения и насоки за дейността на сдружението през следващия едногодишен период;
4. обсъждане смяна на адреса на сдружението;
5. обсъждане домакинството на предстоящия
Европейски конгрес по когнитивна терапия
през 2018 г. в София; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч. и при същия
дневен ред.
6052
1. – Управителят на Сдружението за защита
на легалното разпространение на програми –
ТЕРАПРО (със съкратено наименование ТеРаПро), София, свиква на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2 и 4 от устава на сдружението редовно заседание на общото събрание на
15.09.2016 г. в 11 ч. на адреса на управление на
сдружението – София, ул. Едисон 47 – 47Б, ет. 5,
ап. 33, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на управителя; 2. приемане на
отчет за дейността на изпълнителния директор
за периода от предходното извънредно общо събрание, проведено на 7.07.2016 г.; 3. избор на нов
управител на сдружението; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 16, ал. 2 от устава на
сдружението събранието ще се отложи и ще се
насрочи от управителя в срок не по-кратък от пет
работни дни при същия дневен ред. Присъствалите членове ще се считат за редовно уведомени
за новото заседание, а на неприсъствалите ще
се изпрати нова покана по реда на чл. 15, ал. 5
от устава на сдружението.
5935
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„У.Т.Р.Е. – уважение, толерантност, разбирателство, единство“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.09.2016 г.
в 10 ч. в София, ул. Одрин 134, при дневен ред:
гласуване на предложение за промяна адреса на
седалището на сдружение „У.Т.Р.Е. – уважение,
толерантност, разбирателство, единство“. При
липса на кворум на основание чл. 18, ал. 6 от
устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и може да се проведе независимо от
броя на явилите се членове. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието,
са на разположение в сдружението.
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