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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68
ОТ 5 АПРИЛ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с
Постановление № 188 на Министерския съвет
от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 17 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 1 буква „в“ се изменя
така:
„в) трудоустрояване поради бременност
или кърмене, или напреднал етап на лечение
инвитро;“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думите „по чл. 50, ал. 1“ се
добавя „и чл. 50а от“ и след думите „№ 2“ се
добавя „и 2а“.
2. В т. 2 след думите „раждане на дете“ се
добавя „и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст“.
§ 3. В чл. 8 се създава ал. 3:
„(3) При първото представяне на удостоверение по образец съгласно приложение № 9
осигурителите, техните клонове и поделения и
осигурителните каси еднократно удостоверяват
и данните относно банковата сметка на лицето
за изплащане на паричните обезщетения.“
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При първото представяне на удостоверение по образец съгласно приложение № 10
осигурителите, техните клонове и поделения и
осигурителните каси еднократно удостоверяват
и данните относно банковата сметка на лицето
за изплащане на паричните обезщетения.“
§ 5. В чл. 10 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително на банковата сметка за
изплащане на паричните обезщетения“.
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При първото представяне на удостоверение по образец съгласно приложение № 9
или приложение № 11 самоосигуряващите се
лица еднократно декларират и данните относно
банковата си сметка за изплащане на паричните
обезщетения.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „за изплащането му“ се заменят със
„за изплащане на паричните обезщетения“.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 7. В чл. 16, ал. 1, изречение второ думите
„(ЕИК) по Закона за търговския регистър/
ЕИК по БУЛСТАТ“ се заменят с „(ЕИК)/код
по БУЛСТАТ“.
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§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „ЕИК по Закона за търговския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ“ се заменят
с „ЕИК/код по БУЛСТАТ“.
2. В ал. 3 след думите „единен граждански
номер/“ се добавя „личен номер/“.
3. В ал. 4:
а) думите „ЕИК по Закона за търговския
регистър/ЕИК по БУЛСТАТ“ се заменят с
„ЕИК/код по БУЛСТАТ“;
б) след думите „единен граждански номер/“
се добавя „личен номер/“.
§ 9. В чл. 19, ал. 2 след думите „по тази
наредба“ се поставя тире и се добавя „лично
или чрез упълномощено за целта лице“.
§ 10. В чл. 20, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. в удостоверение по образец съгласно
приложение № 9 – номер на болничен лист,
единен граждански номер/личен номер/личен
номер на чужденец/служебен номер, издаден
от Националната агенция за приходите, на лицето, за което се отнасят данните, ЕИК/код по
БУЛСТАТ, брой правоотношения/основания за
осигуряване при осигурителя и пореден номер
на удостоверението;
2. в удостоверения по образец съгласно
приложения № 10 и 11 – единен граждански
номер/личен номер/личен номер на чужденец/
служебен номер, издаден от Националната
агенция за приходите, на лицето, за което се
отнасят данните, ЕИК/код по БУЛСТАТ, начална дата за изплащане, вид и основание на
обезщетението, за което се отнасят данните в
удостоверението, а за удостоверение съгласно
приложение № 10 – и брой правоотношения/
основания за осигуряване при осигурителя и
пореден номер на удостоверението.“
§ 11. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Осигурените лица, придобили
право за получаване на парични обезщетения
по чл. 1, ал. 1, т. 1 преди приключване на производството по ликвидация или прекратяване
на осигурителя или преди прекратяване на
трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от
Кодекса на труда, представят лично или чрез
упълномощени от тях лица в съответното ТП
на НОИ със заявление по образец съгласно
приложение № 15 документите по чл. 3, ал. 2 и
3 и чл. 4 на хартиен носител, ако не са представени преди ликвидацията или прекратяването.
(2) Осигурените лица, придобили право
за получаване на парични обезщетения по
чл. 1, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „г“ преди приключване на производството по ликвидация
или прекратяване на осигурителя или преди
прекратяване на трудовия договор по реда на
чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда, за периодите след ликвидацията или прекратяването,
представят лично или чрез упълномощени
от тях лица в съответното ТП на НОИ със
заявление по образец съгласно приложение
№ 15 документите по чл. 3, ал. 2 и 3 и чл. 4,
т. 1 – 3 на хартиен носител.“
§ 12. В чл. 25 думите „и документ за самоличност“ се заличават.
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§ 13. В чл. 26, изречение първо думите „и
документ за самоличност“ се заличават.
§ 14. В чл. 27 думите „и документ за самоличност“ се заличават.
§ 15. В чл. 29, ал. 1 след думите „по тази
наредба“ се добавя „или упълномощените по
чл. 19, ал. 1 лица“.
§ 16. В чл. 31, ал. 1, т. 1, буква „б“ думата
„авансово“ се заличава.
§ 17. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо след думите
„търговски дружества“ се поставя запетая и
думите „и на еднолични търговци и на техните
клонове“ се заменят с „на еднолични търговци,
на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица“.
2. В ал. 5 думите „не се вземат предвид
средствата“ се заменят със „се вземат предвид
и средствата“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) За самоосигуряващите се лица месечното нетно възнаграждение е осигурителният
доход, върху който са внесени осигурителните
вноски.“
§ 18. В чл. 40, ал. 2 след думите „единен
граждански номер/“ се добавя „личен номер/“.
§ 19. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) До 30 юни на текущата година се
преизчисляват служебно изплатените парични
обезщетения, отнасящи се за предходната календарна година, когато след изплащането, за
периода, от който е определен размерът им, са
подадени и/или коригирани данните по чл. 5,
ал. 4, т. 1 КСО и/или окончателният размер
на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 КСО,
върху който са внесени осигурителни вноски,
е различен от осигурителния доход по чл. 6,
ал. 8 КСО, върху който са внесени авансово
осигурителни вноски.
(2) Когато след датата на преизчисляването
по ал. 1, за периода, от който е определен размерът на изплатените парични обезщетения, са
подадени и/или коригирани данните по чл. 5,
ал. 4, т. 1 КСО и/или окончателният размер
на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 КСО,
върху който са внесени осигурителни вноски,
е различен от осигурителния доход, от който е
изчислено/преизчислено обезщетението, паричните обезщетения се преизчисляват служебно
до 30 юни на следващата календарна година.
(3) Когато в резултат на преизчисляването
по ал. 1 и 2 се установи разлика между изплатения и дължимия размер на обезщетението:
1. разликата до по-високия размер се изплаща на лицето в срока по ал. 1;
2. изплатеното в по-висок от дължимия
размер се възстановява от лицето, освен когато
е в резултат на неправилно подадени данни за
изплащане на паричното обезщетение и/или
удостоверяване на осигурителен стаж и доход
от осигурителя.“
§ 20. В чл. 44, ал. 3 се създава изречение
второ: „Придружителното писмо се представя
в два екземпляра, единият от които остава в
съответното ТП на НОИ.“
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§ 21. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 се изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност
и раждане и трудоустрояване по болнични листове
от .....................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ..............................................................................................................................,
адрес за кореспонденция �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .......................……...............……………, мобилен телефон .................................................................................,
електронен адрес .........................................................................................................................................................,
осигурен при осигурител ...........................................................................................................................................
(наименование на осигурителя)
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:*
IBAN ...................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ............................................................................................................................................................
(наименование)
2. Детето ......................................................................................................... е родено на .................. 20…. г.**
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ............................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № ....................................................../……….. 20…. г.
Майка .............................................................. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ................................................................ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
3. Децата са близнаци, ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
4. Детето е живо.
5. Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
6. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
7. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
8. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД) – не се отнася за случаите, в които
обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
9. Не съм лишен/лишена от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на майка, баща или на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст.
10. Родителските ми права не са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
11. Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
12. Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
13. Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето не е прекратено – отнася се за
случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на
чл. 26 ЗЗД.
* Точка 1 се попълва еднократно при първото представяне на болничен лист на осигурителя.
** Точки 2 – 13 се попълват само за деклариране на обстоятелства за изплащане на парично обезщетение
по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса за труда.
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Личната ми банкова сметка за изплащане на парично обезщетение е променена, както следва:
IBAN ...................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ............................................................................................................................................................
(наименование)
Считано от …………………. 20…. г.:***
2. Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за случаите, в които обезщетението
се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
6. Л ишен/лишена съм от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на майка, баща или на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст.
7. Родителските ми права са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на майка, баща или на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст.
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8. О
 синовяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
9. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето е прекратено – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
*** Точки 2 – 10 се попълват само за деклариране на промяна в обстоятелства за изплащане на парично
обезщетение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от
Кодекса на труда.
11. Б олният член на семейството, за когото ми се изплаща парично обезщетение по болничен лист,
е починал на .............. 20..... г.
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам нова
декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по
реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение
заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………...………...................……
гр. (с.) ……...................………………
Подпис: ………...........................…………. “

§ 22. Приложение № 2 към чл. 4, т. 1 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 4, т. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 5 КСО
за остатъка до 410 календарни дни
от .....................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ..............................................................................................................................,
адрес за кореспонденция �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .......................……...............……………, мобилен телефон .................................................................................,
електронен адрес .........................................................................................................................................................,
осигурен при осигурител ...........................................................................................................................................,
(наименование на осигурителя)
за дете ………………………..…………..............................…………………………………., родено на ................................... 20…… г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .......................................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № ............................................................./………… 20……. г.
Майка ........................................................................ ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ...........................................................................ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ..........................................................................................................................................
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст/настойник/
лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД)
да ми бъде изплащано парично обезщетение за бременност и раждане считано от ……….………... 20…. г.
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за случаите, в които обезщетението
се изплаща на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД.
6. Не съм лишен/а от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
7. Родителските ми права не са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
8. Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
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9. Н
 астойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето не е прекратено – отнася се за
случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на
чл. 26 ЗЗД.
11. Не съм дал/а съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по
чл. 163, ал. 10, 11 или 12 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо или
съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД) – отнася се за случаите, когато
майката (осиновителката на дете до 2-годишна възраст) ползва отпуска за бременност и раждане.
12. Л ичната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ..........................................................................................................................................................
(наименование)
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ……………. 20…. г.
Считано от ……………. 20…… г.:
2. Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на
осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 ЗЗД – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при
което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
6. Л ишен/а съм от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на
майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
7. Родителските ми права са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
8. Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
9. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Настаняването по реда на чл. 26 ЗЗД е прекратено – отнася се за случаите, в които обезщетението
се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
11. Дал/а съм съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163,
ал. 10, 11 или 12 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо или съпруг
на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД) – отнася се за случаите, когато
майката (осиновителката на дете до 2-годишна възраст) ползва отпуска за бременност и раждане.
12. Започнал/а съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване
за общо заболяване и майчинство – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на
основание чл. 52 КСО след прекратяване на осигуряването.
13. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN .................................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ............................................................................................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново
заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение
заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………...………...................……
гр. (с.) ……...................………………
Подпис: ………...........................…………. “

§ 23. Създава се приложение № 2а към чл. 4, т. 1:

„Приложение № 2а
към чл. 4, т. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50а КСО за остатъка
до 410 календарни дни
от .....................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ..............................................................................................................................,
адрес за кореспонденция �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
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телефон .......................……...............……………, мобилен телефон ........................................................................ ,
електронен адрес ................................................................................................................................................. ,
осигурен при осигурител ................................................................................................................................... ,
(наименование на осигурителя)
за дете ............................................................................................................... , родено на ………………. 20…… г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ................................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № ...................................................... /………… 20……. г.
Майка ................................................................ ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ...................................................................ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ............................................................................................................................
(майка/баща/осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст/настойник)
да ми бъде изплащано парично обезщетение за бременност и раждане считано от ………... 20….г.
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
6. Не съм лишен/а от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
7. Родителските ми права не са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
8. О синовяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
9. Н астойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Не ползвам отпуск за бременност и раждане по чл. 163, ал. 1, чл. 163, ал. 6, чл. 163, ал. 10 или
чл. 167, ал. 5 КТ.
11. Не съм дала съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по
чл. 163, ал. 10 или 11 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо).
12. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ............................................................................................................, BIC .......................................
при банка ....................................................................................................................................................
(наименование)
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ……………. 20…. г.
Считано от …………….20……г.:
2. Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
6. Л ишен/а съм от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
7. Родителските ми права са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
8. О синовяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
9. Н астойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Ползвам отпуск за бременност и раждане по чл. 163, ал. 1, чл. 163, ал. 6, чл. 163, ал. 10 или
чл. 167, ал. 5 КТ.
11. Д ала съм съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163,
ал. 10 или 11 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо).
12. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ............................................................................................................, BIC .......................................
при банка ....................................................................................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
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ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново
заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна
отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………...………...................……
гр. (с.) ……...................………………
Подпис: ………...........................…………. “

§ 24. Приложение № 3 към чл. 4, т. 2 се изменя така:

„Приложение № 3
към чл. 4, т. 2

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна
възраст на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни
от ........................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на бащата/осиновителя на дете до 5-годишна възраст)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ...................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ....................................................................................................................................
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .......................……...............……………, мобилен телефон ........................................................................ ,
електронен адрес ................................................................................................................................................. ,
осигурен при осигурител ................................................................................................................................... ,
(наименование на осигурителя)
за дете ............................................................................................................... , родено на ………………. 20…… г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ................................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № ...................................................... /………… 20……. г.
Майка ................................................................ ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ...................................................................ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ............................................................................................................................
(баща/осиновител на дете до 5-годишна възраст)
да ми бъде изплатено парично обезщетение при раждане/осиновяване на дете считано от ………... 20…. г.
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
5. С майката/осиновителката на детето се намирам в брак.
6. Ж ивея в едно домакинство с майката и съм припознал детето – отнася се за случаите, в които
обезщетението се изплаща на баща.
7. О синовяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
8. Л ичната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ............................................................................................................, BIC .......................................
при банка ....................................................................................................................................................
(наименование)
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ……………. 20…. г.
Считано от …………….20……г.:
2. Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
5. Бракът с майката/осиновителката на детето е прекратен.
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6. Н
 е живея в едно домакинство с майката – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на баща.
7. О синовяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
8. З апочнал съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на основание чл. 52 КСО след прекратяване на осигуряването.
9. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ...................................................................................................... , BIC .......................................
при банка .............................................................................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам
ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата ………...………...................……
гр. (с.) ……...................………………
Подпис: ………...........................…………. “

§ 25. Приложение № 4 към чл. 4, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 4, т. 3
ЗА ЯВЛЕНИЕ-ДЕК ЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след
навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни
от .................................................................................................................................................................. ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ............................................................................................................................
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .......................……...............……………, мобилен телефон ................................................................. ,
електронен адрес ........................................................................................................................................ ,
осигурен при осигурител ........................................................................................................................... ,
(наименование на осигурителя)
за дете ........................................................................................................ , родено на ………………. 20…… г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ..........................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № .............................................. ./………… 20……. г.
Майка ......................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ............................................................ ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на .....................................................................................................................
(баща/осиновител на дете до 2-годишна възраст/баба/дядо/съпруг на лице, при
което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД)
да ми бъде изплащано парично обезщетение при раждане на дете считано от ………... 20….г.
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Д етето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се
изплаща на осиновител на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Д етето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно
семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за случаите, в
които обезщетението се изплаща на съпруг на лице, при което е настанено дете по реда на
чл. 26 ЗЗД.
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6.	Не съм лишен от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на баща или на осиновител на дете до 2-годишна възраст.
7.	Родителските ми права не са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на баща или на осиновител на дете до 2-годишна възраст.
8.	Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на осиновител на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
9.	Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето не е прекратено – отнася
се за случаите, в които обезщетението се изплаща на съпруг на лице, при което е настанено
дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
10.	П равоотношението/осигуряването на майката/осиновителката/лицето, при което е настанено
детето по реда на чл. 26 ЗЗД, не е прекратено.
11. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN .................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ...........................................................................................................................................
(наименование)
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ……………. 20…. г.
Считано от ……………. 20…… г.:
2.	Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5.	Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на съпруг на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
6.	Лишен съм от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на баща или на осиновител на дете до 2-годишна възраст.
7.	Родителските ми права са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на баща или на осиновител на дете до 2-годишна възраст.
8.	Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
9.	Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето е прекратено – отнася се
за случаите, в които обезщетението се изплаща на съпруг на лице, при което е настанено
дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
10.	П равоотношението/осигуряването на майката/осиновителката/лицето, при което е настанено
детето по реда на чл. 26 ЗЗД, е прекратено.
11.	З апочнал съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство – отнася се за случаите, в които обезщетението
се изплаща на основание чл. 52 КСО след прекратяване на осигуряването.
12.	Л ичната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както
следва:
IBAN .................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ...........................................................................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам
ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата ………...………...................……
гр. (с.) ……...................………………
Подпис: ………...........................…………. “

§ 26. Приложение № 5 към чл. 4, т. 4 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 4, т. 4
ЗА ЯВЛЕНИЕ-ДЕК ЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за срок
до 365 дни на основание чл. 53а КСО
от .................................................................................................................................................................. ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................................................................................... ,
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адрес за кореспонденция ............................................................................................................................
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .......................……...............……………, мобилен телефон ................................................................. ,
електронен адрес ........................................................................................................................................ ,
осигурен при осигурител ........................................................................................................................... ,
(наименование на осигурителя)
за дете ........................................................................................................ , родено на ………………. 20…… г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
осиновено с влязло в сила съдебно решение на ……… 20… г., предадено за осиновяване на ……… 20… г.,
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ..........................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № ............................................... /………… 20……. г.
Майка ......................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ............................................................ ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на .....................................................................................................................
(осиновител/ка на дете от 2- до 5-годишна възраст/осиновител, който сам е
осиновил дете от 2- до 5-годишна възраст/баба/дядо)
да ми бъде изплащано парично обезщетение при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна
възраст считано от ………... 20…. г.
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Осиновяването не е прекратено от съда.
3. Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
4. Н е съм лишен/а от родителски права – не се отнася за случаите, в които обезщетението се
изплаща на баба или дядо.
5. P одителските ми права не са ограничени – не се отнася за случаите, в които обезщетението
се изплаща на баба или дядо.
6. Д етето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно
семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
7. Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
8. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ...................................................................................................... , BIC .......................................
при банка .............................................................................................................................................
(наименование)
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ……………. 20…. г.
Считано от ……………. 20…… г.:
2. Осиновяването е прекратено от съда.
3. Детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
4. Л ишен/а съм от родителски права – не се отнася за случаите, в които обезщетението се
изплаща на баба или дядо.
5. Р одителските ми права са ограничени – не се отнася за случаите, в които обезщетението се
изплаща на баба или дядо.
6. Д етето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
7. Детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
8. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ...................................................................................................... , BIC .......................................
при банка .............................................................................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам
ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата ………...………...................……
гр. (с.) ……...................………………
Подпис: ………...........................…………. “
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§ 27. Приложение № 6 към чл. 4, т. 5 се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 4, т. 5
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за
остатъка до 365 дни
от ........................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ...................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ....................................................................................................................................
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .......................……...............……………, мобилен телефон ........................................................................ ,
електронен адрес ................................................................................................................................................. ,
осигурен при осигурител ................................................................................................................................... ,
(наименование на осигурителя)
за дете ............................................................................................................... , родено на ………………. 20…… г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
осиновено с влязло в сила съдебно решение на ……… 20… г., предадено за осиновяване на ……… 20… г.,
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ................................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № ...................................................... /………… 20……. г.
Майка ................................................................ ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ...................................................................ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ............................................................................................................................
(осиновител на дете от 2- до 5-годишна възраст/баба/дядо)
да ми бъде изплащано парично обезщетение считано от ………... 20…. г.
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Осиновяването не е прекратено от съда.
3. Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
4. Не съм лишен от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител на дете от 2- до 5-годишна възраст.
5. Родителските ми права не са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на дете от 2- до 5-годишна възраст.
6. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
7. Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
8. Правоотношението/осигуряването на осиновителката не е прекратено.
9. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ............................................................................................................., BIC .......................................
при банка ....................................................................................................................................................
(наименование)
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на …………….20…. г.
Считано от …………….20……г.:
2. Осиновяването е прекратено от съда.
3. Детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
4. Л ишен съм от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на
осиновител на дете от 2- до 5-годишна възраст.
5. Родителските ми права са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете от 2- до 5-годишна възраст.
6. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
7. Детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
8. Правоотношението/осигуряването на осиновителката е прекратено.
9. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ............................................................................................................., BIC .......................................
при банка ....................................................................................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
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ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново
заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна
отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………...………...................……
гр. (с.) ……...................………………
Подпис: ………...........................…………. “

§ 28. Приложение № 7 към чл. 4, т. 6 се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 4, т. 6
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО
от ........................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ...................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ....................................................................................................................................
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .......................……...............……………, мобилен телефон ........................................................................ ,
електронен адрес ................................................................................................................................................. ,
осигурен при осигурител ................................................................................................................................... ,
(наименование на осигурителя)
за дете ................................................................................................................., родено на ……………….20…… г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ................................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № ...................................................... /………… 20……. г.
Майка ................................................................ ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ...................................................................ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ............................................................................................................................
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст/настойник/лице,
при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД/съпруг на лице, при което
е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД)
да ми бъде изплащано парично обезщетение за отглеждане на малко дете считано от ……… 20….г.
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
3. Детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла.
4. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за лицата, при които
е настанено дете по този ред.
6. Не съм лишен/а от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща, осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
7. Родителските ми права не са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на майка, баща, осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
8. О синовяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
9. Н астойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Н астаняването на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето не e прекратено – отнася се за лицата, при които е настанено дете по този ред.
11. Не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща,
баба или дядо) – отнася се за случаите, когато майката (осиновителят/ката) ползва отпуска за
отглеждане на малко дете.
12. П равоотношението/осигуряването на майката/осиновителя/осиновителката/лицето, при което
е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД, не е прекратено – отнася се за случаите, когато
баща, баба, дядо или съпругът на лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД,
ползва отпуска за отглеждане на малко дете.
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13. Л
 ичната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ............................................................................................................, BIC .......................................
при банка ....................................................................................................................................................
(наименование)
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на …………….20…. г.
Считано от ……………. 20…… г.:
2. Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
3. Детето е настанено в детско заведение, включително детска ясла.
4. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за лицата, при които е
настанено дете по този ред.
6. Л ишен/а съм от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на майка, баща, осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
7. Родителските ми права са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща, осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
8. О синовяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
9. Н астойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10.   Настаняването на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето e прекратено съгласно съдебно решение/заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ – отнася
се за лицата, при които е настанено дете по този ред.
11.   Дал/а съм съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща,
баба или дядо) – отнася се за случаите, когато майката (осиновителят) ползва отпуска за отглеждане на малко дете.
12.  Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителя/ката/лицето, при което е настанено
детето по реда на чл. 26 ЗЗД, е прекратено – отнася се за случаите, когато баща, баба, дядо
или съпругът на лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД, ползва отпуск за
отглеждане на малко дете.
13.  Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ..........................................................................................................., BIC .......................................
при банка ...................................................................................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново
заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна
отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………...………...................……
гр. (с.) ……...................………………
Подпис: ………...........................…………. “

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ
от ........................................................................................................................................................................... ,
(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК/код по БУЛСТАТ на осигурителя/дружеството/самоосигуряващия се ........................................... ,
относно правото за изплащане на парично обезщетение
по болничен лист № ……………………………………………, дата на издаване .................................................. 20… г.,
в отпуск от …………. 20…. г., в отпуск до …………. 20…. г.,
на ........................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ...................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ................................................................................................................................... ,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ……………….....................……………………., мобилен телефон ..................................................................... ,
електронен адрес ..................................................................................................................................................
I. Удостоверявам следните обстоятелства:
1. К ъм деня на настъпване на временната неработоспособност, трудоустрояването или бременността
и раждането лицето е осигурено за съответния риск – да/не.
1.1. По безсрочно/срочно правоотношение до …………… 20…. г.
1.2. С безсрочна/срочна регистрация до ……… 20…. г. като самоосигуряващо се лице.
2. К ъм деня на настъпване на временната неработоспособност/трудоустрояването лицето има/няма
6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ............ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива необходимия осигурителен стаж през периода по
болничния лист)
3. К ъм деня на настъпване на бременността и раждането лицето има/няма 12 месеца осигурителен
стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ........... 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива необходимия осигурителен стаж през периода по
болничния лист)
4. Л ицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ – .........................................................................................................................................
(01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 16; 17; 21; 24; 25; 26; 71; 72; 82; 83; 92; 93; 95; 96)
5. Б рой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя – ..............................................
6. Пореден номер на удостоверение № 9 – ................................................................................................
7. С читано от ………………....... 20..... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.
8. С читано от ....................... 20..... г. осигуряването на лицето е прекъснато.
9. Р аботни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение.
За месец
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Дневно работно време по
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10. Л
 ицето е трудоустроено считано от ............ 20 .... г. до ............. 20 .... г. със заповед № ..............
от ............ 20.... г.
10.1. Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който започва трудоустрояването – ........... лв.
10.2. Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който изтича трудоустрояването – ........... лв.
11. *С анкетен лист № ............. от ........... 20.... г. е установено ...............................................................
(умишлено увреждане на здравето с цел получаване на отпуск или обезщетение/нарушаване на режима, определен от здравните органи/употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство
без лечебна цел или поради прояви, извършвани под въздействието на такива средства/хулигански
и други противообществени прояви, установени по съответния ред/временна неработоспособност
поради неспазване на правилата за безопасна работа, установено по съответния ред)
за периода от ............. 20 .... г. до ............. 20 .... г.
12. Л ицето ползва платен годишен отпуск за периода от ........20.... г. до .........20.... г. съгласно заповед № .......... от .........20.... г.
13. Детето ......................................................................................................... е родено на ………..20… г.,**
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № ......................................... /………… 20……. г.
Майка ................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща .......................................................ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
14. Децата са близнаци, ………на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
15. Детето е живо.
16. Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
17. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
18. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
19. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за случаите, в които
обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
20. Л ицето не е лишено от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
21. Родителските права на лицето не са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението
се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
22. О синовяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
23. Н астойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
24. Н астаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето не е прекратено – отнася се
за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда
на чл. 26 ЗЗД.
25. Д руги обстоятелства ................................................................................................................................
26. В ходящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя – № ...........................
от .............. 20....... г.
27. Личната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е: ***
IBAN ............................................................................................................, BIC .......................................
при банка ....................................................................................................................................................
(наименование)
* Точка 11 се попълва за случаите по чл. 46, ал. 1 КСО.
** Точки 13 – 24 се попълват само за деклариране на обстоятелства за изплащане на парично
обезщетение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по
чл. 167 от Кодекса на труда.
*** Точка 27 се попълва само при първото представяне на удостоверение, приложение № 9.
II. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата:
1. Л ицето, на което се изплаща обезщетението, е починало на …………… 20…. г.
2. С читано от …………… 20…. г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.
3. Л ицето ползва платен годишен отпуск за период от ……… 20…. г. до ………. 20…. г. съгласно заповед
№ ……… от ……….20…. г.
4. Детето е починало на ……… 20… г. ****
Считано от …………20… г.:
5. Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
6. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
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7. Д
 етето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
8. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
9. Л ицето е лишено от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
10. Родителските права на лицето са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението
се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
11. О синовяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
12. Н астойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
13. Н астаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето е прекратено – отнася се за
случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на
чл. 26 ЗЗД.
14. Б олният член на семейството, за когото се изплаща обезщетение по болничен лист с причини
за временна неработоспособност 25, 26 или 27, е починал на ................ 20... г.
15. Д руги обстоятелства ...........................................................................................................
16. В ходящ номер и дата на представяне на осигурителя на декларация по образец съгласно приложение № 1 към НПОПДОО с данни за промяна на обстоятелствата, свързани с изплащане
на паричното обезщетение – № ................ от .............. 20....... г.
17. Л ичната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е променена,
както следва:
IBAN ............................................................................................................, BIC .......................................
при банка ....................................................................................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
**** Точки 4 – 13 се попълват само за деклариране на промяна в обстоятелства за изплащане на парично обезщетение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по
чл. 167 от Кодекса на труда.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от:
– представяне от лицето на нова декларация с данни за промяна в обстоятелствата, свързани
с изплащането на паричното обезщетение, както и при промяна в ползването/прекратяването на
законоустановен отпуск и/или прекратяване на правоотношението/осигуряването на лицето (за осигурителите);
– промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение (за самоосигуряващите се лица),
се задължавам да подам ново удостоверение. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………...………...................……
............................………...........................………….
гр. (с.) ……...................………………
(име, фамилия, длъжност, подпис и печат)
Указания
за попълване на удостоверение – приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1, относно правото на
парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане до 135 календарни дни
или при трудоустрояване по болничен лист
Удостоверението се представя за всеки болничен лист – за временна неработоспособност, бременност
и раждане или трудоустрояване, независимо дали е „първичен“ или „продължение“. Удостоверението
не се представя от лица, придобили право за получаване на парично обезщетение, за периодите след
приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя.
За болничен лист, издаден на лице, осигурено за съответния риск към деня на настъпването на
риска по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един осигурител (същия ЕИК/
код по БУЛСТАТ), се представя отделно удостоверение за всяко от правоотношенията/основанията
за осигуряване. Когато преди настъпването на риска осигуряването по всички правоотношения/
основания е прекратено, се представя само едно удостоверение.
Удостоверението се попълва и представя: от осигурителите – за осигурените при тях лица; от
самоосигуряващите се лица – когато не са собственици или съдружници в търговски дружества или
членове на неперсонифицирани дружества; от дружествата – за самоосигуряващите се лица, когато са
собственици или съдружници в търговски дружества или членове на неперсонифицирани дружества.
Навсякъде в удостоверението датите се попълват от ляво надясно в две позиции за ден, в две
позиции за месец и четири позиции за година.
При попълване на удостоверението в горния ляв ъгъл се отбелязва съответният код – „Представяне“, „Корекция“ или „Заличаване“.
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Корекция на представено удостоверение се извършва, като се попълва удостоверението с коректните данни и се отбелязва код „Корекция“.
Не се коригират: номер на болничен лист, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден
от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, брой правоотношения/основания за
осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението. При необходимост от корекции
на посочените данни удостоверението се заличава, след което се попълва и представя ново удостоверение с коректни данни.
Заличаване на представено удостоверение се извършва, като се отбелязва код „Заличаване“ и се
попълват: номер на болничен лист, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, брой правоотношения/основания за осигуряване
при осигурителя и пореден номер на удостоверението.
Раздел І. „Удостоверявам следните обстоятелства“ се попълва, когато с удостоверението се иска
изплащане на парично обезщетение въз основа на болничен лист, по следния начин:
1. „Към деня на настъпване на временната неработоспособност, трудоустрояването или бременността и раждането лицето е осигурено за съответния риск – да/не“ – отбелязва се дали лицето е
осигурено за съответния риск към деня на настъпването му. Ако е отбелязано, че лицето не е осигурено, се попълва и дата в т. 7 или в т. 8. Ако в т. 1.1 е отбелязано, че правоотношението е срочно,
се попълва датата, на която изтича срокът на договора. Ако в т. 1.2 е отбелязано, че регистрацията
като самоосигуряващо се лице е срочна, се попълва датата, на която изтича срокът на регистрацията.
2. „Към деня на настъпване на временната неработоспособност/трудоустрояването лицето има/
няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ............ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.“
3. „Към деня на настъпване на бременността и раждането лицето има/няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ............ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.“
Забележка към т. 2 и 3. Ако е отбелязано, че лицето няма изискуемия осигурителен стаж към деня
на настъпването на съответния риск, се попълва датата, на която го придобива, когато тази дата е през
периода по болничния лист, т.е. последният ден, с който се придобива необходимият осигурителен стаж.
4. „Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ – в 2 позиции се попълва кодът за „Вид осигурен“ към деня на настъпването на риска,
попълнен в декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ към Наредба № Н-8 на министъра
на финансите от 29 декември 2005 г.
Забележка. Когато към деня на настъпването на риска осигуряването е прекратено или прекъснато,
се попълва кодът за „Вид осигурен“ за последния по време период, през който лицето е било осигурено.
5. „Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя“ – в две позиции се попълва броят на правоотношенията или основанията, по които лицето е осигурено при един осигурител
(същия ЕИК) към деня на настъпването на риска.
Забележка. В случаите, когато лицето е било осигурено по едно или повече от едно правоотношения или
основания и по всяко от тях осигуряването е прекратено преди настъпването на риска, се попълва „01“.
6. „Пореден номер на удостоверение № 9“ – в две позиции се попълва поредният номер на удостоверението в зависимост от броя на правоотношенията/основанията за осигуряване, посочени в т. 5.
7. „Считано от ............ 20..... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено“ – попълва се, ако правоотношението или осигуряването е прекратено, независимо дали рискът е настъпил
преди или след прекратяването. Датата, от която е прекратено правоотношението или осигуряването,
е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено.
8. „Считано от ............ 20..... г. осигуряването на лицето е прекъснато“ – попълва се, ако правоотношението не е прекратено, но осигуряването е прекъснато и не е възобновено преди деня на
настъпването на риска. Датата, от която е прекъснато осигуряването, е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено. Осигуряването се прекъсва
при самоотлъчка, ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, работа
през определени дни в месеца, както и през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж,
независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 КСО не е прекратена.
9. „Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение“ се попълва,
както следва:
• в колона „За месец“ в две позиции се попълва на отделен ред всеки месец от периода по болничния лист;
• в колона „Година“ се попълва годината, през която е месецът от периода по болничния лист;
• в колони „От ден“ и „До ден включително“ в две позиции се попълва първият и последният
календарен ден на периода по болничния лист за съответния месец;
• в колона „Работни дни“ се попълва в две позиции броят на работните дни, през които лицето е
следвало да работи, но не е работило поради състоянието си, за които има право на възнаграждение
от осигурителя и/или на обезщетение, независимо от продължителността на дневното работно време
по правоотношението на лицето;
• в колона „Работни часове“ се попълват данни само когато лицето работи при сумирано изчисляване на работното време и/или на смени по часов график; в три позиции се вписва броят на
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работните часове, през които лицето е следвало да работи, но не е работило поради състоянието си,
за които има право на възнаграждение от осигурителя и/или на обезщетение, след превръщането
на нощните часове в дневни с изключение на часовете извънреден труд; ако при превръщането на
нощните часове в дневни се получат минути и те са по-малко от 30, броят на работните часове се
закръглява към пълния час, а ако минутите са 30 и повече – към следващия пълен час;
• в колона „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ в една
позиция се попълва продължителността на дневното работно време по правоотношението на
лицето за месеца; когато продължителността на дневното работно време по правоотношението
на лицето за месеца е различна, се попълва среднодневното работно време, като при остатък
по-малко от 30 минути се закръглява към пълния час, а при остатък 30 и повече минути – към
следващия пълен час; за лицата, които нямат определено работно време в часове, се попълва
„8 часа“.
Забележки:
1. Когато се попълват данни в колона „Работни дни“, не се попълват данни в колона „Работни часове“ на същия ред и обратно.
2. Когато правоотношението или осигуряването е прекратено през периода по болничния лист:
а) броят на дните до прекратяването трябва да съответства на броя на работните дни, определени
по календар и при спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда, а броят на часовете – на нормата часове според продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето от
началото на периода за сумираното изчисляване и/или работата на смени по часов график до датата
на прекратяването;
б) за периодите след прекратяване на правоотношението или осигуряването в колона „Работни дни“
на отделен ред се попълва броят на работните дни, определени по календар и при спазване разпоредбите
на чл. 154 от Кодекса на труда, за които лицето има право на обезщетение, независимо дали за периода
преди прекратяването са попълнени „Работни дни“ или „Работни часове“; колоната „Дневно работно
време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ не се попълва.
3. Когато временна неработоспособност е настъпила след прекратяване на правоотношението или
осигуряването, в колоната „Работни дни“ се попълва броят на работните дни, определени по календар
и при спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда; колона „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ не се попълва.
10. „Лицето е трудоустроено, считано от ............ 20 ..... г. до ............ 20 ..... г. със Заповед № ..............
от ............ 20.... г.“ – попълва се само когато удостоверението се представя за болничен лист за
трудоустрояване. За дати считано от ............ 20 ..... г. до ............ 20 ..... г. се попълват датите за трудоустрояване, посочени в заповедта на работодателя.
10.1. „Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като
трудоустроено за месеца, през който започва трудоустрояването – ........... лв.“ – отбелязва се дали
полученото брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който
започва трудоустрояването, е „среднодневно“ или „средночасово“. Възнаграждението се попълва в
левове и стотинки.
10.2. „Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като
трудоустроено за месеца, през който изтича трудоустрояването – ........... лв.“ – отбелязва се дали
полученото брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който
изтича трудоустрояването, е „среднодневно“ или „средночасово“. Възнаграждението се попълва в
левове и стотинки.
Забележка. За месеца, през който изтича периодът на трудоустрояването, данните се представят допълнително от осигурителя с удостоверение с попълнен код „Корекция“ и всички останали данни от
удостоверението за изплащане на обезщетението.
12. „Лицето ползва платен годишен отпуск за периода от ....... 20.... г. до ....... 20.... г. съгласно
Заповед № .......... от ......... 20.... г.“ – попълва се за случаите по чл. 9, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза.
26. „Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя“ – попълва се
входящият номер – при ляво подравняване, и датата, на която болничният лист е представен на
осигурителя. В удостоверението за болнични листове, издадени на самоосигуряващи се лица, не
се попълват данни на този ред.
Раздел ІІ. „Удостоверявам следните промени в обстоятелствата“ се попълва, когато се удостоверява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване изплащането на
паричното обезщетение, или когато се удостоверява промяна в личната банкова сметка на правоимащото лице. Отбелязват се обстоятелствата, които са променени спрямо декларираните в раздел І
за същото обезщетение, вписва се датата, от която се променя съответното обстоятелство. Там,
където е необходимо, се попълват съответните данни.
Допуска се попълване на данни едновременно в раздел І и раздел ІІ, когато в удостоверението
се отбелязват както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които подлежат на промяна,
считано от точно определена дата, отнасящи се за същото обезщетение.
На последния ред се попълва името, фамилията и длъжността на лицето, което представлява
осигурителя/дружеството, или името и фамилията на самоосигуряващото се лице. Когато е на
хартиен носител, удостоверението се подписва и се поставя печат на осигурителя/дружеството, а
за самоосигуряващото се лице се поставя печат, ако има такъв.“

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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„Приложение № 10
към чл. 9

ПРЕДСТАВЯНЕ
КОРЕКЦИЯ
ЗАЛИЧАВАНЕ

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

от ......................................................................................... , ЕИК/код по БУЛСТАТ …………………………………….,
(наименование на осигурителя)
за данните от заявление-декларация, приложение .............................................................. от НПОПДОО
(№ 2, № 2а, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8)
за изплащане на парично обезщетение за: .................................................................................................... ,
(бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 КСО/за бременност и раждане за
остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 5 КСО/раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна
възраст по чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни/раждане на дете по чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на
6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни/за бременност и раждане за остатъка до 410
календарни дни по чл. 50а КСО/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53а
КСО/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на
предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни/отглеждане на малко дете по чл. 53 КСО/отглеждане на малко дете по чл. 54 КСО)
считано от …………. 20… г.
на ............................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ………....…. в качеството му на ................................................................ ,
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/ка на дете до
2-годишна възраст/лице, при което е настанено
детето по реда на чл. 26 ЗЗД/съпруг на лице, при
което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД
(настойник/осиновител/ка на дете от 2- до 5-годишна възраст/осиновител, който сам е осиновил дете
от 2- до 5-годишна възраст/осиновител на дете до
5-годишна възраст)
адрес за кореспонденция ................................................................................................................................... ,
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ……………………………….........................……., мобилен телефон .................................................................. ,
електронен адрес ................................................................................................................................................. ,
за дете ............................................................................................................... , родено на ………………. 20…… г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ................................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № ...................................................... /………… 20……. г.
Майка ............................................................... , ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ................................................................ , ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ………на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
I. Удостоверявам следните обстоятелства:
1. Н а лицето е разрешен отпуск по …................ от КТ със Заповед № ...... от ........ 20.... г.
(чл. 163, ал. 1; чл. 163, ал. 6; чл. 163, ал. 7; чл. 163, ал. 8; чл. 163, ал. 9; чл. 163, ал. 10; чл. 163, ал. 11; чл. 163,
ал. 12; чл. 164, ал. 1; чл. 164, ал. 3; чл. 164а, ал. 1 и ал. 2; чл. 164б, ал. 1; чл. 164б, ал. 2; чл. 164б, ал. 4;
чл. 167, ал. 1; чл. 167, ал. 2; чл. 167, ал. 3; чл. 167, ал. 4; чл. 167, ал. 5)
за периода от ........... 20..... г. до ............ 20..... г. (включително).
2. К ъм деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство –
да/не, по безсрочно/срочно правоотношение до ........... 20.... г.
3. К ъм деня, от който е разрешен отпускът, лицето има/няма 12 месеца осигурителен стаж като
осигурено за общо заболяване и майчинство.
Н а ............ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж (данните се попълват, когато
лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск).
4. Л ицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ ..........................................................................................................................................
(01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 16; 17; 21; 24; 25; 26; 71; 72; 82; 83; 92; 93; 95)
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 рой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя – ...................................... .
Б
П ореден номер на удостоверение – приложение № 10 – ............................................................ .
С читано от …….. 20… г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.
С читано от …….. 20… г. осигуряването на лицето е прекъснато.
Д невно работно време в часове по правоотношението на лицето за месеца, през който е
началото на отпуска – ................ часа.
10. Д етето е изписано от лечебното заведение на ....... 20...г. – отнася се за случаите, в които
обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО на баща.
11. Д етето е предадено за осиновяване на ....... 20... г. – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
12. Д руги обстоятелства ........................................................................................................................
13. В ходящ номер и дата на представяне на заявление-декларацията на осигурителя № .....................
от ......... 20..... г.
*14. Личната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN .................................................................................................. , BIC .......................................
при банка ..........................................................................................................................................
(наименование)
*Точка 14 се попълва само при първото представяне на удостоверение – приложение № 10.
II. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата:
1. Д етето е починало на …………….20…. г. – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50,
ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
Считано от ……………. 20…… г.
2. Д етето е дадено за осиновяване – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6;
чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53 и чл. 54 КСО.
3. Д етето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а и чл. 54 КСО. Не се
отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете
по реда на чл. 26 ЗЗД.
4. Д етето е настанено в детско заведение, включително детска ясла – отнася се за обезщетението по чл. 53 КСО.
5. Д етето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение – отнася
се за обезщетението по чл. 53а КСО.
6. О синовяването е прекратено от съда – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5;
чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в
които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
7. Д етето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – отнася се за обезщетенията по
чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не
се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.
8. Д етето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството – отнася се
за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54
КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е
настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
9. Л ицето е лишено от родителски права – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50,
ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите,
в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
10. Р одителските права на лицето са ограничени – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1;
чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за
случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда
на чл. 26 ЗЗД.
11. П равоотношението/осигуряването на лицето е прекратено – отнася се за обезщетенията по
чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
12. Л ицето е започнало упражняване на трудова дейност, за която подлежи на задължително
осигуряване по чл. 4 КСО за общо заболяване и майчинство – отнася се за обезщетенията
по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7 КСО, които се изплащат на основание
чл. 52 КСО след прекратяване на осигуряването.
13. Л ицето е дало съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата
по чл. 163, ал. 10, 11 или ал. 12 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба
или дядо и съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД) – отнася
се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5 и чл. 50, ал. 7 КСО.
14. Л ицето е дало съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата
по чл. 163, ал. 10 или ал. 11 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или
дядо) – отнася се за обезщетенията по чл. 50а КСО.
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15. Л
 ицето е дало съгласие детето му да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ
(баща, баба или дядо) – отнася се за обезщетенията по чл. 53 и чл. 54 КСО.
16. П равоотношението/осигуряването на майката/осиновителката/лицето, при което е настанено
детето по реда на чл. 26 ЗЗД, е прекратено – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 7 и
чл. 53 КСО.
17. П равоотношението/осигуряването на осиновителката е прекратено – отнася се за обезщетението по чл. 53а КСО, когато осиновител при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна
възраст получава обезщетение след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за
осиновяване за остатъка до 365 дни.
18. Н астойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50а, чл. 53 и
чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което
е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
19. Н астаняването на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето e прекратено
съгласно съдебно решение/заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7 и чл. 53 КСО за лицата, при които е
настанено дете по този ред.
20. Б ракът с майката/осиновителката на детето е прекратен – отнася се за обезщетението по
чл. 50, ал. 6 КСО.
21. Б ащата на детето не живее в едно домакинство с майката на детето – отнася се за обезщетението по чл. 50, ал. 6 КСО, което се изплаща на баща.
22. О тпускът на лицето на основание чл. ..... КТ е прекратен – отнася се за обезщетенията по
чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 53 и чл. 53а КСО.
23. Д руги обстоятелства ........................................................................................................................
24. В ходящ номер и дата на представяне на осигурителя на заявление-декларацията с данни за
промяна на обстоятелствата, свързани с изплащане на паричното обезщетение – № ................
от .............. 20....... г.
25. Л ичната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е променена,
както следва:
IBAN .................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ...........................................................................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват
съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от представяне от лицето на ново заявление-декларация с данни за промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение, както и при промяна
в ползването/прекратяването на законоустановения отпуск и/или прекратяване на правоотношението/осигуряването на лицето, се задължавам да подам ново удостоверение. При неизпълнение
на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата ………...………...................……
............................………...........................………….
гр. (с.) ……...................………………
(име, фамилия, длъжност, подпис и печат)
Указания
за попълване на удостоверение – приложение № 10 към чл. 9, от осигурител относно правото на парично
обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до
5-годишна възраст по заявление-декларация
Удостоверението се представя за всяко заявление-декларация – при бременност и раждане,
отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, представено на
осигурителя от осигуреното лице. Удостоверението не се представя от лица, придобили право за
получаване на парично обезщетение, за периодите след приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя.
Когато към деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един осигурител, се попълват и представят отделни
удостоверения за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване с изключение на случаите
по чл. 53 и 54 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Удостоверението се попълва и представя от осигурителите – за осигурените при тях лица, за
изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване.
Навсякъде в удостоверението датите се попълват от ляво надясно в две позиции за ден, две
позиции за месец и четири позиции за година.
При попълване на удостоверението се отбелязва съответният код – „Представяне“, „Корекция“
или „Заличаване“.
Корекция на представено удостоверение се извършва, като се попълва удостоверение с коректните данни и се отбелязва код „Корекция“.
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Не се коригират: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за
приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на обезщетението,
за което се отнасят данните в удостоверението, брой правоотношения/основания за осигуряване
при осигурителя и пореден номер на удостоверението. При необходимост от корекции на посочените данни удостоверението се заличава, след което се попълва и представя ново удостоверение
с коректни данни.
Заличаване на представено удостоверение се извършва, като се отбелязва код „Заличаване“ и се
попълват: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на обезщетението, брой
правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението.
Раздел І. „Удостоверявам следните обстоятелства“ се попълва, когато с удостоверението се
иска изплащане на парично обезщетение въз основа на заявление-декларация, по следния начин:
1. На лицето е разрешен отпуск по …................. от КТ със заповед № ............. от ........ 20.... г.
(чл. 163, ал. 1; чл. 163, ал. 6; чл. 163, ал. 7; чл. 163, ал. 8; чл. 163, ал. 9; чл. 163, ал. 10; чл. 163, ал. 11; чл. 163,
ал. 12; чл. 164, ал. 1; чл. 164, ал. 3; чл. 164а, ал. 1 и ал. 2; чл. 164б, ал. 1; чл. 164б, ал. 2; чл. 164б, ал. 4; чл. 167,
ал. 1; чл. 167, ал. 2; чл. 167, ал. 3; чл. 167, ал. 4; чл. 167, ал. 5)
за периода от ........... 20..... г. до ............ 20..... г. (включително).
Забележка. Когато към датата, считано от която се иска изплащане на паричното обезщетение за
бременност и раждане правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено, в т. 1 се попълват
данни само „за периода от .....20...г. до .....20...г.“ за изплащане на обезщетение на основание чл. 52 КСО.
2. „Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство – да/не, по безсрочно/срочно правоотношение до ........20...... г.“ – отбелязва се дали лицето е
осигурено за съответния риск. Ако е отбелязано, че правоотношението е срочно, се попълва датата, на която изтича срокът на договора. Ако е отбелязано, че лицето не е осигурено, се попълва
и дата в т. 7 или в т. 8.
3. „Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има/няма 12 месеца осигурителен стаж
като осигурено за общо заболяване и майчинство“.
„На ........ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж“ – ако е отбелязано, че лицето
няма изискуемия осигурителен стаж към деня, от който е разрешен отпускът, се попълва датата,
на която го придобива, когато тази дата е през периода на разрешения отпуск, т.е. последният ден,
с който се придобива необходимият осигурителен стаж.
4. „Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за
осигуреното лице“ – в две позиции се попълва кодът за „Вид осигурен“ към деня, от който е разрешен отпускът, попълнен в декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ към Наредба
№ Н-8 на министъра на финансите от 29 декември 2005 г.
Забележка. Когато към деня, от който е разрешен отпускът, осигуряването е прекратено или прекъснато, се попълва кодът за „Вид осигурен“ за последния по време период, през който лицето е било
осигурено.
5. „Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя“ – в две позиции се попълва
броят на правоотношенията или основанията, по които лицето е осигурено при един осигурител
(същият ЕИК/код по БУЛСТАТ) към деня, от който е разрешен отпускът.
6. „Пореден номер на удостоверение, приложение № 10“ – в две позиции се попълва поредният
номер на удостоверението в зависимост от броя на правоотношенията/основанията за осигуряване,
посочени в т. 6.
7. „Считано от ....... 20 ... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено“ – попълва
се, ако правоотношението или осигуряването е прекратено, независимо дали рискът е настъпил преди
или след прекратяването. Датата, от която е прекратено правоотношението или осигуряването, е
календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено.
8. „Считано от ....... 20 ... г. осигуряването на лицето е прекъснато“ – попълва се, ако правоотношението не е прекратено, но осигуряването е прекъснато и не е възобновено преди деня на
настъпването на риска. Датата, от която е прекъснато осигуряването, е календарният ден, непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено. Осигуряването се прекъсва
при самоотлъчка, ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, работа
през определени дни в месеца, както и през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж,
независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 КСО не е прекратена.
12. Други обстоятелства.
Забележка. Ако лицето работи при сумирано изчисляване на работното време, при работа на смени
по часов график и при работа на дневен сменен график, за обезщетенията по чл. 50, ал. 6 КСО в т. 12
се попълва броят на работните дни/работните часове от графика през периода на отпуска с право на
обезщетение, а когато периодът на отпуска обхваща дни от различни календарни месеци, броят на
работните дни/работните часове се попълва поотделно за всеки месец. Когато правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено през периода на отпуска, се попълва само броят на работните дни/
работните часове от графика до датата на прекратяването.
13. „Входящ номер и дата на представяне на заявление-декларацията на осигурителя ............/.............
20... г.“ – попълва се входящият номер – при ляво подравняване, и датата, на която заявление-декларацията е представена от лицето на осигурителя.
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Раздел II. „Удостоверявам следните промени в обстоятелствата“ се попълва, когато се удостоверява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване изплащането на
паричното обезщетение, или когато се удостоверява промяна в личната банкова сметка на правоимащото лице. Отбелязват се обстоятелствата, които са променени спрямо декларираните в раздел І за
същото обезщетение, вписва се датата, от която се променя съответното обстоятелство. Там, където
е необходимо, се попълват съответните данни.
Допуска се попълване на данни едновременно в раздел І и раздел ІІ, когато в съответното заявление-декларация, представено от осигуреното лице пред осигурителя, са отбелязани както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които подлежат на промяна, отнасящи се за същото
обезщетение, считано от точно определена дата.
На последния ред се попълва името, фамилията и длъжността на лицето, което представлява осигурителя. Когато е на хартиен носител, удостоверението се подписва и се поставя печат на осигурителя.“

§ 32. Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 11
към чл. 11, ал. 2

ПРЕДСТАВЯНЕ
КОРЕКЦИЯ
ЗАЛИЧАВАНЕ

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ
от ........................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ...................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ ,
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ………………………………….............................…., мобилен телефон .............................................................. ,
електронен адрес ................................................................................................................................................. ,
осигурен като самоосигуряващо се лице ........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(посочва се дейността като самоосигуряващо се лице – регистриран като: упражняващ свободна професия,
занаятчийска дейност; едноличен търговец; собственик на търговско дружество; съдружник в търговско дружество; физическо лице – член на неперсонифицирано дружество; регистриран земеделски стопанин; тютюнопроизводител; лице по чл. 4, ал. 9 КСО)
чрез ......................................................................................., ЕИК/код по БУЛСТАТ ………………..……………………
(наименование на дружеството)
Моля в качеството ми на ...................................................................................................................................
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст/лице, при което
е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД/съпруг на лице, при което е настанено
детето по реда на чл. 26 ЗЗД/настойник/осиновител/ка на дете от 2- до 5-годишна възраст/осиновител, който сам е осиновил дете от 2- до 5-годишна възраст/
осиновител на дете до 5-годишна възраст)
да ми бъде изплащано парично обезщетение за ............................................................................................
(бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 КСО/
бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 5 КСО /
раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 50, ал. 6
КСО до 15 календарни дни/раждане на дете по чл. 50, ал. 7 КСО след навършване
на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни/бременност
и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50а КСО/осиновяване на дете
от 2- до 5- годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53а КСО/осиновяване на дете
от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на
предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни/отглеждане на малко
дете по чл. 53 КСО/отглеждане на малко дете по чл. 54 КСО)
считано от ……………. 20… г.
за дете .............................................................................................................., родено на …………………… 20…. г.
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ................................................................................
Когато детето не е с ЕГН – Удостоверение за раждане № ...................................................... /………… 20……. г.
Майка ............................................................... , ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
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Баща ................................................................ , ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ………на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
I. Удостоверявам следните обстоятелства:
1. К ъм датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението, съм осигурен/а за общо
заболяване и майчинство – да/не, като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ................ 20.... г.
2. К ъм датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението, имам/нямам 12 месеца
осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство.
Н а ......................... 20.... г. придобивам изискуемия осигурителен стаж (данните се попълват,
когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска изплащане на обезщетение).
3. Код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ – ...........
(12; 13; 96)
4. С читано от ............. 20.... г. осигуряването ми е прекъснато/прекратено – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и
чл. 54 КСО.
5. Д етето е живо – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50,
ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
6. Д етето не е дадено за осиновяване – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50,
ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53 и чл. 54 КСО.
7. Д етето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а и чл. 54 КСО. Не
се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено
дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
8. Д етето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла – отнася се само за
обезщетението по чл. 53 КСО.
9. Д етето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение – отнася се само за обезщетението по чл. 53а КСО.
10. О синовяването не е прекратено от съда – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50,
ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на
чл. 26 ЗЗД.
11. Д етето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно
семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – отнася се за обезщетенията
по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
Не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.
12. Д етето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а
и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при
което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
13. Н е съм лишен/а от родителски права – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50,
ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на
чл. 26 ЗЗД.
14. Р одителските ми права не са ограничени – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1;
чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за
случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда
на чл. 26 ЗЗД.
15. П рез периода на ...............................................................................................................................
(бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 КСО/бременност и
раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 5 КСО; раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни/раждане на
дете по чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410
календарни дни/осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53а
КСО/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца
от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни/отглеждане на малко
дете по чл. 53 КСО)
не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
16. П рез периода на бременност и раждане продължавам да упражнявам трудова дейност като
самоосигуряващо се лице – отнася се само за обезщетението по чл. 50а КСО.
17. П рез периода на отглеждане на детето продължавам да упражнявам трудова дейност като
самоосигуряващо се лице – отнася се за обезщетението по чл. 54 КСО.
18. Н е съм дал/а съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата
по чл. 163, ал. 10, 11 или 12 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или
дядо и съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД) – отнася се за
обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5 и чл. 50, ал. 7 КСО.
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19. Н
 е съм дал/а съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10 или 11 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или
дядо) – отнася се за обезщетенията по чл. 50а КСО.
20. Н е съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ
(баща, баба или дядо) – отнася се за обезщетенията по чл. 53 и чл. 54 КСО.
21. П равоотношението/осигуряването на майката/осиновителката/лицето, при което е настанено
детето по реда на чл. 26 ЗЗД не е прекратено – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 7
и чл. 53 КСО.
22. П равоотношението/осигуряването на осиновителката не е прекратено – отнася се за обезщетенията по чл. 53а КСО, когато осиновител при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст получава обезщетение след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на
детето за осиновяване за остатъка до 365 дни.
23. Н азначен/а съм за настойник съгласно акт на кмета на общината или на определено от него
длъжностно лице за периода от ........ 20..... г. до ......... 20..... г. – отнася се за обезщетенията
по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50а; чл. 53 и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които
обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
24. П рез периода от ......... 20.... г. до ......... 20..... г. майката/осиновителката на детето не може да
се грижи за него поради тежко заболяване съгласно протокол на ЛКК – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 53 и чл. 53а КСО. Не се отнася за случаите, в
които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
25. М айката/осиновителката е починала на ......... 20..... г. и/или бащата/осиновителят на детето
е починал на ......... 20.... г., съгласно препис-извлечение от акта/актовете за смърт – отнася
се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по
реда на чл. 26 ЗЗД.
26. Д атата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване е ......... 20.... г. – отнася се
за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53;
чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице,
при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
27. Д атата на предаване на детето за осиновяване съгласно издадения акт е ......... 20.... г. – отнася
се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53;
чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице,
при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
28. С ъгласно съдебно решение/заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето за периода от ..... 20... г.
до ........ 20.... г. – отнася се за обезщетението по чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7 и чл. 53 КСО за
лицата, при които е настанено дете по този ред.
29. Д етето е изписано от лечебното заведение на ......... 20.... г. – отнася се за случаите, в които
обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО на баща.
30. С майката/осиновителката на детето се намирам в брак – отнася се за случаите, в които
обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО.
31. Ж ивея в едно домакинство с майката и съм припознал детето – отнася се за случаите, в
които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО на баща.
32. Д руги обстоятелства.......................................................... считано от ......... 20..... г.
*33. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN .................................................................................................. , BIC .......................................
при банка ..........................................................................................................................................
(наименование)
*Точка 33 се попълва само при първото представяне на удостоверение – приложение № 11.
II. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата:
1. Д етето е починало на ……………. 20…. г. – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50,
ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
Считано от …………….20……г.:
2. Д етето е дадено за осиновяване – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6;
чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53 и чл. 54 КСО.
3. Д етето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а и чл. 54 КСО. Не се
отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете
по реда на чл. 26 ЗЗД.
4. Д етето е настанено в детско заведение, включително детска ясла – отнася се само за обезщетението по чл. 53 КСО.
5. Д етето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение – отнася
се само за обезщетението по чл. 53а КСО.
6. О синовяването е прекратено от съда – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5;
чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в
които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
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7. Д
 етето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – отнася се за обезщетенията по
чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не
се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.
8. Д етето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството – отнася се
за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54
КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
9. Л ишен/а съм от родителски права – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5;
чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в
които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
10. Р одителските ми права са ограничени – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50,
ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите,
в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
11. П рез периода на ...............................................................................................................................
(бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 КСО/бременност и
раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 5 КСО/раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни/раждане на
дете по чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410
календарни дни/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53а
КСО/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца
от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни/отглеждане на малко
дете по чл. 53 КСО)
продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
12. П рекъснал/а/прекратил/а съм упражняването на трудова дейност като самоосигуряващо се
лице по чл. 4, ал. 3 КСО – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50,
ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а ; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.
13. З апочнал/а съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство по чл. 4 КСО – отнася се за обезщетенията по
чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6 и чл. 50, ал. 7 КСО, които се изплащат на основание
чл. 52 КСО след прекратяване на осигуряването.
14. Д ал/а съм съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата
по чл. 163, ал. 10, 11 или 12 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или
дядо и съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД) – отнася се за
обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5 и чл. 50, ал. 7 КСО.
15. Д ал/а съм съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата
по чл. 163, ал. 10 или 11 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или
дядо) – отнася се за обезщетението по чл. 50а КСО.
16. Д ал/а съм съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща,
баба или дядо) – отнася се за обезщетенията по чл. 53 и чл. 54 КСО.
17. П равоотношението/осигуряването на майката/осиновителката/лицето, при което е настанено
детето по реда на чл. 26 ЗЗД е прекратено – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 7 и
чл. 53 КСО.
18. П равоотношението/осигуряването на осиновителката е прекратено – отнася се за обезщетението по чл. 53а КСО, когато осиновител при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна
възраст получава обезщетение след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за
осиновяване за остатъка до 365 дни.
19. Н астойничеството ми е прекратено от кмета на общината или от определеното от него
длъжностно лице – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50а ; чл. 53
и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при
което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
20. Н астаняването на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето e прекратено
съгласно съдебно решение/заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7 и чл. 53 КСО за лицата, при които е
настанено дете по този ред.
21. Б ракът с майката/осиновителката на детето ми е прекратен – отнася се за случаите, в които
обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО.
22. Н е живея в едно домакинство с майката на детето – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО на баща.
23. Д руги обстоятелства ........................................................................................................................
24. Л ичната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както
следва:
IBAN .................................................................................................... , BIC .......................................
при банка ...........................................................................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват
съответните данни.
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ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам
ново удостоверение. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна
отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата ………...………...................……
............................………...........................………….
гр. (с.) ……...................………………
(име, фамилия, длъжност, подпис и печат)
Указания
за попълване на удостоверение – приложение № 11 към чл. 11, ал. 2, от самоосигуряващо се лице
относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на малко дете
и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
Удостоверението се представя за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане,
отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст от самоосигуряващите
се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) – лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи
трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, и
физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани
и тютюнопроизводители, които са избрали да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство,
за изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване. Удостоверението
се представя и за лицата по чл. 4, ал. 9 КСО.
Навсякъде в удостоверението датите се попълват от ляво надясно в две позиции за ден, две
позиции за месец и четири позиции за година.
При попълване на удостоверението се отбелязва съответният код – „Представяне“, „Корекция“
или „Заличаване“.
Корекция на представено удостоверение се извършва, като се попълва удостоверение с коректните данни и се отбелязва код „Корекция“.
Не се коригират: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция
за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на обезщетението, за което се отнасят данните в удостоверението. При необходимост от корекции на посочените данни удостоверението се заличава, след което се попълва и представя ново удостоверение
с коректни данни.
Заличаване на представено удостоверение се извършва, като се отбелязва код „Заличаване“ и
се попълват: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на обезщетението.
Раздел І. „Удостоверявам следните обстоятелства“ се попълва, когато с удостоверението се иска
изплащане на парично обезщетение, по следния начин:
1. „Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението съм осигурен/а за общо
заболяване и майчинство – да/не, като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация
до .................... 20... г.“ – отбелязва се дали самоосигуряващото се лице е осигурено за съответния
риск. Ако е отбелязано, че регистрацията му като самоосигуряващо се лице е срочна, се попълва
датата, на която изтича срокът на регистрацията. Ако е отбелязано, че лицето не е осигурено, се
попълва и дата в т. 4.
2. „Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението, имам/нямам 12 месеца
осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство.“
„На ........ 20.... г. придобивам изискуемия осигурителен стаж“ – ако е отбелязано, че самоосигуряващото се лице няма изискуемия осигурителен стаж към деня, от който се иска изплащане на
парично обезщетение, се попълва датата, на която го придобива, когато тази дата е през периода на
исканото обезщетение, т.е. последният ден, с който се придобива необходимият осигурителен стаж.
3. „Код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ – … в
две позиции се попълва кодът за „Вид осигурен“ към деня, от който се иска изплащане на парично обезщетение, попълнен в декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ към Наредба
№ Н-8 на министъра на финансите от 29 декември 2005 г.
Забележка. Когато към деня, от който се иска изплащане на парично обезщетение осигуряването е
прекратено или прекъснато, се попълва кодът за „Вид осигурен“ за последния по време период, през
който лицето е било осигурено.
4. „Считано от .................... 20..... г.“ осигуряването ми е прекъснато/прекратено – попълва се,
ако осигуряването е прекъснато/прекратено, независимо дали рискът е настъпил преди или след
прекъсването/прекратяването. Датата, от която осигуряването е прекъснато/прекратено, е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено.
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Раздел II. „Удостоверявам следните промени в обстоятелствата“ се попълва, когато се удостоверява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване изплащането на
паричното обезщетение, или когато се удостоверява промяна в личната банкова сметка на самоосигуряващото се лице. Отбелязват се обстоятелствата, които са променени спрямо декларираните в
раздел І за същото обезщетение, вписва се датата, от която се променя съответното обстоятелство.
Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
Допуска се попълване на данни едновременно в раздел І и раздел ІІ, когато в удостоверението
се отбелязват както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които подлежат на промяна,
отнасящи се за същото обезщетение, считано от точно определена дата.
На последния ред се попълва името и фамилията на самоосигуряващото се лице. Когато е на
хартиен носител, удостоверението се подписва и се поставя печат на самоосигуряващото се лице,
ако има такъв.“

§ 33. Приложение № 12 към чл. 16, ал. 1 се изменя така:

Вх. № в ТП на НОИ …………/……… 20… г.

„Приложение № 12
към чл. 16, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГР. ..................................................................................

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
от .................................................................................................................................................................. ,
(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК/код по БУЛСТАТ на осигурителя/дружеството/самоосигуряващия се ..................................... ,
адрес за кореспонденция ........................................................................................................................... ,
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон …………………...........................……………………., мобилен телефон ...................................................... ,
електронен адрес ........................................................................................................................................ ,
представляван от:
1. ................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ………., ЛК № ………….., издадена на ........ 20… г. от ............................
2. ................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от ............................
3. ................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от ............................
На основание чл. 16, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното
обществено осигуряване Ви представям следните документи:
Документи на хартиен носител:
1. Б рой удостоверения – приложение № 9 – …
2. Б рой удостоверения – приложение № 10 – …
3. Б рой удостоверения – приложение № 11 – …
Документи на електронен носител:
1. Б рой записи на удостоверения – приложение № 9 – …
2. Б рой записи на удостоверения – приложение № 10 – …
3. Б рой записи на удостоверения – приложение № 11 – …
Упълномощавам настоящите документи да представи:
....................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от ............................
Дата ………….……....
Подпис/и на представляващия/те осигурителя/
гр. (с.) ………………..
дружеството/самоосигуряващото се лице:
1. ………………...................................…………
2. ………………...................................…………
3. ………………...................................…………
(печат на осигурителя/дружеството)“
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§ 34. Приложение № 13 към чл. 19, ал. 1 се изменя така:

Вх. № в ТП на НОИ …………/……… 20… г.

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

ЗА ЯВЛЕНИЕ
за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен
път в НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице
от .................................................................................................................................................................. ,
(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
с ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .................................................................. ,
адрес за кореспонденция ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ,
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ………………………………………....................................., мобилен телефон .............................................. ,
електронен адрес ........................................................................................................................................ ,
представляван от .........................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от ............................
° Упълномощавам
Оттеглям упълномощаването на
° (може
да се посочи само една от предложените възможности)
........................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия или наименование на титуляря на КЕП)
с ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ...................................................................
чрез ...............................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето, посочено като автор в удостоверението на КЕП)
да ползва електронните услуги, предоставени от НОИ, да подписва и да представя с КЕП документите по чл. 14, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване от мое име.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
При оттегляне на упълномощаването се задължавам да представя в съответното ТП на НОИ
ново заявление не по-късно от 3 работни дни преди датата на оттеглянето.
Упълномощавам настоящото заявление да представи:
....................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от ............................
Дата ………...………...................……
...........................................………...........................………….
гр. (с.) ……...................………………
(име, фамилия, подпис и печат на упълномощителя)“

„

§ 35. В приложение № 14 към чл. 21, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. Навсякъде след думите „ЕГН/“ се добавя „ЛН/“.
2. В титулната част се правят следните допълнения:
a) след думите „ЕИК/“ се добавя „код по БУЛСТАТ/“;
б) след думите „електронен адрес“ се добавя:

*
от оси гурителна каса .......................................................................................................................................

(наименование на осигурителната каса)
Код по БУЛСТАТ на осигурителната каса ....................................................................................................
за ..........................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя, име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .......................................................................... ,
адрес за кореспонденция ................................................................................................................................. ,
телефон ……………………………….......................…, мобилен телефон ..................................................................... ,
електронен адрес ................................................................................................................................................
*Попълва се, когато данните се представят от осигурителна каса.“
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§ 36. Приложение № 15 към чл. 24 се изменя така:

Вх. № в ТП на НОИ …………/……… 20… г.

„Приложение № 15
към чл. 24
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГР. ..................................................................................

ЗА ЯВЛЕНИЕ
за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване на осигурителя или при
прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда
от .................................................................................................................................................................. ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ,
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ......................………………………………………., мобилен телефон ............................................................ ,
електронен адрес ........................................................................................................................................ ,
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице .....................................................................
....................................................................................................................................................................... ,
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ЕИК/код по БУЛСТАТ.................................................................................................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за .......................................................................
....................................................................................................................................................................... ,
(временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст)
считано от ………..20…. г.
Прилагам следните документи:
1. Д окумент за самоличност (за справка).
2. Б олничен лист.
3. Д екларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове – приложение
№ 1 към чл. 3, ал. 2 НПОПДОО.
4. З аявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на
основание чл. 50, ал. 1 и 5 КСО за остатъка до 410 календарни дни – приложение № 2 към
чл. 4, т. 1 НПОПДОО.
5. З аявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на
основание чл. 50а КСО за остатъка до 410 календарни дни – приложение № 2а към чл. 4, т. 1
НПОПДОО.
6. З аявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете и при
осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни – приложение № 3 към чл. 4, т. 2 НПОПДОО.
7. З аявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410
календарни дни – приложение № 4 към чл. 4, т. 3 НПОПДОО.
8. З аявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете 2- до
5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53а КСО – приложение № 5 към чл. 4,
т. 4 НПОПДОО.
9. З аявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете 2- до
5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване
на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни – приложение № 6 към чл. 4, т. 5 НПОПДОО.
10. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете
на основание чл. 53 КСО – приложение № 7 към чл. 4, т. 6 НПОПДОО.
11. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете
на основание чл. 54 КСО – приложение № 8 към чл. 4, т. 6 НПОПДОО.
12.  Акт за прекратяване на правоотношението.
13.  Документ за заверен трудов, служебен и осигурителен стаж.
14.  Други ................................................................................................................................................
Забележки: 1. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са
приложени.
2. Приложение № 2а се прилага след 1 юни 2017 г.
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Данни за упълномощеното лице, което представя заявлението:
....................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от .......................
Дата ………...………...................……
Подпис на лицето, което
гр. (с.) ……...................………………
иска паричното обезщетение: ........................………“

§ 37. В приложение № 16 към чл. 25 навсякъде след думите „ЕГН/“ се добавя „ЛН/“.
§ 38. В приложение № 17 към чл. 26 се правят следните допълнения:
1. Навсякъде след думите „ЕГН/“ се добавя „ЛН/“.
2. В т. 2 на раздел „Прилагам следните документи“ след думите „(представя се поне от
един от наследниците“ се добавя „– за справка“.
§ 39. В приложение № 18 към чл. 27 се правят следните допълнения:
1. Навсякъде след думите „ЕГН/“ се добавя „ЛН/“.
2. В т. 2 на раздел „Прилагам следните документи“ след думите „(представя се поне от
един от наследниците“ се добавя „– за справка“.
§ 40. Приложение № 19 към чл. 44, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 19
към чл. 44, ал. 3
Вх. № в ТП на НОИ …………/……… 20… г.

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

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

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

ЗА ЯВЛЕНИЕ-ДЕК ЛАРАЦИЯ
за промяна на „съответното ТП на НОИ“
от .................................................................................................................................................................. ,
(наименование на осигурителя)
регистриран в ТП на НОИ – ..................................................................................................................... ,
ЕИК/код по БУЛСТАТ на осигурителя ................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ........................................................................................................................... ,
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.),
телефон ………....................………………………………., мобилен телефон ............................................................. ,
електронен адрес ........................................................................................................................................ ,
представляван от:
1. ................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от ............................
2. ................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от ............................
3. ................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от ............................
Декларирам, че за обособената дейност ............................................................................................ ,
(наименование на обособената дейност)
която се извършва на територията на ………………………, с адрес ................................................................
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
ще представям документи за изплащане на паричните обезщетения от държавното обществено
осигуряване на осигурените лица в ТП на НОИ – .................................................................................
Упълномощавам заявление-декларацията да представи:
....................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………., ЛК № …….., издадена на ........ 20… г. от ............................
Дата …………....…….
Подпис/и на представляващия/те осигурителя:
гр. (с.) ………………..
1. ……………….....................................………
2. ……………….....................................………
3. ……………….....................................………
(печат на осигурителя)“

Заключителна разпоредба
§ 42. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на:
1. Параграфи 11 и 36.
2. Параграфи 2, 21 – 35 и 37 – 41, които влизат в сила от 1 юни 2017 г.
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Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69
ОТ 6 АПРИЛ 2017 Г.

С Т Р. 3 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
ОТ 6 АПРИЛ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2017 г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2017 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на отбраната
за 2017 г. в размер 103 211 лв. за разплащане
на извършените разходи по предоставените
дейности и услуги на правоимащите лица по
чл. 4, т. 4 от Закона за ветераните от войните
на Република България и по чл. 16 от Закона
за военноинвалидите и военнопострадалите.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. по политика
„Отбранителни способности“, разпределени,
както следва:
1. по бюджетна програма „Медицинско
осигуряване“ – 61 273 лв.;
2. по бюд жетна програма „Военно-пат риотично възпитание и военно-почивно
дело“ – 41 938 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2017 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер общо 336 000 лв. по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за
2017 г. за извършване на неотложен авариен
ремонт на сградния фонд, ползван от Столична дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ – София, ул. Екзарх
Йосиф 46, и София, ул. Искър 27.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
по „Пол и т и к а в облас т та на пож арната
безопасност и защитата на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2017 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.

Заключителни разпоредби

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 отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:
Огнян Герджиков

Министър-председател:
Огнян Герджиков

Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71
ОТ 7 АПРИЛ 2017 Г.

за приемане на Правилник за работата на
Специализирания експертен съвет по устройство на територията при Министерството на
отбраната по Комплексната автоматизирана
система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или
положение на война
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилника за
рабо тата на Спец иа лизи рани я експер тен
съвет по устройство на територията при Министерството на отбраната по Комплексната
автоматизирана система за управление на
страната при извънредно положение, военно
положение или положение на война съгласно
приложението (поверително).
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2660

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72
ОТ 7 АПРИЛ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 70 на Министерския съвет от 2010 г. за
координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 64, 90 и 95 от 2010 г.,
бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 7 и 80 от 2012 г.,
бр. 65 от 2013 г., бр. 10, 34, 58, 76, 94 и 101
от 2014 г., бр. 30 от 2015 г. и бр. 2 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието на постановлението думите „Европейския съюз“ се заменят с
„Европейските структурни и инвестиционни
фондове и за създаване на Съвет за координация при управлението на средствата от
Европейския съюз“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Цялостната организация, координация и контрол на системата за управление
на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЕСИФ) и от други
донори се осъществява от заместник министър-председателя по европейските фондове.“
2. В ал. 2:
а) точка 2 се отменя;
б) точка 4 се отменя;
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в) точка 5 се изменя така:
„5. ръководи процеса по разработването
на институционалната рамка и нормативната
уредба, свързана с управлението на средствата
от ЕСИФ;“
г) точка 6 се отменя;
д) точка 7 се изменя така:
„7. координира и контролира управлението
на:
а) програмите, финансирани от ЕСИФ;
б) програмите за европейско териториално
сътрудничество, в които Република България
участва;
в) помощта по Програма „ФАР“, като изпълнява функцията на национален координатор;
г) Фонд „Убежище, миграция и интеграция“
и Фонд „Вътрешна сигурност“;“
е) точка 9 се изменя така:
„9. съгласува промените в документите по
т. 7, букви „б“ и „в“;“
ж) точки 10 и 11 се отменят;
з) в т. 12 думите „стратегически документи“
се заменят със „Споразумението за партньорство“, а думите „Европейския съюз“ се заменят
с „ЕСИФ“;
и) в т. 15 думите „дейностите по финансовите инструменти на Европейската комисия
JEREMIE, JESSICA и JASPERS“ се заменят
с „предоставената от Инструмента JASPERS
подкрепа“;
к) точка 18 се отменя;
л) в т. 19 абревиатурата „ЕС“ се заменя с
„ЕСИФ“;
м) в т. 20 думите „усвояването на средствата
от ЕС“ се заменят с „управлението на средствата от ЕСИФ“.
3. В ал. 3 т. 2 и 3 се отменят.
4. Алинея 4 се отменя.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Заместник министър-председателят по
европейските фондове координира предоставената от Инструмента JASPERS подкрепа, като
съгласува изменения в Плана за действие на
JASPERS за периода 2014 – 2020 г. по предложение на съответното ресорно министерство
и внася за разглеждане от Министерския съвет в срок до 31 март отчет за изпълнение на
мерките през предходната година.“
6. Алинея 8 се отменя.
7. Алинея 10 се изменя така:
„(10) При изпълнение на функциите си по това
постановление заместник министър-председателят по европейските фондове се подпомага от
дирекция „Централно координационно звено“
в администрацията на Министерския съвет.“
§ 3. В чл. 2 думата „правителствената“ се
заменя с „държавната“.
§ 4. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „разглежда работни варианти
на документите по чл. 1, ал. 2, т. 4 и осигурява
тяхната взаимна съгласуваност“ и запетаята
пред тях се заличават.
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2. Точка 2 се изменя така:
„2. съгласува проектите на индикативни
годишни работни програми при условията и по
реда на чл. 26, ал. 4 от Постановление № 162
на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по програмите,
финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.;“.
3. Точки 4 и 5 се изменят така:
„4. разглежда предложения за изменения в
Споразумението за партньорство и в програмите, финансирани със средства от ЕСИФ,
включително за преразпределение на средства
по приоритетни оси или приоритети, и осигурява тяхната взаимна съгласуваност;
5. обсъжда и други въпроси, свързани с
управлението на средствата от ЕСИФ, по инициатива на председателя или по предложение
на член на Съвета;“.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „заместник министърпредседателят по демографската и социалната
политика и министър на труда и социалната
политика“ се заменят с „министърът на труда
и социалната политика“.
2. В ал. 3 след думите „заместник-министър“
се добавя „или директор на дирекция от администрацията на съответното министерство“.
§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Съветът провежда редовни заседания най-малко веднъж годишно.
(2) Заседанията на Съвета се свикват от
председателя или по инициатива най-малко
на една трета от членовете му.
(3) Съветът приема решения с обикновено
мнозинство от присъстващите на заседанието
негови членове.“
§ 7. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) По решение на неговия председател Съветът може да приеме и неприсъствено
решение, като за всеки конкретен случай се
определя срок за предоставяне на становища и
бележки по изпратения за съгласуване проект
на решение, който не може да е по-кратък от
10 дни.
(2) Решението по ал. 1 се счита за прието,
когато проектът е съгласуван без бележки от не
по-малко от две трети от членовете на Съвета.
Проектът на решение се счита за съгласуван
без бележки и когато в определения срок не е
получено становище. За приетото решение се
съставя протокол.
(3) Одобрените док у менти и приетите
решения от Съвета по реда на ал. 1, които
подлежат на разглеждане от Министерския
съвет, се считат за преминали предварителното
съгласуване по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
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(4) По изключение при идентифицирана
необходимост от провеждане на спешни съгласувателни действия срокът по ал. 1 може да се
намали по решение на председателя на Съвета.“
§ 8. Членове 9 – 11 се отменят.
§ 9. Навсякъде думите „средствата от ЕС“
и „средства от ЕС“ се заменят съответно със
„средствата от ЕСИФ“ и „средства от ЕСИФ“.
§ 10. Навсякъде думите „и икономическата
политика“ се заличават.
§ 11. Параграф 9 от заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 9. Постановлението се приема на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове във връзка с чл. 22а от
Закона за администрацията и чл. 11, ал. 3 от
Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. В Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен
информационен портал за обща информация
за управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г.,
бр. 54 от 2011 г., бр. 99 от 2012 г., бр. 62 и 65
от 2013 г., бр. 58, 76 и 101 от 2014 г. и бр. 2 от
2016 г.) навсякъде думите „заместник министър-председателя по европейските фондове
и икономическата политика“ се заменят със
„заместник министър-председателя по европейските фондове“.
§ 13. В Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети
за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите,
съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм.
и доп., бр. 58, 76 и 101 от 2014 г., бр. 37 и 57 от
2015 г. и бр. 2 и 46 от 2016 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. Навсякъде думите „заместник министър-председателят по европейските фондове и
икономическата политика“ и „заместник министър-председателя по европейските фондове
и икономическата политика“ се заменят съответно със „заместник министър-председателят
по европейските фондове“ и „заместник министър-председателя по европейските фондове“.
2. В чл. 3, ал. 8 се създава т. 7:
„7. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на
средствата от Европейските земеделски фондове“ или определени от него служители на
агенцията.“
3. В чл. 11, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. да получава информация от управляващите органи при прекратяване на процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова
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помощ, както и за основанието за прекратяването є;“.
4. В чл. 12, ал. 9 се създава т. 9:
„9. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на
средствата от европейските земеделски фондове“ или определени от него служители на
агенцията.“
5. В приложение № 2 към чл. 4а, ал. 3 и
чл. 13а, ал. 3:
а) в раздел І:
аа) в т. 4 буква „б“ се изменя така:
„б) списък с описание на изпълняваните
проекти, програми и/или дейности съгласно
чл. 4а, ал. 1, т. 3 и 4, както и документи, доказващи изпълнението им;“
бб) в т. 11 думите „преди провеждането“ се
заменят със „след провеждането“;
б) в раздел ІІ:
аа) в т. 5 буква „б“ се изменя така:
„б) списък с описание на изпълняваните
проекти, програми и/или дейности съгласно
чл. 13а, ал. 1, т. 3 и 4, както и документи, доказващи изпълнението им;“
бб) в т. 12 думите „преди провеждането“ се
заменят със „след провеждането“.
§ 14. В Постановление № 98 на Министерския съвет от 2015 г. за условията и реда за
определяне на управляващи и сертифициращи органи по програмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, програмите на Европейския съюз за
териториално сътрудничество и от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се
лица, и на отговорен орган по Фонд „Убежище,
миграция и интеграция“ и по Фонд „Вътрешна
сигурност“ (ДВ, бр. 30 от 2015 г.) навсякъде
думите „заместник министър-председателят
по европейските фондове и икономическата
политика“ и „заместник министър-председателя
по европейските фондове и икономическата
политика“ се заменят съответно със „заместник министър-председателят по европейските
фондове“ и „заместник министър-председателя
по европейските фондове“.
§ 15. В Постановление № 116 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Съвет
за интелигентен растеж (обн., ДВ, бр. 36 от
2015 г.; изм., бр. 2 от 2016 г.) се правят следните
изменения:
1. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Функциите на секретариат на съвета
се изпълняват от дирекция „Икономически
политики за насърчаване“ на Министерството
на икономиката.“
2. Член 12 се отменя.
§ 16. В Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за
определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ
от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство, Норвежкия фи-
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нансов механизъм, Фонд „Убежище, миграция
и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“
(обн., ДВ, бр. 44 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 76 и
101 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г. и бр. 52 от 2016 г.),
в § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „заместник министър-председателя
по европейските фондове и икономическата
политика“ се заменят със „заместник министър-председателя по европейските фондове“.
§ 17. В Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и
сключването на договорите в процедурата за
избор с публична покана от бенефициенти на
безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн.,
ДВ, бр. 52 от 2016 г.; доп., бр. 76 от 2016 г.) § 7
се изменя така:
„§ 7. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
по европейските фондове, министъра на образованието и науката, министъра на вътрешните
работи, министъра на труда и социалната политика, министъра на земеделието и храните,
министъра на финансите, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие
и благоустройството, министъра на околната
среда и водите и на министъра на културата.“
§ 18. В Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни
правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 53
от 2016 г.) навсякъде думите „заместник министър-председателя по европейските фондове
и икономическата политика“ се заменят със
„заместник министър-председателя по европейските фондове“.
§ 19. В Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по
програмите, съфинансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 61 от
2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Когато за проект на бенефициент се
предвижда изпълнението на дейностите да се
възлага изцяло на външен за него изпълнител или изпълнители, в съответствие с чл. 67,
параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013,
безвъзмездната финансова помощ и възстановимата помощ се предоставят единствено под
формата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗУСЕСИФ.
(2) Извън случаите по ал. 1 безвъзмездната
финансова помощ и възстановимата помощ
за тези дейности мoже да ce предоставят под
всички форми по чл. 55, ал. 1 ЗУСЕСИФ.“
2. В чл. 8 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) За дейности за организация и управление на проект, изпълнението на които се
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предвижда да не се възлага изцяло на външен
за бенефициента изпълнител, безвъзмездна
финансова помощ и възстановима помощ се
предоставят само под формата по чл. 55, ал. 1,
т. 4 ЗУСЕСИФ.
(3) По изключение, когато към датата на
утвърждаване на документите по чл. 26, ал. 1
ЗУСЕСИФ не е налице методология за определяне размерите на сумите по формата, посочена
в чл. 55, ал. 1, т. 4 ЗУСЕСИФ, безвъзмездна
финансова помощ и възстановима помощ за
дейности за организация и управление, изпълнението на които се предвижда да не се възлага
изцяло на външен за бенефициента изпълнител,
може да се предостави чрез формата по чл. 55,
ал. 1, т. 1 ЗУСЕСИФ след изрично одобрение
на Съвета за координация при управлението на
средствата от Европейския съюз (СКУСЕС).“
3. В чл. 10, ал. 2, т. 2 буква „а“ се изменя
така:
„а) със заповед на органа по назначаване,
съответно на работодателя, на служителя по
служебно правоотношение, съответно трудово
правоотношение, в държавната администрация,
с негово съгласие и срещу възнаграждение
са възложени допълнителни задължения във
връзка с управлението и/или изпълнението на
проект, или“.
4. В чл. 11 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Когато за дейностите по изпълнение на
проект на бенефициент от централната и териториалната администрация на изпълнителната
власт не се предвижда възлагане изцяло на
външен за бенефициента изпълнител, безвъзмездната финансова помощ и възстановимата
помощ се предоставят под формите по чл. 55,
ал. 1, т. 2 – 4 ЗУСЕСИФ по отношение на
тази част от дейностите, която не е обект на
възлагане.
(2) По изключение, когато към датата на
утвърждаване на документите по чл. 26, ал. 1
ЗУСЕСИФ не е налице методология за определяне на размерите на сумите по формите,
посочени в чл. 55, ал. 1, т. 2 – 4 ЗУСЕСИФ, за
случаите по ал. 1 може да се използва формата
по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗУСЕСИФ след изрично
одобрение на СКУСЕС.“
5. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Размерът на допустимите разходи за възнаграждения на служителите на
бенефициентите/партньорите за дейности по
управление и/или изпълнение на проекти/
бюджетни линии по ОПДУ извън случаите по
чл. 9 и 27 се изчислява, когато е приложимо,
въз основа на действително отработеното и
отчетено време от служителите по съответните
проекти/бюджетни линии по ОПДУ, когато
безвъзмездната финансова помощ за тези разходи е предоставена под формите на чл. 55,
ал. 1, т. 1 и 2 ЗУСЕСИФ.
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(2) Допустими са разходи за възнаграждения
на служителите на бенефициентите/партньорите за дейности по управление и/или изпълнение
на проекти/бюджетни линии по ОПДУ извън
случаите по чл. 9 и 27, когато са възложени
на основание чл. 143, ал. 1 и чл. 144 от Кодекса на труда, съответно чл. 50а от Закона за
държавния служител.
(3) Разходите за възнаграждения на изборните членове на Висшия съдебен съвет, главния
инспектор и инспекторите в Инспектората към
Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите,
следователите и на съдебните служители за
дейности по управление и/или изпълнение на
проекти по ОПДУ са допустими, при условие че:
1. дейностите по конкретния проект са
включени в длъжностните характеристики на
служителите по основното им правоотношение;
2. дейностите по конкретния проект, изпълнявани извън установеното работно време и
длъжностна характеристика на служителя и/или
извън предвидените дейности в специалните и/
или процесуалните закони за изборните членове
на Висшия съдебен съвет, главния инспектор
и инспекторите в Инспектората към Висшия
съдебен съвет, съдиите, прокурорите и следователите, се възлагат при следните условия:
а) със заповед на органа по назначаване/работодателя на служителя по трудово
правоотношение, с негово съгласие и срещу
възнаграждение са възложени допълнителни
задължения във връзка с управлението и/или
изпълнението на конкретния проект, или
б) със служителя по трудово правоотношение
е сключен трудов договор по реда на чл. 110 от
Кодекса на труда във връзка с управлението
и/или изпълнението на конкретния проект.
(4) Разходите за възнаграждения на изборните членове на Висшия съдебен съвет, главния
инспектор и инспекторите в Инспектората на
Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори и
следователи, които ще осъществяват преподавателска дейност пo смисъла на чл. 195, ал. 1,
т. 4 от Закона за съдебната власт в Националния институт на правосъдието, и на съдебни
служители, преподаватели в Националния
институт на правосъдието, са допустими при
условията на чл. 13, ал. 1, т. 10 от Закона
за обществените поръчки, когато пленумът
на Висшия съдебен съвет е взел решение, с
което възлага на директора на Националния
институт на правосъдието да издава заповеди
за определяне на преподавателя, програмата
на обучението и размера на възнаграждението
по тарифа, определена от Управителния съвет
на Националния институт на правосъдието.
(5) Размерът на допустимите разходи за
възнаграждения на лицата по ал. 3 и 4 за
дейности по изпълнение на проекти по ОПДУ
се определя въз основа на действително отработеното и отчетено време. Размерът на
часовата ставка на възнагражденията на ли-
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цата по ал. 3 е допустим до общия размер на
основното им възнаграждение, допълнителното
възнаграждение за продължителна работа и
възнаграждението за ранг на часова база за
съответния месец, което лицето получава по
основното си правоотношение, или до размера
на възнаграждението на часова база по чл. 262,
ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса на труда, което лицето
получава съгласно чл. 143, ал. 1 и чл. 144 от
Кодекса на труда.
(6) Размерът на часовата ставка на възнагражденията на служителите на бенефициентите/партньорите за дейности по изпълнение
на проекти/бюджетни линии по ОПДУ извън
случаите по ал. 3 и 4, чл. 9 и 27 е допустим до
размера на основното им възнаграждение на
часова база за съответния месец, което лицето
получава по основното си правоотношение,
или до размера на възнаграждението на часова
база по чл. 262, ал. 1, т. 2 и 3 КТ, което лицето
получава съгласно чл. 143, ал. 1 и чл. 144 от
Кодекса на труда, съответно съгласно чл. 50а
от Закона за държавния служител.
(7) Алинеи 4 – 6 не се прилагат в случаите,
когато Управляващият орган на ОПДУ е посочил друг начин за определяне на допустимия
размер на възнагражденията за дейности по
изпълнение на проекти по ОПДУ в документите по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ в съответствие
с чл. 5, ал. 5 и 6.
(8) Разходите за възнаграждения за дейности
по управление на проекти/бюджетни линии по
ОПДУ на лицата по ал. 3 и на служителите на
бенефициентите/партньорите извън случаите
по чл. 9 и 27 са допустими до размерите, определени съгласно методология по чл. 5, ал. 5
и 6 и при спазване на изискванията на чл. 6,
ал. 2 и 3 и чл. 8, ал. 2 и 3. В случаите по чл. 8,
ал. 3 размерът на допустимите разходи за тези
възнаграждения се определя съгласно ал. 5 и 6.
(9) В случаите по ал. 1 – 4 са допустими и
разходите за начислените върху допустимите
разходи за възнаграждения задължителни осигурителни вноски за сметка на осигурителя.“
6. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
а) в § 5 думите „заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика“ се заменят със „заместник министър-председателя по европейските
фондове“;
б) параграф 7 се изменя така:
„§ 7. В срок до 30 април 2017 г. заместник
министър-председателят по европейските фондове внася за одобрение от Министерския съвет
като част от националните правила за допустимост национална методология за определяне на
размерите на сумите във връзка с чл. 8, ал. 2,
разработена съвместно с министъра на финансите, министъра на икономиката, министъра
на труда и социалната политика, министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
министъра на транспорта, информационните
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технологии и съобщенията, министъра на образованието и науката, министъра на околната
среда и водите и министъра на земеделието
и храните.“
§ 20. В чл. 75, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, приет с Постановление № 229
на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г.,
бр. 15, 25, 30, 32, 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31,
43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г.,
бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8,
49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57
от 2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г. и бр. 12
от 2017 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. Точка 13 се изменя така:
„13. изгражда, развива, управлява и поддържа Единния информационен портал за обща
информация за средствата от Европейския съюз
и осигурява прозрачност на управлението на
фондовете;“.
2. Създава се нова т. 14:
„14. разработва и координира изпълнението
на единна Национална комуникационна стратегия за ЕСИФ;“.
3. Създават се т. 15 – 17:
„15. създава, развива, координира и ръководи мрежата на служителите по информация и
комуникация на програмите, съфинансирани
от ЕСИФ;
16. развива и координира работата на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ;
17. осъществява и координира комуникацията между мрежата на служителите по
информация и комуникация на програмите,
съфинансирани от ЕСИФ, и мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на
ЕСИФ;“.
4. Досегашната т. 14 става т. 18.
§ 21. В Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране
на Информационната система за управление
и наблюдение на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове (ИСУН)
и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета
с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 76 от 2016 г.), навсякъде
думите „заместник министър-председателя
по европейските фондове и икономическата
политика“ се заменят със „заместник министър-председателя по европейските фондове“.
§ 22. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2661
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-408 от 2015 г. за оценка на изпълнението на длъжността от държавните служители в Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 29 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 след думите „ал. 1, т. 1“ се
добавя „и ал. 3“, а думите „и по § 86 от
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на
Закона за Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)“ се заличават.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Оценка за изпълнение на длъжността
се изготвя и при несъответствие на нивото на
професионалната подготовка с изискванията
за заемане на длъжността при две последователни годишни проверки, установено по
реда на наредбата по чл. 170, ал. 5 ЗМВР.“
§ 3. В чл. 7, изречение първо след думите
„една година“ се поставя запетая и се добавя „освен когато се извършва в срока за
изпитване“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Пламен Узунов
2558

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2009 г. за условията и реда
за изпълнение на платеж ни операции и
за използване на платежни инструменти
(обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 48
от 2011 г., бр. 57 от 2012 г. и бр. 69 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 4 се създава ал. 5:
„(5) Електронни пари, до които издателят е
осигурил отдалечен достъп с цел изпълнение на
платежни операции, се съхраняват по сметка
за електронни пари, която е платежна сметка.
Когато издателят е осигурил отдалечен достъп
само с предплатена карта, сметките за електронни пари се обозначават с международен
номер на банкова сметка (IBAN) или с друг
уникален идентификатор.“
§ 2. В чл. 6, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
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1. Създава се нова т. 10:
„10. сметки за електронни пари – за съхранение на електронни пари, до които издателят
е осигурил отдалечен достъп за изпълнение на
платежни операции;“.
2. Досегашната т. 10 става т. 11.
§ 3. Създават се чл. 7б и 7в:
„Информация за платежна сметка за основни
операции
Чл. 7б. (1) Банките, които предоставят
платежни сметки за основни операции, предприемат необходимите мерки за повишаване
на обществената осведоменост относно възможността за ползване на платежни сметки
за основни операции.
(2) Мерките по ал. 1 включват най-малко
предоставяне на разположение по всяко време
на информация за сметката за основни операции
в електронна форма чрез интернет страниците
на банките.
(3) Информацията по ал. 2 включва наймалко информация относно възможността и
условията за откриване на платежна сметка
за основни операции при съответната банка,
видовете услуги, които банката предлага по
платежна сметка за основни операции, както
и приложимите такси и комисиони.
Такси за изпълнение на платежни операции
Чл. 7в. (1) Доставчик на платежни услуги
начислява на ползвател на платежни услуги
еднакви такси за презгранични и национални плащания в евро, попадащи в обхвата на
Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г.
относно презграничните плащания в рамките
на Общността, които са на еднаква стойност
и с един и същ вальор и които имат еднакви
характеристики по отношение на иницииране,
извършване и приключване на плащането.
(2) Услуги, които осигуряват технически изпълнението на платежна операция, в това число
използването на съответните комуникационни
услуги за размяна на финансови съобщения в
стандартизиран формат, се включват в таксата
за съответната платежна операция.
(3) Доставчиците на платежни услуги обозначават като отделен вид платежна услуга
в тарифите си услугите кредитен превод и
директен дебит в евро, попадащи в обхвата
на Регламент (ЕС) 260/2012 г. на Европейския
парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за
определяне на технически и бизнес изисквания
за кредитни преводи и директни дебити в евро
и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009,
с приложимия за тях вальор за изпълнение,
в случай че доставчикът на платежни услуги
предлага тези услуги.“
§ 4. В чл. 25, ал. 6 думата „спецификации“
се заменя с „характеристики“.
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§ 5. В чл. 27, ал. 1, т. 3 думата „както“ се
заличава.
§ 6. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В заглавието след думата „сетълмента“
се добавя „и вальор“.
2. Досегашният текст става ал. 1.
3. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Вальорът на задължаване на платежната сметка на платеца или на предварително
определения кредитен лимит при платежни
операции по ал. 1 е работният ден на РИНГС,
в който сметката за сетълмент на банката
издател е задължена чрез заявката за сетълмент на системния оператор.
(3) Вальорът на заверяване на платежната
сметка на получателя при платежни операции
по ал. 1 е не по-късно от работния ден на
РИНГС, в който сметката за сетълмент на
акцептиращата банка е заверена чрез заявката
за сетълмент на системния оператор.“
§ 7. В чл. 34а се създава ал. 7:
„(7) Предплатена карта, която може да се
използва само за извършване на операции по
чл. 27, ал. 1, т. 3, може да не притежава персонализирана защитна характеристика – ПИН
по ал. 6.“
§ 8. В приложение № 1 към чл. 7а се правят
следните изменения и допълнения:
1. В частта на таблицата с подзаглавие
„Закриване на разплащателна сметка“ редът
„Закриване на разплащателна сметка в офис,
открита преди повече от 12 месеца от датата
на закриване“ се заличава.
2. След частта на таблицата с подзаглавие
„Кредитен превод в национална валута“ се
създава нова част с подзаглавие „Периодичен
превод в национална валута“ и редове, както
следва:
„▪ Изпълнение на периодичен превод към
платежна сметка при същата банка, заявен
на хартиен носител
▪ Изпълнение на периодичен превод към
платежна сметка при същата банка, заявен
чрез онлайн банкиране
▪ Изпълнение на периодичен превод през
БИСЕРА към платежна сметка при друга
банка, заявен на хартиен носител
▪ Изпълнение на периодичен превод през
БИСЕРА към платежна сметка при друга
банка, заявен чрез онлайн банкиране“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Настоящата наредба е приета на основание чл. 48, ал. 3, чл. 73ф, ал. 4 от Закона
за платежните услуги и платежните системи
и § 34 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за платежните услуги и платежните системи (ДВ, бр. 59 от 2016 г.) с Решение
№ 48 от 30.03.2017 г. на Управителния съвет
на Българската народна банка.
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§ 10. Българската народна банка изчислява и публикува на интернет страницата си
до 15 май 2017 г. средния размер на таксите,
начислявани от банките на потребители за
услугите по § 8, т. 2 въз основа на изискана от
тях информация. Банките прилагат приемливи такси за услугите по § 8, т. 2, предлагани
по платежни сметки за основни операции,
съобразени с изискванията на чл. 7а, ал. 2,
не по-късно от 1 август 2017 г.
§ 11. Параграф 3 влиза в сила от 1 юли
2017 г.
За управител:
Димитър Костов
2536

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА
АКРЕДИТАЦИЯ“
ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

BAS QR 2, версия 7, ревизия 5
от 1 април 2017 г.
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Процедурата за акредитация (процедура)
е разработена на основание Закона за националната акредитация на органи за оценка на
съответствието (ЗНАООС) и БДС EN ISO/
IEC 17011:2006.
Изпълнението на процедурата гарантира
извършване на акредитацията при спазване
принципите на законност, независимост, безпристрастност, публичност, равнопоставеност,
недопускане на конкуренция и опазване на
производствената и търговската тайна.
Този документ се прилага за всички ООС,
вк лючително медицинск и лаборатории и
проверяващи по околна среда, извършващи
дейност както в регулирани, така и в нерегулирани области и които са акредитирани
или желаят да се акредитират.
Настоящата процедура действа съвместно
с други документи от системата за управление
на Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ (ИА БСА) и документи и
ръководства, посочени в т. 3 на процедурата.
Всички необходими за акредитация документи, предназначени за ООС, се публикуват
на български и английски език на страницата
на агенцията в интернет: http://www.nab-bas.
bg/. Такива са:
• П роцедура за акредитация BAS QR 2;
· П равила за работа на Комисия по акредитация BAS QR 3;
· П равила за работа на Комисия по възражения BAS QR 4;
· Правила за ползване на акредитационния
символ на ИА БСА BAS QR 5;
· П равила за работата на ТК А BAS QR 6;
· Ценоразпис на услугите по акредитация
BAS QR 8;
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· П
 равила за работата на Съвета по акредитация BAS QR 10;
· Процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за
пригодност BAS QR 18;
· П р о ц ед у р а з а у р е ж д а н е н а ж а л б и
BAS QR 25;
· Процедура за прилагане на политиката
за проследимост на ИА БСА BAS QR 27;
· И нструкция за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи
фактори с BAS QI 2;
· К ритични ЕА сектори в областта на акредитация на органи по сертификация на
системи за управление BAS QI 2 приложение 1;
· К ритични ЕА сектори в областта на акредитация на органи по сертификация на
системи за управление на околната среда
BAS QI 2 приложение 2;
· И нструкция за критериите и методите на
акредитация и надзор на проверяващи по
околната среда съгласно Регламент (ЕО)
№ 1221/2009 на Европейския парламент
и на Съвета BAS QI 4;
· И нструкция за етично поведение на служителите от администрацията на ИА БСА
BAS QI 11;
· И нструкция за критериите и методите
на акредитация и надзор на верификационни органи съгласно Регламент (ЕС)
№ 600/2012 на Комисията относно проверката на докладите за емисии на парникови
газове и на докладите за тонкилометри и
относно акредитацията на проверяващи
органи съгласно Директива 2003/87/ЕО,
BAS QI 12;
· И нструкция за критериите и методите на
акредитация и надзор на органи за сертификация на биологични продукти съгласно
Регламент (EC) № 834/2007 и Регламент
(EC) № 889/2008 на Комисията BAS QI 19.
Документите са валидни от датата на утвърждаване, отбелязана на първа страница на
документа, освен ако изрично не е определено
друго. Промените в документа се отбелязват с
наклонен шрифт в съответната ревизия. Когато
промените са над 80 %, се издава нова версия с
нормален шрифт. При позоваване на документите се изписва пълната им идентификация със
съответната версия и ревизия. Изключение се
допуска в случаите, когато датата на позоваване
може да се определи точно и се има предвид
актуалната към тази дата версия и ревизия.
Когато ИА БСА се позовава на документ от
Системата си за управление, използва кратка
идентификация без версия и ревизия, като се
има предвид, че използва последната валидна
ревизия на документа, освен ако не е посочено
друго с преходен период.
При документи, които са публикувани на
български и английски език, определяща е
версията на български език.
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За целите на настоящия документ се прилагат определенията по чл. 2 от Регламент (ЕО)
№ 765/2008 и определенията на хармонизираните стандарти, данни за които са публикувани
в „Официален вестник“ на Европейския съюз,
съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
В този документ под „процедура за акредитация“ се разбират всички дейности, извършвани
от ИА БСА по предоставяне на акредитация,
преакредитация и разширяване на акредитация.
2. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ ПО АКРЕДИТАЦИЯ НА ИА БСА
ИА БСА е националният орган по акредитация на Република България в съответствие
с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския
парламент и на Съвета.
ИА БСА е единственият орган в Република
България, който има право да извършва акредитация на органи, които извършват дейности
по оценяване на съответствието или други
дейности, за които се прилагат схеми за акредитация, определени с нормативен акт.
Агенцията е юридическо лице със седалище
София, второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити към министъра на икономиката.
ИА БСА извършва дейност по акредитация
на:
· лаборатории за изпитване, включително
медицински лаборатории;
· лаборатории за калибриране;
· организатори на изпитвания за пригодност
(РТ провайдъри);
· органи за контрол;
· о ргани по сертификация на продукти,
включително за биологично производство
и биологични продукти;
· верификационни органи;
· органи по сертификация на системи за
управление – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO 22000 и ISO/IEC 27001, ISO
50001, ISO 39001;
· органи по сертификация на лица;
· п роверяващи по околна среда (EMAS).
Обхватът на дейност та на И А БСА се
актуализира по реда на Процедура за нови
дейности BAS QR 17 след одобрение от Съвета
по акредитация.
ИА БСА е пълноправен член на ЕА и има
Многостранно споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за следните
области:
· К алибриране
· И зпитване, включително медицински
лаборатории
· О ргани за контрол
· С ертификация на продукти, включително
за биологично производство и биологични
продукти
· С ертификация на лица
· С ертификация на системи за управление
· В ерификационни органи.
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ИА БСА е пълноправен член на ILAC със
статут по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на схемите по акредитация – ILAC MRA, за следните области:
· К алибриране
· Изпитване
· Медицински лаборатории
· О ргани за контрол.
ИА БСА е пълноправен член на IAF със
статут по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на схемите по акредитация – IAF MLA, за следните области:
· С ертификация на лица
· С ертификация на системи за управление
(ISO 9001, ISO 14001)
· С ертификация на продукти
ИА БСА в качеството си на Национален
орган по акредитация, който е отговорен за
акредитацията на проверяващи по околна среда
(ПОС) и за надзора върху дейностите, извършени от ПОС в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1221/2009, участва в заседания на Форум на
органите по акредитация и лицензиращите органи (FALB) и е обект на партньорска оценка по
отношение на акредитацията на проверяващи
по околна среда.

Дейности

Хармонизирани стан дарти,
документи с допълнителни
изиск ва н и я и нормат и вн и
актове
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3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ
В този документ изисквания за акредитация
означава съвкупност от критерии за акредитация (т. 3.1), интерпретации и ръководства
(т. 3.2) и правила за акредитация (т. 3.3).
Кандидатите за акредитация и акредитираните ООС т рябва да удовлетворяват
изискванията за акредитация. Неспазването
на изискванията за акредитация може да
доведе до ограничаване обхвата на акредитацията, временно ограничаване обхвата на
акредитацията, спиране, отнемане или отказ
от акредитация.
3.1. Критерии за акредитация
Критериите за акредитация, въз основа на
които ИА БСА осъществява дейността си, са
определени в хармонизирани стандарти, данни
за които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съгласно чл. 11
от Регламент (ЕО) № 765/2008, в схеми за
акредитация, определени с нормативен акт,
и в секторни схеми за акредитация.
Критериите за акредитаци я по видове
органи за оценяване на съответствието са
посочени в следващата таблица:
Обхват на дейност на
ООС

Списък на приложими
за процеса ръководства/
външни документи

БДС ЕN ISO/IEC 17025

Всички области

Приложение BAS QR 2 –
Калибриране
(ПрBASQR2-ЛК)

Изпитване, вклюБДС EN ISO/IEC 17025
чително медицинБДС EN ISO 15189
ски лаборатории

Всички области

Приложение BAS QR 2 –
Изпитване
(ПрBASQR2-ЛИ)

Организатори на
изпитвания за
БДС EN ISO/IEC 17043
пригодност
(РТ провайдъри)

Всички области

Контрол

Всички области

Калибриране

БДС EN ISO/IEC 17020

Сертификация на
БДС EN ISO/IEC 17065
продукти

Всички продукти, за които са налице нормативни
документи (стандарт, техн.
спецификация, практики и
нормативни актове), определящи критериите, по които се оценяват продуктите

Приложение BAS QR 2 –
РТ провайдъри
(ПрBASQR2-РТ)
Приложение BAS QR 2 –
Контрол
(ПрBASQR2-ОК)
Приложение BAS QR 2 –
С ер т ифи к а ц и я на п ро дукти
(ПрBASQR2-ОСП)

Биологично производство
и биологични продукти
ISO 9001
ISO 14001
БДС EN
Сертификация на
ISO/IEC 17021-1
системи за управISO/IEC 27006
ление
ISO/TS 22003

OHSAS 18001
ISO 22000
ISO/IEC 27001
ISO 50001
ISO 39001

Приложение BAS QR 2 –
Системи
(ПрBASQR2-ОСС)
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Списък на приложими
за процеса ръководства/
външни документи

Приложение BAS QR 2 –
Серт ификаци я на лица
(ПрBASQR2-ОСПл)
Приложение BAS QR 2 –
Проверяващи по БДС EN ISO/IEC 17021
Всички области
EMAS
околна среда
Регламент (ЕО) № 1221/2009
(ПрBASQR2-EMAS)
Верификационни БДС EN ISO 14065
Приложение I
Приложение BAS QR 2 –
органи
Регламент (EС) № 600/2012 Регламент (EС) № 600/2012 ВО (ПрBASQR2-ВО)
Регламент (ЕС) № 757/2015
Сертификация на
БДС EN ISO/IEC 17024
лица

3.2. Интерпретации и ръководства
ООС трябва да разполагат с всички приложими към критериите по т. 3.1 документи,
да ги познават и да ги спазват.
Към тези документи се отнасят и ръководства и други интерпретационни документи на
EA, IAF, ILAC и други оторизирани органи,
както и интерпретационни документи (Решения), утвърдени по предложения на Техническите комитети по акредитация (ТК А).
Приложимите при акредитация на ПОС
документи се предоставят при поискване от
деловодството на ИА БСА.
Ръководствата на ЕА, ILAC и IAF могат
да се намерят на английски език в съответните интернет страници, посочени по-долу на
английски език или от ИА БСА:
· E A – www.european-accreditation.org;
· ILAC – www.ilac.org;
· I AF – www.iaf.nu.
Списъци на всички приложими за процеса
на акредитация ръководства/външни документи по видове области на акредитация като
приложения към BAS QR 2 (описани в таблица по т. 3.1), както и утвърдените решения
на ТК А се публикуват в интернет страницата
на ИА БСА.
3.3. Правила за акредитация
В допълнение към критериите за акредитация (т. 3.1) и интерпретации и ръководства
(т. 3.2), които трябва да бъдат приложени от
ООС, изискванията за акредитация включват
и документи (правила) от системата за управление на ИА БСА, като:
a) Процедура за акредитация BAS QR 2;
b) Правила за ползване на акредитационния
символ на ИА БСА BAS QR 5;
c) Ценоразпис на услугите по акредитация
BAS QR 8;
d) П роцедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за
пригодност BAS QR 18;
e) П р о ц ед у р а з а у р е ж д а н е н а ж а л б и
BAS QR 25;
f) П роцедура за прилагане на политиката
за проследимост на ИА БСА BAS QR 27;
g) И нструкция за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи
фактори с BAS QI 2;

Всички области

h) И
 нструкция за критериите и методите на
акредитация и надзор на проверяващи
по околната среда съгласно Регламент
(ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета, BAS QI 4;
i) И нструкция за критериите и методите
на акредитация и надзор на верификационни органи съгласно Регламент
(ЕС) № 600/2012 на Комисията относно
проверката на докладите за емисии на
парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на
проверяващи органи съгласно Директива
2003/87/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета, BAS QI 12;
j) И нструкция за критериите и методите
на акредитация и надзор на органи за
сертификация на биологични продукти
съгласно Регламент (EC) № 834/2007 и
Регламент (EC) № 889/2008 на Комисията, BAS QI 19.
3.4. Промени в изискванията за акредитация
При промяна в изискванията за акредитация ИА БСА уведомява заинтересованите
потребители на услугите по акредитация
и определя подходящ преходен период за
привеждане на дейностите на ООС в съответствие с промените. ИА БСА се стреми да
следва определен от EA, ILAC, IAF или други
оторизирани органи преходен период, но при
необходимост преходен период може да бъде
определен и от агенцията след съгласуване
със заинтересованите страни.
В края на преходния период акредитираните
ООС трябва да са привели своите дейности
в съответствие с промените, в противен случай ИА БСА ще констатира неизпълнение на
изискванията за акредитация.
При постъпване в ИА БСА на писмено
уведомление от ООС във връзка с негово
решение да не приложи новите изисквания
за акредитация ИА БСА ще следва процедура
по отнемане на акредитацията.
3.5. Потребители на услугите по акредитация
Акредитация могат да получат юридически
лица/еднолични търговци, установени:
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· н
 а територията на Република България;
· в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна
по Споразу мението за Европейското
икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;
· в трети държави.
ИА БСА се води от принципите за избягване дублирането на дейности по акредитация
по отношение на чуждестранни ООС, които
са организации или част от организации,
разположени и юридически регистрирани
извън територията на Република България.
Агенцията извършва акредитация на ООС
извън територията на Република България при
спазване на Трансграничната си политика по
акредитация, която се отнася до и отговаря на
чл. 7 от Регламент (EO) № 765/2008, ЗНАООС,
на изискванията на ЕА (EA-2/13), IAF (IAF
GD 3, IAF MD 12) и ILAC (ILAC G 21).
ИА БСА не извършва акредитация на ООС,
установени в други държави – членки на Европейския съюз, страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария или трети
държави при спазване на трансграничните
политики на ILAC и IAF, с изключение на
случаите, когато:
– Националният орган по акредитация
на държавата членка, в която кандидатът
за акредитация е установен, не е преминал
успешно партньорска оценка по отношение
на дейности, за които ООС кандидатства за
акредитация;
– Националният орган по акредитация на
държавата членка, в която кандидатът за акредитация е установен, не извършва дейности
по акредитация, за които се кандидатства.
В посочените по-горе слу чаи И А БСА
уведомява НОА на държавата членка, в която
кандидатът за акредитация е установен, за
полученото заявление и предлага сътрудничество с местния орган за извършване на
оценката в съответствие с трансграничната
си политика за акредитация, основана на EA
2/13, на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 765/2008,
ЗНАООС и на изискванията на ЕА (EA-2/13),
IAF (IAF GD 3, IAF MD 12) и ILAC (ILAC
G 21).
3.6. Информационна система
ИА БСА поддържа информационна система, обслужваща дейността по акредитация.
Политиката на агенцията по отношение на
информираността на клиентите и заинтересованите от акредитацията среди се реализира освен чрез Съвета по акредитация чрез
Официален бюлетин и интернет страница.
Всеки кандидат за акредитация или акредитиран орган за оценка на съответствието
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може да поиска и получи необходимата му
информация и чрез посещение в офиса на
агенцията, по поща, e-mail или факс.
3.6.1. Официален бюлетин на ИА БСА
ИА БСА издава Официален бюлетин, в
който се публикуват европейски и международни новини, свързани с дейностите по
акредитация. Бюлетинът може да съдържа и
политики и документи на ИА БСА, отнасящи
се до ползвателите на акредитацията, както
и всяка друга информация, имаща отношение
към процеса по акредитация по преценка на
редакционната колегия.
3.6.2. Интернет страница
ИА БСА поддържа страница в интернет
на адрес http://www.nab-bas.bg/, на която:
· о бявява данните от публичния регистър
на лицата с предоставена, ограничена,
временно ограничена, спряна или отнета
акредитация и публичен регистър на
проверяващите по околна среда;
· п убликува информация за националните
органи по акредитация, отговарящи на
изискванията на чл. 5а, ал. 2 ЗНАООС;
· в рубрика „Обяви и съобщения“ публикува съобщения до акредитирани или кандидати за акредитация лица, неоткрити,
отказали да получат или непотърсили
кореспонденция от ИА БСА; в същата
рубрика при проблемна кореспонденция/
комуникация публикува всички важни
съобщения, за които има задължения
да отговори в срок;
· д опълва и актуализира с материали,
имащи отношение към акредитацията.
4. ПРОЦЕС НА АКРЕДИТАЦИЯ
Процесът на акредитация включва следните етапи, описани подробно по-нататък в
процедурата:
· Подаване на заявление и откриване на
процедура (т. 4.1)
· П редварително проучване (т. 4.2)
· О ценка на място (т. 4.3)
· Р ешение (т. 4.3.7)
· Поддържане на акредитацията (т. 5).
Етапите на процедурата за акредитация се
изпълняват, след като са изплатени всички
финансови задължения от страна на ООС
към ИА БСА по предишна акредитация, ако
е приложимо, и по предходни етапи на текуща
процедура за акредитация съгласно Ценоразпис на услугите на ИА БСА, BAS QR 8.
Официалният език, на който протича процедурата за акредитация на ООС, е български. В случай че кандидатът за акредитация
е чуждестранен ООС, който е организация
или част от организация, разположена извън територията на Република България,
процедурата за акредитация се провежда на
английски език или друг език след допълнително договаряне с кандидата.
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4.1. Подаване на заявление и откриване
на процедура за акредитация
4.1.1. Подаване на заявления за акредитация
Дейността по акредитация се основава
на писмено заявление за акредитация на
кандидатстващия ООС. Писмено заявление
може да подаде всеки ООС, който не е в процедура за акредитация, преакредитация или
разширяване на акредитацията. Всеки ООС
може да кандидатства за преакредитация или
разширяване на обхват на акредитация, ако
не е със спряна или временно ограничена
акредитация или не е в процедура по спиране,
ограничаване или отнемане.
Кандидатът за акредитация подава заявление за акредитация*, съдържащо приложимите
формуляри и документи, надлежно попълнени
и подписани от посоченото в тях лице. Формулярите за акредитация се публикуват на
интернет страницата на агенцията.
Заявлението за акредитация е комплект
от документи, съдържащ декларация, с която
заявителят се задължава да спазва изискванията за акредитация, предвидените срокове
и правилата на агенцията. Комплектът от
документи съдържа и всички документи,
изброени в списъците по-долу по видове
дейности, представени на хартиен и на електронен носител:
BAS QF 2.1	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на лаборатория
за изпитване;
BAS QF 2.2	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на лаборатория
за калибриране;
BAS QF 2.3	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитаци я на орган по
сертификация на продукти;
BAS QF 2.4	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на органи по
сертификация на системи за
управление;
BAS QF 2.5	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на верификационни органи;
BAS QF 2.6	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на органи по
сертификация на лица;
BAS QF 2.7	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на органи за
контрол;
BAS QF 2.12	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на проверяващи
по околна среда;
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BAS QF 2.14	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на медицински
лаборатории;
BAS QF 2.15	Списък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на организатори
за изпитвания за Пригодност
(РТ провайдъри).
*Заявление за акредитация – заявление за акредитация, преакредитация или разширяване на обхвата
на акредитация в зависимост от конкретния случай.

Заявлението за акредитация изисква и
препраща към формуляри и документи с
информация за:
a) о бща характеристика на ООС, включително юридическо лице, име, адреси,
правен статут и човешки и технически
ресурси;
b) о бща информация, засягаща ООС, като
например неговите дейности, взаимоотношение в рамките на юридическото
лице и адреси на всичките му физически местонахождения, които ще бъдат
покрити от обхвата на акредитацията;
c) я сно дефиниран и заявен обхват на акредитацията (описание на услугите за
оценка на съответствието, които ООС
ще предоставя, и списък със стандарти,
нормативни актове, методи и процедури,
за които ООС кандидатства за акредитация, включително ограничение на
неговата способност, ако е приложимо);
d) у частия в междулабораторни сравнения/изпитвания за пригодност, където
е приложимо;
e) п ритежавани акредитации, ако е приложимо.
Ком п лек т ът о т док у мен т и, вк л юч ва щ
заявлението за акредитация и приложимите към него документи/записи, подаван в
ИА БСА, трябва да бъде с надлежно номерирани страници и съпроводен от пълен опис с
отбелязване на началната страница на всеки
нов документ/запис. Описът трябва да бъде
заверен с подпис и печат на представител на
юридическото лице.
Заявлението за акредитация с приложимите
документи/записи (комплект от документи на
хартиен и на електронен носител) може да
бъде подадено чрез поща или в деловодството
на ИА БСА.
4.1.2. Оценка на възможностите за изпълнение и проверка на заявлението
В срок до 30 дни от подаване на заявлението
агенцията извършва оценка на възможностите
си и компетентността си за неговото изпълнение и проверка за пълнотата и редовността
на представените документи. ИА БСА оценява
възможността и компетентността си да извърши процедура по акредитация по конкретно
заявление по отношение на:
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a) обхвата си на дейност на ИА БСА;
b) наличие на компетентност за извършване
на акредитация по отношение на заявения
обхват;
c) наличие на подходящи и на разположение
водещи и технически оценители/експерти;
d) възможност да бъде реализирана процедурата за акредитация във връзка с местоположението на дейността на ООС и/или по
отношение на езика, използван от заявителя,
или други специфични условия във връзка с
изискванията за акредитация;
e) възможност за спазване сроковете на
процедурата за акредитация.
ИА БСА извършва проверка на заявлението
по отношение на пълнота и редовност, като
приема следните дефиниции:
Непълнота – констатирано е отсъствие на
един или повече документи, изброени в т. 4.1.1,
и съпътстващите ги такива и/или необосновано отсъствие на информация в един или
повече от представените документи;
Нередовност – констатирано е липса на
един или повече от атрибутите на документа,
некоректно попълнен документ, представяне
на документ с невярно съдържание и/или
нева лиден док у мент, и/или на док у мент,
принадлежащ на друго юридическо лице, и/
или установяване на противоречие със или
неизпълнение/неспазване на утвърдена от
Съвета по акредитация политика на ИА БСА,
и/или установяване на противоречие със
или неизпълнение/неспазване на утвърдено
решение на ТК А.
Ако дейността, заявена за акредитация, е
извън обхвата на дейност по т. 2 на настоящата процедура, ИА БСА информира заявителя и при изрично негово желание може да
предприеме действия по реда на процедура
за нови дейности BAS QR 17 или да откаже
откриване на процедура.
Проучването на възможността за разширяване в нова дейност на ИА БСА се извършва
съгласно BAS QR 17 в срок до три месеца от
заявяване на нова дейност. След изтичане на
този срок ИА БСА уведомява заявителя за
решението по проучването и сроковете, в които би могла да открие процедура в областта
на новата дейност.
Ако ИА БСА установи, че не е компетентна
да извърши оценяване за заявения обхват или
не разполага с подходящи водещ оценител/
технически оценители/експерти, предлага на
заявителя привличане на такива от Национален орган по акредитация, пълноправен член
на ЕА, ILAC и IAF.
В този случай може да се наложат промени в сроковете по изпълнение на процедурата и цените на услугите по акредитация.
Процедура по акредитация се открива след
писмено съгласие на заявителя за привличане
на чуждестранни оценители/експерти. При
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несъгласие на заявителя ИА БСА отказва
откриване на процедура.
Ако заявителят приеме в екипа за оценка да
бъде включен/и чуждестранен/ни експерт/и в
срок до 15 дни, ИА БСА извършва проучване
и изпраща запитване до НОА за осигуряване
на експерти и въз основа на представената информация до 1 месец прави подбор и
съгласува с ООС предложения експерт/и и
възможностите за планиране на оценката
на място.
В случай че бъде установена непълнота или
нередовност на заявлението за акредитация,
заявителят се уведомява с писмо, в което се
дават указания и се определя срок не по-дълъг от 1 месец за тяхното отстраняване при
първоначална акредитация и не по-дълъг от
7 дни при преакредитация и разширяване на
обхвата. Срокът започва да тече от датата на
получаване на писмото.
В изпълнение на дадените указания заявителят е длъжен да представи в ИА БСА
документи, допълнени и преразгледани по
отношение на редовност и пълнота.
Документите трябва да са придружени от
писмо, в което подробно да са описани извършените корекции във връзка с констатациите
от направената проверка на заявлението за
акредитация.
След представяне в ИА БСА на документи,
допълнени и преразгледани по отношение на
редовност и пълнота, агенцията извършва
повторна проверка в срок до 30 дни при заявление за първоначална акредитация и в срок
до 10 дни при заявление за преакредитация
и разширяване на обхвата.
При нео т с т ра н я ва не на конс тат и ра н и
непълнота/нередовност и/или непредставяне на информация по дадените указания в
определения срок заявлението с подадените
документи се връща на заявителя и се отказва
откриване на процедура.
При приемане на заявление за ПОС ИА БСА
извършва прегледа в срок до 30 дни от подаване на заявлението и осигурява необходимите условия за изпълнение на заявлението
за акредитация съгласно изискванията на
Регламент (ЕО) № 1221/2009.
4.1.3. Определяне на водещ оценител, брой
показатели и откриване на процедура
4.1.3.1. Определяне и съгласуване на водещ
оценител и брой показатели
В срок до 7 дни след установяване на
пълнота и редовност на всички необходими
документи ИА БСА определя водещ оценител
по конкретното заявление.
С писмо клиентът се уведомява за определения водещ оценител и броя на определените
показатели на база, на които се определят дължимите суми съгласно Ценоразпис BAS QR 8.
В срок до 5 дни от получаване на уведомителното писмо заявителят има право да
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възрази еднократно срещу определения водещ
оценител и/или определения брой показатели.
· В случай на изразено писмено и аргументирано неодобрение на определения
водещ оценител, на базата на обективни
данни за наличие на конфликт на интереси, например: че лицето е консултант
на ООС или разполага с обек т ивни
данни, че лицето е (бил е нает допреди
две години от оценката/предстои да е)
служител (нает да извършва услуги) на
конкурентна организация и/или от гледна
точка на фактическа некомпетентност се
извършва нов преглед по реда на т. 4.1.2,
определяне на нов водещ оценител и ново
съгласуване с кандидата за акредитация.
· В случай че заявителят възрази писмено
и аргументирано срещу определения брой
показатели, се извършва преразглеждане
и обсъждане между страните с цел да се
получи съгласие между тях за броя показатели, определен съгласно „Указания за
определяне на броя показатели“.
В случай че заявителят не възрази писмено в определения срок на съгласувателното
писмо, ИА БСА приема, че той е съгласен с
избора на водещ оценител и брой показатели.
4.1.3.2. Откриване на процедура
След съгласуване на определения водещ
оценител и броя показатели от заявителя
агенцията открива процедура за акредитация
и поставя регистрационен номер на открита
процедура върху заявлението за акредитация.
До клиента се изпраща писмо, с което
се информира за регистрационния номер на
откритата процедура за акредитация и дължимата сума за извършване на предварително
проучване съгласно приложена към писмото
фактура. В срок до 5 дни от получаване на
уведомителното писмо заявителят е длъжен
да заплати определената съгласно Ценоразпис
BAS QR 8 цена за предварително проучване.
4.1.4. Отказ от откриване на процедура
ИА БСА отказва откриване на процедура
за акредитация, когато е налице едно или
повече от следните обстоятелства:
a) з аявена за акредитация дейност извън
обхвата на дейност на ИА БСА;
b) л ипса на компетентност за извършване
на акредитация по отношение на заявения от клиента обхват;
c) л и пс а на под ход я щ и, вк л юч и т е л но
компетентни и на разположение водещ
оценител и/или технически оценители/
експерти;
d) н евъзможност да бъде реализирана процедурата за акредитация във връзка с
местоположение на дейността на ООС
и/или по отношение на езика, използван
от заявителя, и/или други специфични
условия във връзка с изискванията за
акредитация;
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e) н
 евъзможност за спазване на сроковете
за акредитация;
f) н еизпълнение на финансови задължения
по открити процедури и/или поддържане
на акредитацията на юридическо лице,
към което принадлежи ООС;
g) н еспазване на срока по т. 4.1.2 за изпращане/представяне в ИА БСА на документи, допълнени и преразгледани по
отношение на пълнота и/или редовност;
h) п овторно наличие на непълнота или
нередовност на подадените документи
за акредитация;
i) неприключила процедура за акредитация,
преакредитация или разширяване на
акредитацията по заявление на същия
кандидат;
j) с п ря на а к ред и та ц и я и л и за поч на ла
процедура по спиране или отнемане на
акредитацията на кандидата или при
наличие на обстоятелства, изискващи
извънредна оценка;
k) п ериод до изтичане ва лидност та на
предоставена акредитация, по-малък от
8 месеца при заявление за преакредитация и по-малък от 9 месеца при заявление за преакредитация с разширяване
на обхвата на акредитация;
l)   непредставяне на доказателства, че са
отстранени несъответствията с изискванията за акредитация;
m) н епостигане на съгласие за определен/и
водещ оценител и/или брой показатели;
n)  несъгласие на ООС за привличане на
водещ оценител/технически оценители/
експерти от Национален орган по акредитация, пълноправен член на ЕА,
ILAC и IAF.
Лицата, на които е отказана акредитация,
могат да подадат заявление за акредитация
отново след представяне на доказателства,
че са отстранени несъответствията с изискванията за акредитация и с процедурите за
акредитация на агенцията.
Акредитирано лице, желаещо да получи
акредитация по друг стандарт, следва да процедира както при нова регистрация.
4.2. Предварително проучване
Предварителното проучване представлява
преглед на документите и записите и оценка
на тяхното съответствие с изискванията за
акредитация.
Предварителното проучване при преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация включва и преглед на резултатите
от проведените оценки от предходния цикъл
на акредитация.
В етапа на предварително проучване за
първоначална акредитация, при изразено
писмено желание на заявителя, може да бъде
проведена предварителна оценка на място.
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Предварителното проучване се извършва
от определения водещ оценител, който да
направи преглед на предоставените от кандидата за акредитация документи и записи по
т. 4.1 и оценка по документираната система
за съответствие с приложимите изисквания
за акредитация. При необходимост може да
бъде включен технически оценител/експерт.
Предварителното проучване завършва с
доклад от водещия оценител със заключение за
съответствие с изискванията за акредитация и
предложение за следващ етап на процедурата.
4.2.1. Предварително проучване (преглед
на документи)
Предварителното проучване се провежда
до един месец от датата на откриване на
процедурата за акредитация, за което на клиента се предоставя доклад от предварително
проучване. В този срок, ако са констатирани
пропуски, които възпрепятстват провеждане
на оценка на място, на ООС се предоставя
констативен доклад и срокът за предварителното проучване се удължава с един месец
(до два месеца от откриване на процедурата).
В рамките на десет дни от получаване на
констативния доклад заявителят е длъжен да
представи в ИА БСА документирани доказателства за отстраняване на пропуските.
4.2.2. Предварително проу чване (чрез
предварителна оценка на място)
Предварителната оценка на място позволява да се определи и формулира в детайли
обхватът на акредитация на кандидата, да се
направи оценка на готовността му за преминаване към първоначална оценка, както и
да се подпомогне нейното планиране. ООС е
длъжен да предостави възможност на ИА БСА
да извърши предварителна оценка на място в
срока на предварителното проучване.
Предварителната оценка на място приключва с предоставяне на доклад в срока на
предварителното проучване (до един месец
от откриване на процедурата) или при констатиране на пропуски с предоставяне на
констативен доклад (BAS QА 2.1.1) в деня на
приключване на оценката на място. В рамките
на десет дни от получаване на констативен
доклад (BAS QА 2.1.1) заявителят е длъжен да
представи в ИА БСА документирани доказателства за отстраняването на констатираните
пропуски (BAS QА 2.1.1).
И при двата случая по т. 4.2.1 и т. 4.2.2
клиентът подава документи с писмо, в което
подробно са описани проведените коригиращи действия във връзка с констатациите от
предварителното проучване и приложените
документи.
В разширения срок на предварителното
проучване (два месеца от откриване на процедурата) ИА БСА е длъжна да направи оценка на
представените документирани доказателства и
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да уведоми заявителя относно продължението
на процедурата за акредитация.
В случай че пропуските не са отстранени
или сроковете не са спазени, БСА решава как
да продължи процедурата по акредитация, а
именно: извършване на оценка на място или
отказ от акредитация/преакредитация или
временно спиране/ограничаване/отнемане на
акредитацията при оценки за преакредитация.
4.3. Оценяване
4.3.1. Принципи и методи
Ако е налице положително експертно заключение от предварителното проучване, се
извършва оценка на място от екип от оценители, чиято цел е да оцени съответствието с
изискванията за акредитация.
Оценяването на място включва един или
повече от следните методи:
a) п реглед на документи – оценка на наръчника по качеството и други документи
от системата за управление на ООС за
съответствие с изискванията за акредитация (вж. т. 3); преглед на записите
на ООС от извършената дейност, за
персонала, от контрола на качеството,
вътрешни одити, прегледи от ръководството, доклади от предходни оценки,
доклади от оценки на други органи по
акредитация и др.;
b) о фис оценка – оценка на практическото
прилагане на документираната система
за управление на ООС чрез оценка на
документирани доказателства;
c) н аблюдение (witness) – наблюдение и
оценка на дейности, извършвани от ООС
(такива, като изпитване; калибриране;
сертификация на продукти, на системи,
на персонал; контрол; заверяване на
доклад по околна среда и други); наблюдението на дейностите е задължителен
елемент от оценката на място;
d) и зпитване за пригодност – оценка на
компетентността на ООС при участието им в междулабораторни сравнения
(ILC) при изпитване/калибриране; този
метод е задължителен за оценяването
на лабораториите за изпитване и/или
калибриране;
e) и нтервю – оценка на компетентността
на персонала на ООС чрез целенасочено
интервю.
При оценки на място за първоначална
акредитация/преакредитация/разширяване
на обхвата се извършва пълно oценяване или
оценяване на минимум 80 % от заявения за
акредитация/преакредитация/разширяване
на обхват.
4.3.2. Подготовка на оценка
Най-малко 10 дни преди провеждане на
оценка ИА БСА договаря периода, състава,
пълномощията на екипа и плана за оценка с
ООС. Най-малко 5 дни преди извършване на
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оценката ООС трябва писмено да потвърди
съгласието си с определените дата и екип,
пълномощията на екипа и план на оценката. В случай че има писмено аргументирано
неодобрение от страна на заявителя за член
на екипа за оценка, ИА БСА извършва нов
подбор на екипа за оценка и ново съгласуване. Ако няма на разположение подходящ
водещ оценител/технически оценител/експерт,
оценката може да бъде отложена и/или да
бъде привлечен водещ оценител/технически
оценител/експерт от друг национален орган по
акредитация, или да не бъде оценен обхватът,
за който не е на разположение технически
оценител/експерт на този етап от процеса
по акредитация.
ИА БСА може да изисква писмено от ООС
допълнителна информация, необходима за подготовката на оценката, като методи, процедури,
инструкции и други съотносими документи.
ООС трябва да предостави в ИА БСА изисканата информация и всички направени промени
в системата си за управление в определен от
ИА БСА срок. Ако поисканите документи
не бъдат представени в определения срок,
водещият оценител планира допълнително
време при планиране на оценката, което се
заплаща съгласно Ценоразпис на услугите по
акредитация на ИА БСА (BAS QR 8).
Когато кандидатстващ/акредитиран от
ИА БСА ООС:
– и ма един или повече офиси (местонахождения) с основни дейности съгласно
т. 7.5.7 на БДС EN ISO/IEC 17011 извън
територията на държавата, в която се
намира централният офис на ООС, или
– и звършва дейности по оценка на съответствието на територията на други държави
под акредитация на ИА БСА,
ИА БСА извършва оценка при спазване на
трансграничните политики за акредитация
на EA, изискванията на член 7 от Регламент
765/2008 на ЕС, ILAC и IAF.
ИА БСА възлага извършването на оценката
на местния НОА, когато има необходимата
компетентност за съответния обхват на акредитация и е подписал ЕА MLA или ILAC/
IAF MR A/MLA за този обхват.
В изключителни случаи, когато местният
НОА не е в състояние да извърши оценка от
името на ИА БСА, за което се съхраняват
записи, посочващи причините, ИА БСА извършва оценката след одобряване и в сътрудничество от НОА.
Когато НОА на държавата, в която се
извършва дейността, не е преминал успешно
партньорска оценка по отношение на обхвата
на дейност, извършван от ООС на територията на тази държава, или не извършва тези
дейности по акредитация, ИА БСА извършва
оценяването с участие на оценители от местния
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НОА или участие на негови представители
като наблюдатели.
ООС, който има офиси с основни дейности
в друга държава или извършва дейности по
оценяване на съответствието в друга държава, няма право да откаже извършването
на оценката или участието в оценката на
местния НОА.
4.3.3. Оценка на място
Оценката на място следва да бъде проведена в срок до 3 месеца от датата на приключване на предварителното проучване при
процедури за първоначална акредитация и в
срок до 1 месец от датата на приключване на
предварителното проучване при процедури за
преакредитация/разширяване на обхвата на
акредитация. Органите по сертификация на
системи за управление/лица/продукти и верификационни органи са длъжни да представят
в ИА БСА план за одити/верификация при
съгласуване на офис оценката. ИА БСА не
извършва офис оценка, ако не е предоставен
план от ООС за одит/верификация.
Оценката на място започва с откриваща
среща и приключва със закриваща среща.
По време на оценката на място екипът
оценява степента на внедряване, поддържане
и ефикасността на системата за управление и
компетентността на ООС. Органът за оценка
на съответствието трябва да демонстрира, че
е компетентен да извършва всички дейности
и във всички области, за които е заявил желание за акредитация.
Оценката може да не обхваща всички записи, документи и персонал на ООС. Извадката,
обект на оценка, трябва да бъде представителна дотолкова, доколкото е възможно в
зависимост от дейността на ООС. Всеки избор
на екипа трябва да бъде направен от гледна
точка на риск и значимост за демонстриране
на компетентност от страна на ООС. Поради
извадковия подход не може да се твърди, че
са установени всички съществуващи несъответствия.
По отношение на системата за управление
на ООС екипът от оценители трябва да направи оценка най-малко на един пълен цикъл на
вътрешен одит и преглед от ръководството.
ИА БСА може да прекрати оценка на място
при следните обстоятелства:
· О СС не е осигурил всички необходими
условия за работа на екипите по оценяване и по надзор, както се изисква от
т. 8.1.d) от настоящата процедура;
· О ОС не е осигурил възможност за извършване на наблюдение (witness) на
неговата дейност от страна на екипа,
както се изисква от т. 8.1.f) от настоящата
процедура;
· е к ипът констатира несъответствие/я,
които водят до спиране или отнемане/
отказ от акредитация, при което продъл-
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жаването на оценката няма да повлияе
върху резултата от оценяването.
Прекратяването на оценка на място се
осъществява по решение на водещия оценител
след съгласуване с началник на отдел ИО и
директор на дирекция АООС.
Когато ООС има дейности на няколко местонахождения (различни адреси), оценката при
първоначална акредитация и преакредитация
трябва да обхване всички тях. При планиране
на оценка на място се спазват правилата на
BAS QI 2.
Оценката на ОСС, ОСП, ВО, ОСЛ и ПОС
приключва след извършване на необходимите
наблюдения на дейността, като ООС трябва
да предостави възможност на БСА да ги извърши до три месеца от оценката на място на
офиса. След всяко наблюдение на дейността се
провежда закриваща среща с наблюдавания
екип и/или ръководството на ООС.
4.3.4. Докладване след оценка на място
След оценката екипът трябва да изготви
доклад, който съдържа най-малко следното:
1. з аписи от проведените наблюдения на
дейността;
2. з аключение за състоянието на системата за управление и компетентността
на ООС;
3. з аключение за съответствието на дейността на ООС с изискванията за акредитация, и
4. к онстатираните несъответстви я, ако
има такива.
При оценки на органи по сертификация
на системи за управление, продукти, лица
и верификационни органи се предоставя доклад след приключване на офис оценката и
след приключване на всяко наблюдение на
дейността.
Док ла д о т офис оцен ката и док ла д с
вк лючени резултати от наблюдени ята се
предоставя на ООС до 15 дни от закриващата среща – офис оценка/оценка/оценка за
наблюдение на дейността.
4 . 3. 5. Не с ъ о т ве т с т ви я и кори г и ра щ и
действия
4.3.5.1. Класификация
Несъответствие е неизпълнението на изискванията за акредитация, определени в т. 3
на настоящия документ.
ИА БСА класифицира несъответствията
като значителни или незначителни по следните критерии:
Значително несъответствие (L):
Установено е неизпълнение или липса
на прилагане или поддържане на едно или
повече от изискванията за акредитация (вж.
т. 3), което води до заключение, че дейността
на ООС, общата компетентност и системата
за управление не са в състояние да осигурят
необходимото качество на предоставяните
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услуги, включително достоверността на издаваните от него документи.
Незначително несъответствие (S):
Установени са пропуски при изпълнение
на едно или повече от изискванията за акредитация (вж. т. 3), което води до съмнение
относно качеството на предоставяните от
ООС услуги, включително достоверността на
издаваните от него документи.
За всички видове несъответствия ООС
трябва да проведе коригиращи действия, които
трябва да бъдат оценени от страна на ИА БСА,
преди да бъде взето решение за предоставяне
на акредитация/преакредитация/разширяване
на обхвата на акредитация или потвърждаване
на действието на акредитацията за периода
на нейната валидност.
Класификацията на несъответствията е
отговорност на водещия оценител.
4.3.5.2. Коригиращи действия
a) Док ладване на несъответствията се
извършва в края на оценката на място или в
края на оценката за наблюдение на дейността, когато не е част от оценката на място
по време на закриваща среща, след като са
класифицирани от водещия оценител.
При оценки на органи по сертификация
на системи за управление, продукти, лица
и верификационни органи се предоставя доклад след приключване на офис оценката и
след приключване на всяко наблюдение на
дейността.
Док ла д о т офис оценката и док ла д с
вк лючени резултати от наблюдени ята се
предоставя на ООС до 15 дни от закриващата среща – офис оценка/оценка/оценка за
наблюдение на дейността.
Несъответствията се докладват на представител на юридическото лице, който удостоверява, че е информиран за тях с подпис
върху съответния формуляр. Неподписването
на формуляра от страна на ООС или юридическото лице не анулира констатираното
несъответствие.
Докладване на несъответствия може да
се извършва и след оценка по документи,
като се уведомява писмено представител на
юридическото лице.
b) В съответствие с прилаганата от ИА БСА
концепция, че коригиращите действия трябва да елиминират причините за появата на
несъответствие, с цел предотвратяване на
повторната му поява, при констатиране на
несъответствия от ръководството на ООС
се изисква:
· да извърши анализ за първопричините, довели до възникване на несъответствията;
· д а предприеме действия за отстраняване
на несъответствието;
· д а извърши анализ на разпространението
на несъответствието и да извърши отново
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или да коригира извършената несъответстваща услуга или продукт – корекция;
· д а предприеме действия за елиминиране
на причините, довели до възникване на несъответствията – коригиращи действия;
· д а извърши самооценка и да демонстрира
ефикасността на предприетите действия.
ООС трябва да представи в ИА БСА пълен
доклад за коригиращи действия, включващ
информация за всички действия по дейностите,
посочени по-горе, и съответните документирани доказателства за тяхното изпълнение.
c) Коригиращи действия след първоначална
оценка:
Без значение от класификацията на несъответствията кандидатът за акредитация
разполага с 2 месеца от докладването на несъответствията за изпълнение на коригиращи
действия. В рамките на този срок ООС трябва
да представи доклад за коригиращи действия.
За органите по сертификация на системи
за управление, продукти, лица и верификационни органи срокът за представяне на доклад
за коригиращи действия по несъответствия,
установени по време на наблюдение, е 1 месец
от докладване на несъответствията, констатирани при наблюдение.
d) Коригиращи действия след:
· о ценка при планов надзор;
· о ценка при надзор по сигнал;
· и звънредни оценк и с изк лючение на
тези за възстановяване на акредитацията
при спиране и временно органичаване
поради несъответствие с изискванията
за акредитация;
· о ценка за разширяване на обхвата на
акредитация;
· о ценка за преакредитация.
ООС разполага с 1 месец от докладване на
несъответствията за изпълнение на коригиращи действия по констатирани при оценката
незначителни несъответствия.
При констатирано едно или повече значителни несъответствия при планов надзор
и преакредитация ООС трябва да представи
в ИА БСА подробен план за изпълнение на
коригиращи действия в рамките на 10 дни
от докладване на несъответствията. Планът
трябва да обхваща анализ на първопричините
за възникване на несъответствията и всички
последващи действия във връзка с отстраняването им със срокове и отговорни лица за
изпълнението им. ИА БСА извършва оценка
на направения от ООС анализ и плана за
действия до 5 дни от получаването му. Отрицателна оценка на анализа и плана води
до предприемане на незабавни действия за
временно спиране на акредитацията, отнемане
или отказ от предоставяне на преакредитацията или разширяване на обхвата.
След одобряване на анализа и плана от
страна на ИА БСА ООС трябва да представи
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доклад за коригиращи действия в срок до
1 месец от докладване на несъответствията.
е) Допълнителни изисквания към органи
по сертификация на системи за управление,
продукти, персонал и верификационни органи
Без значение от вида на оценката при
констатирано едно или повече значителни
несъответствия при офис оценка на органи по
сертификация на системи за управление, продукти, лица и верификационни органи, които
биха имали влияние върху сертификационния/
верификационния процес, не се преминава
към провеждане на наблюдение на дейността
преди одобрение на план за предприемане на
ефикасни коригиращи действия. Планът следва бъде представен в ИА БСА до 10 дни от
докладване на несъответствията и да отчита
необходимостта от предприемане на ефикасни коригиращи действия преди провеждане
на наблюденията. Планът трябва да обхваща
анализ на първопричините за възникване
на несъответствията и всички последващи
действия във връзка с отстраняването им със
срокове и отговорни лица за изпълнението
им. ИА БСА извършва оценка на направения
от ООС анализ и плана за действия до 5 дни
от получаването му.
4.3.6. Последваща оценка
Ефективността на коригиращите действия,
предприети от ООС във връзка с констатираните по време на оценката несъответствия,
се оценява на последваща оценка.
На последващата оценка ООС трябва да
демонстрира, че предприетите коригиращи
действия са базирани на подходящ анализ,
показал първопричината за възникване на
несъответствие и анализ на разпространението на несъответствието. ООС трябва да
може да покаже, че е направена проверка от
негова страна на предприетите коригиращи
действия и тя е показала ефикасно закриване
на несъответствията.
4.3.6.1. Вид и обхват на последваща оценка
ИА БСА е длъжна в рамките на 1 месец
след доклада на ООС по т. 4.3.5.2 да извърши
последваща оценка и да докладва за резултатите от нея.
Видът и обхватът на последващата оценка
се определят от вида и обхвата на оценката,
при която е/са констатирано/и несъответствието/ята, т.е:
· констатирано несъответствие по време
на наблюдение, последващата оценка
следва да бъде извършена по време на
наблюдение, освен в случаите, в които
могат да бъдат представени обективни
писмени доказателства за проведени
ефикасни коригиращи действия;
· к онстатирано несъответствие по документи не изисква последващата оценка
на място;
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· к
 онстатирано несъответствие по време
на оценка в офис, чието отстраняване
не може да бъде оценено по документи,
последващата оценка следва да бъде
проведена в офис.
Видът и обхватът на последващата оценка
зависи още от естеството и броя на констатираните по време на оценката несъответствия. По принцип последващата оценка на
ефикасността на предприетите коригиращи
действия се извършва от водещия оценител/
техническия оценител/експерт, констатирал
несъответствието. При необходимост в рамките на определения срок може да се изиска
допълнителна информация от ООС за извършване на тази последваща оценка.
По време на закриваща среща могат да
се предлагат дати и обхват на последващата
оценка, но те трябва да бъдат потвърдени от
ИА БСА.
ООС има право само на една последваща
оценка след всяка проведена оценка.
Незакриването на несъответствие при
последваща оценка може да доведе до констатиране на ново несъответствие, свързано
с възможностите на ООС да извършва адекватен анализ на първопричината за наличие
на несъответствие и провеждане на ефикасни
коригиращи действия.
4.3.6.2. Докладване за резултатите от последваща оценка
Докладването за резултатите от последващата оценка са извършва в рамките на
срока за провеждане на последваща оценка
и се документира в анекс към доклада от
оценката на място.
Ако не всички несъответствия са ефикасно закрити или не са закрити в рамките на
определения срок, в анекса към доклада от
оценката ще бъде предложен отказ от акредитация/преакредитация, отказ от разширяване
на акредитацията, спиране на акредитацията за целия или спиране на акредитацията
за част от предоставения обхват (временно
ограничаване на обхвата).
В срок от 10 дни от приключването на
последващата оценка до заявителя се изпраща
анексът за информация.
4.3.7. Решение за акредитация
Вземане на решение по процедурата за
акредитация се основава на три елемента,
както следва:
a) п репоръки на екипа оценители в доклад
от оценка, основани на констатациите
по време на оценяването;
b) с тановище с предложение за решение
на Комисията по акредитация (К А) след
запознаване с доклад на водещ оценител/
екип и ако е необходимо, с документите/
записите на ООС; К А заседава в период
до 6 месеца от провеждане на оценка на
място; ако посоченият период е изтекъл,
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се извършва извънредна оценка в срок до
1 месец за сметка на страната, по чиято
вина не е спазен горепосочения срок;
c) р ешение на изпълнителния директор
на ИА БСА за предоставяне, отказване, ограничаване на обхвата, временно
спиране, временно ограничаване или за
отнемане на акредитацията след становище с предложение за решение на К А;
решението на изпълнителния директор
може да бъде съобразено със становището
на Комисията по акредитация или да
се различава от него и се взема в срок
до 1 месец от становището на К А; при
писмено заявление от акредитираното
лице за ограничаване на обхвата, временно спиране, временно ограничаване
или за отнемане/отказ на акредитацията
решението се взема от изпълнителния
директор без становище от комисия по
акредитация.
Когато решението на изпълнителния директор е различно от становището на К А, то се
докладва от него пред Съвета по акредитация
в срок до 1 месец от вземането му. Съветът
по акредитация разглежда становището на
К А и досието на ООС и излиза със становище. Становището на СА по конкретния
случай се предоставя на двете страни – на
ръководството на ООС и на изпълнителния
директор на ИА БСА.
При положително становище на СА изпълнителният директор издава заповед и
сертификат за акредитация в 7-дневен срок.
При отрицателно решение лицето може
да кандидатства отново за акредитация не
по-рано от 6 месеца от датата на получаване
на заповедта.
При установяване, че лицето не отговаря
на изискванията за акредитация, на основание решение на изпълнителния директор или
становище на СА ИА БСА отказва акредитация с мотивирана писмена заповед, която
се съобщава на заявителя в 7-дневен срок от
издаването є.
4.3.8. Документи за акредитация
Сертификатът за акредитация удостоверява компетентността на акредитираните
лица да извършват дейности по оценяване на
съответствието на посочения в него адрес по
местонахождение.
При установяване, че лицето отговаря на
изискванията и на процедурите за акредитация на агенцията, изпълнителният директор
на агенцията издава заповед и сертификат за
акредитация в срок 1 месец от представянето на писменото становище по т. 4.3.7.b) от
процедурата.
Сертификат за акредитация, съдържащ:
a) н аименование и марка (лого) на агенцията;
b) номер и дата на издаване на сертификата;
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c) н
 аименование, седалище и адрес на
управление и единен идентификационен
код – за юридическо лице или едноличен
търговец, или еквивалентни данни за
чуждестранно юридическо лице;
d) и дентификационни данни на акредитирани я обек т (местоположени я, за
които е предоставена акредитация със
съответен адрес);
e) основание за издаването му – нормативен
акт, стандарт, ръководство;
f) в ид на дейността по оценяване на съответствието, обхват, дата на издаване
и срок на валидност; обхватът може
да бъде представен в приложение към
сертификата;
g) п одпис на изпълнителния директор на
агенцията или на заместник изпълнителния директор в случаите по чл. 10,
ал. 5 ЗНАООС;
h) н омер и дата на приложението, ако има
такова;
i) д ата на първоначалната акредитация в
случаите, когато има получена.
Приложение към сертификат за акредитация:
Приложението към сертификата за акредитация съдържа подробно описание на обхвата
на акредитация в зависимост от различните
видове акредитации.
Сертификатът за акредитация се издава
в един оригинален екземпляр на български
език. Приложението, което е неразделна част
от него, се издава в два оригинала, един за
акредитираното лице и един за архива на
агенцията.
Проектът на обхвата на акредитация се
предоставя за съгласуване от ООС за приемливост от техническо и терминологично
естество, освен в случаите, когато се отнася
за промяна, поискана от ООС с декларация,
и когато промяната не е била обект на оценка
на място и не е била съобщена на ООС чрез
доклад от оценката. Проектът на обхвата на
акредитация трябва да бъде върнат в ИА БСА
в срок до 5 дни с положен подпис от представляващия ООС на всяка страница.
По желание на ООС, който не оперира на
територията на Република България, сертификатът и приложението се издават само на
английски език.
При желание на ООС ИА БСА издава
сертификат и приложението към сертификата на английски език след представяне от
страна на ООС на превод на сертификата и
приложението на английски език, извършен
от сертифициран регистриран преводач, и
документ за платена сума съгласно Ценоразпис на услугите по акредитация на ИА БСА
(BAS QR 8).
Сертификатът с приложението – заповедта
за акредитация, се получават от представител
на юридическото лице, ръководителя на акре-
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дитирания ООС или надлежно упълномощено
от него лице срещу документ за внесена сума
съгласно Ценоразпис на услугите по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8).
Сертификатът за акредитация е поименен и
не подлежи на преотстъпване или прехвърляне
от страна на акредитираното лице.
Издадените сертификати за акредитация
се завеждат в публичен регистър на лицата
с предоставена акредитация. За проверяващи
по околна среда ИА БСА информира компетентните органи.
Сертификатът и приложението към него са
собственост на ИА БСА. При получаване на
нови документи за акредитация, за преакредитация или при преиздаване ООС е длъжен
да върне оригиналите на предоставените му,
станали невалидни документи в срок, както
следва:
· 14-дневен срок от получаването на заповед
за ограничаване, временно ограничаване
обхвата на акредитацията, спиране или
отнемане на акредитацията;
· във всички останали случаи, включително
при преакредитация и разширяване на
акредитацията, при получаване на новите
документи за акредитация.
ООС е длъжен да получи сертификата
за акредитация и приложението към него в
срок до 15 дни от датата на уведомяването.
При неполучаване на документите за акредитация в указания срок ИА БСА ще спре
акредитацията.
5. ПОДДЪРЖАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯТА
Акредитацията е с валидност 4 години от
датата на издаване на сертификата за акредитация. Поддържането на акредитацията се
извършва за целия период на валидност на
сертификата за акредитация. Поддържането
на акредитацията включва надзор и други
действия, извършвани от агенцията, с цел да
се осигури непрекъснато съответствие на дейността на акредитираните лица с изискванията
и процедурите за акредитация на агенцията
и запазване на доверието в качеството на
предлаганите от акредитираните лица услуги.
След предоставяне на акредитация акредитираните ООС се оценяват периодично. До
изтичане на валидността на акредитацията
И А БСА извършва периодични надзорни
оценки.
По време на периода на валидност на
акредитация акредитираният ООС може да
промени (ограничи или разшири) обхвата на
акредитация, като срокът на валидност на
предоставената акредитация не се променя.
Решенията за спиране на акредитацията за
целия или спиране на акредитацията за част от
предоставения обхват (временно ограничаване
на обхвата), за ограничаване и отнемане на
акредитацията се вземат при изпълнение на
правилата на т. 4.3.7 от настоящата процедура.
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5.1. Планов надзор
Надзорът се осъществява чрез оценка
на място за установяване съответствието
на акредитираните лица с изискванията за
акредитация и с процедурите за акредитация на агенцията, като се взема предвид и
участие на акредитираните лаборатории в
междулабораторни сравнения, изпитвания
за пригодност или други дейности, удостоверяващи компетентността на акредитираните лица.
Планов надзор се провежда въз основа на
утвърдени програми за периодична оценка
на компетентността на акредитираните лица.
След предоставяне на първоначална акредитация/преакредитация първият планов
надзор чрез оценка на място се извършва в
срок от 9 до 12 месеца от датата на издаване
на сертификата за първоначална акредитация/преакредитация. Всеки следващ планов надзор/преоценка се извършва в срок
от 18 до 24 месеца от предходната оценка
на място, като при подадено заявление за
преакредитация последният планов надзор
се комбинира с оценка за преакредитация
(преоценка).
Поддържането на акредитацията на Верификационните органи се извършва за целия период на предоставената акредитация
чрез годишни надзори с цел да се провери
поддържането и прилагането на вътрешните
процедури с обръщане на внимание на разпределяне на отговорностите на подходящо
квалифицирани екипи за верификация. Първи
планов надзор на ВО се провежда не покъсно от 12 месеца след датата, на която е
издаден неговият сертификат за акредитация.
Поддържането на акредитацията на органи
по сертификация на биологично производство съгласно Регламент (EC) № 834/2007 се
извършва за целия период на предоставената
акредитация чрез годишни надзорни оценки
в съответствие с ЕА-3/12 М:2013 Политиката
на ЕА за акредитация на органи по сертификация на биологично производство.
Планирането се извършва въз основа на
посочените по-горе правила и в зависимост от
степента на стабилност, която са достигнали
услугите на акредитираните ООС.
При наличие на обективни обстоятелства
ООС може писмено да изиска от ИА БСА
отлагане/пром яна на периода на надзор,
само в случай че не се нарушава регламентираният период за провеждане на надзор.
Всеки отказ на ООС за провеждане на
надзор в нарушаване на регламентираните
периоди за неговото провеждане се счита за
неизпълнение на изискванията за акредитация и води до спиране на акредитацията.
Надзорните оценки на място се извършват
по правилата, описани от т. 4.3.3 до т. 4.3.6
от настоящата процедура.
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5.2. Извънредна оценка
ИА БСА може да реши да извърши извънредна оценка по документи или на място при:
· п олучена информация за настъпили промени в условията, при които е предоставена акредитацията, съгласно т. 8.2;
· п остъпили писмени жалби (сигнали) за
нарушения от страна на акредитирани
лица, публикувани или огласени критични материали в средствата за масово
осведомяване;
· ж алба (сигнал) за некоректно позоваване
на акредитацията;
· з аблуждаващо използване на акредитацията в рекламни материали;
· р азпореждане вследствие на извършен
контрол по документи съгласно Процедура за контрол на процесите по оценяване
и вземане на решение (BAS QR 26);
· п ропуснат срок по т. 4.3.7.b) от настоящата процедура.
Извънредна оценка на м ясто ще бъде
извършена от ИА БСА при постъпила информаци я от Орган по сертификаци я на
продукти за неговите намерения да използва
неакредитиран ООС като подизпълнител.
Извънредна оценка на м ясто ще бъде
извършена от ИА БСА за възстановяване на
акредитацията по смисъла на т. 5.4.3 и при
пропуснат срок по т. 4.3.7.b) от настоящата
процедура.
Обхватът и видът на извънредната оценка се определя от спецификата на всеки
конкретен случай, за който е сезирана или
се самосезира ИА БСА. Ако в период до
три месеца от датата на получаване/огласяване на сигнал/информация е планирано
провеждане на планов надзор, извънредна
оценка на място може да бъде проведена
в допълнение на планирания надзор, като
сумите за заплащане на извънредна оценка
са дължими.
При извънредна оценка на място по жалба
(сигнал) ИА БСА не съгласува с ООС определените дата/и екип, пълномощията на
екипа и план на оценката.
При получаване на информация от ООС
за настъпили промени ИА БСА информира подателя в 7-дневен срок за действията,
които ще бъдат предприети във връзка със
съобщените промени. При необходимост от
извършване на извънредна оценка по документи срокът за приключване на оценяването
е до 2 месеца от датата на информиране, а
срокът за извършване на извънредна оценка
на място е в зависимост от естеството и етапа
на процедурата, но не по-късно от 3 месеца
от датата на информиране, с изключение на
случаите съгласно процедура за уреждане на
жалби BAS QR 25.
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5.3. Преиздаване на сертификат за акредитация и приложението към него
5.3.1. ИА БСА преиздава сертификат за
акредитация при промяна на елемент от съдържанието на сертификата съгласно т. 4.3.8
Приложението към сертификата за акредитация е неразделна част от него и при
необходимост се преиздава с преиздаване на
сертификата.
Условия, при които се извършва преиздаване на сертификат за акредитация на ООС:
a) о рганът за оценка на съответствието
(ООС) отговаря на изиск вани ята за
акредитация;
b) п олитиката и системата за управление
остават непроменени;
c) у правлението на юридическото лице и
ООС, както и основният персонал на
ООС остават непроменени;
d) о рганизационната структура на ООС
остава непроменена;
e) м етодите и процедурите за оценка на
съответствието остават същите;
f) т ехническите средства остават същите,
ако е приложимо (например орган по
сертификация на системи за управление).
ООС трябва да представи в ИА БСА обективни документирани доказателства, удостоверяващи, че са изпълнени горните условия.
5.3.2. Условия, при които се извършва
прехвърляне на предоставена акредитация
на ООС съгласно чл. 22 ЗНАООС:
a) наличие на документирани доказателства
за преминаване на ООС от едното към
другото юридическо лице;
b) н аличие на доказателства за изгубване
на права като акредитиран ООС на
единия правен субект и прехвърлянето
на правата към новия правен субект;
c) д ек ларац и я за доброволен о т каз о т
акредитация от името на старото юридическо лице;
d) п ублично изявление предоставената акредитация към старото юридическо лице
да се счита за невалидна от датата на
издаване на решението на изпълнителния директор на ИА БСА за прехвърляне
на акредитацията;
e) п реминалият към новото юридическо
лице ООС продължава да отговаря на
изискванията за акредитация;
f) п олитиката и системата за управление
на ООС остават непроменени;
g) р ъководството на ООС, както и основният
персонал на ООС остават непроменени;
h) о рганизационната структура на ООС
в рамките на юридическо лице остава
непроменена;
i) м етодите и процедурите за оценка на
съответствието остават същите;
j) т ехническите средства остават същите,
ако е приложимо (например орган по
сертификация на системи за управление).
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Процеду рата по прехвърл яне на акредитация започва със заявление, подписано
от представл яващите новото (и старото)
юридическо лице. ООС трябва да представи
в ИА БСА обективни документирани доказателства, удостоверяващи, че са изпълнени
горните условия.
Преди да вземе решение относно преиздаване на сертификат за акредитацията или
прехвърляне на предоставената акредитация,
ИА БСА извършва оценка най-малко чрез
преглед на представените от ООС документи. При необходимост например, ако някое
от условията не е изпълнено или са налице
неясноти в представените документирани
доказателства, ИА БСА извършва оценка на
място за установяване на съответствието на
ООС с изискванията за акредитация.
Решението за преиздаване/прехвърляне на
акредитацията се взема от изпълнителния
директор въз основа на доклад от водещ оценител/екип по оценяване, провел последната
оценка на място в срок до 2 месеца от подаване на искане/заявление за прехвърляне на
предоставена акредитация на ООС, съгласно
чл. 22 ЗНАООС.
При положително решение ООС получава
нови документи за акредитация, в които е
отразена настъпилата промяна на юридическото лице, като регистрационният номер на
сертификата за акредитация не се променя.
Планираните за съответния ООС дейности
по надзор и преоценка не се променят. Всички открити процедури по преакредитация
и разширяване на обхвата на акредитация
продължават по отношение на новото юридическо лице, към което е преминало ООС
след прехвърлянето на акредитация. Старото
юридическо лице има право да се позовава
на акредитация до датата на издаване на
решението за прехвърляне на акредитация.
Прехвърляне на акредитация не се допуска,
в случай че акредитацията е спряна и/или
временно ограничена, или е в ход процедура
по спиране, временно ограничаване или отнемане на акредитацията.
5.4. Отказ за предоставяне на акредитация, спиране, ограничаване, отнемане на
акредитацията
При констатиране на несъответствие на
акредитираните лица или на кандидатите за
акредитация с изискванията за акредитация
И А БСА ог рани чава ак реди т и рани я и ли
заявения за акредитация обхват, временно
ограничава обхвата на акредитацията, спира,
отказва или отнема акредитацията в срок до
1 месец от констатиране на несъответствието.
Чрез кратко съобщение с информация за
мотивите в рубрика „Новини“ на интернет
страницата агенцията обявява всяко ограничаване/спиране/отнемане или подвеждащо
позоваване/ползване на акредитацията.
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ООС трябва през периода на акредитация
непрекъснато да е в съответствие с изискванията за акредитация. ООС трябва да може
да демонстрира тази непрекъснатост на съответствието си с изискванията за акредитация
от дата на предоставяне на акредитацията/
преакредитация за целия обхват и във всички
области на предоставената акредитация.
Ако ООС е на мнение, че няма да може
да поддържа акредитацията си за конкретна
част от обхвата/област, трябва незабавно да
уведоми ИА БСА. Не е допустимо това уведомяване да става по време на оценка на място.
5.4.1. Спиране на акредитацията за целия
или за част от предоставения обхват (временно ограничаване на обхвата на акредитация)
Спирането или временното ограничаване
на обхвата на акредитацията са за срок до
6 месеца.
ИА БСА извършва спиране на акредитацията, когато обективни доказателства, установени
по време на оценки на място или по друг
начин, показват, че акредитираното лице не
съответства на изискванията за акредитация
и процедурите на агенцията в срок до 1 месец
от констатиране на несъответствието. Спиране на акредитацията е процес, при който
акредитацията е временно невалидна.
ИА БСА извършва временно ограничаване
обхвата на акредитацията, когато акредитираното лице е временно в невъзможност да
извършва част от дейностите, за които е акредитирано, и те не влияят на възможността
му да извършва дейността си по останалата
част от обхвата.
Спирането или временното ограничаване е
процес, при който акредитацията е временно
невалидна за целия или за част от обхвата
на акредитация.
В периода на спряна акредитация ООС не
трябва да използва акредитационния символ
на ИА БСА или по друг начин да се позовава
на акредитацията.
Органите по сертификация не трябва да
изпълняват процедури по заявки за сертификация или да предоставят сертификати в
обхвата на спряната/временно ограничената
акредитация. По предоставените сертификации трябва да се изпълняват съответните
дейности по надзор.
Лицето, чиято акредитация е с ограничен
или временно ограничен обхват, получава
сертификат за акредитация и приложението
към него с ограничен или временно ограничен обхват.
При спиране на акредитацията акредитираното лице е длъжно да върне в агенцията
оригиналите на сертификата за акредитация
и на приложението към него в 14-дневен
срок от получаване на заповедта и да спре
позоваването си на акредитация независимо
дали е оспорило, или не заповедта.
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5.4.2. Обстоятелства за спиране/временно
ограничаване на акредитацията
ИА БСА спира/временно ограничава акредитацията:
a) в срок до 1 месец от установяване на
едно от следните обстоятелства:
· констатиране на несъответствия, които
водят до заключение, че дейността на
органа за оценяване на съответствието
не осигурява необходимото качество на
предоставяните услуги, включително
достоверността на издаваните от него
документи;
· о трицателна оценка на анализ и план
за изпълнение на коригиращи действия;
· н еполучаване на сертификат за акредитация и приложение към него в срок
15 дни от уведомяването на ООС чрез
факс и/или електронна поща;
b) п ри несъответствие с изискванията за
акредитация (т. 3) от страна на ООС
и непредприемане на ефикасни коригиращи действия в определения срок
(т. 4.3.5.2);
c) п ри неспазване от страна на ООС на
неговите задължения, посочени в т. 8.1
и т. 8.2;
d) п ри други обстоятелства по преценка
на изпълнителния директор на ИА БСА
(например при промени, които имат
времен но о т ри цат елен ефек т върх у
акредитацията, като промени в правен
статут, ръководен персонал, технически
средства, политика, управление, структура и др.);
e) п ри писмено заявление от акредитираното лице за спиране на акредитацията/временно ограничаване на акредитацията;
f) когато се потвърди основателността на
жалба, подадена срещу ООС;
g) п ри установяване, че ООС извършва
сертификация по стандарти, които се
използват за акредитация на ООС, например ISO 17025, ISO 15189 и др.;
h) п ри незаплащане на услугите по акредитация в срок съгласно условията,
определени в BAS QR 8.
5.4.3. Възстановяване на акредитацията
След официално изявено желание от ООС
за възстановяване на акредитацията в срок до
4 месеца от датата на заповедта за спиране
или временно ограничаване на обхвата на
акредитация ИА БСА извършва извънредна
оценка на място в срок до 1 месец от изявяване на желанието от ООС. Ако по време на
тази оценка ООС не успее да демонстрира
съответствие с изискванията за акредитация
или ако липсва изявено желание от страна
на ООС за възстановяване на акредитацията, ИА БСА преминава към отнемане или
ограничаване обхвата на акредитацията (вж.
т. 5.4.5).
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В случаите на временно ограничаване на
обхвата на акредитация или спиране на акредитацията на основание чл. 36 ЗНАООС по
време на извънредна оценка за възстановяване
на акредитацията се допуска констатиране
на несъответствия, които следва да бъдат
ефикасно закрити в срок съгласно т. 4.3.5.2
от настоящата процедура.
Решението за възстановяване на акредитацията се взема от изпълнителния директор въз
основа на предложение в доклад от оценка на
екипа в срок до 1 месец от регистрирането му.
5.4.4. Ограничаване на акредитацията
ИА БСА извършва ограничаване на обх вата на ак редитаци я, когато обек т ивни
доказателства, установени по време на оценки на място или по друг начин, показват,
че акредитираното лице не съответства на
изискванията за акредитация за определена част от акредитирания обхват, но това
не влияе на възможността му да извършва
дейността си по останалата част от обхвата
или в срока на временното ограничаване на
обхвата на акредитацията и акредитираното
лице не успее да докаже възможността си да
извършва дейностите, за които временно му
е ограничена акредитацията.
5.4.4.1. ИА БСА ограничава акредитацията при:
a) Неспазване на изискванията за акредитация (т. 3) от страна на ООС и неизвършване на ефикасни коригиращи действия
в определения срок (т. 4.3.5.2), отнасящи
се за част от обхвата на акредитация.
Неспазването на изискванията не трябва да влияе върху останалата част от
обхвата на предоставената акредитация
(дейности на ООС и области (офиси/
помещения).
b) П исмено заявление от акредитираното
лице за ограничаване на акредитацията,
придружено от оригиналите на сертификата за акредитация и на приложението
към него.
5.4.4.2. Възстановяване на акредитацията
ООС може да възстанови обхвата/областта на предоставената му акредитация чрез
процедура по възстановяване на обхвата на
акредитация (по реда и в сроковете, посочени в т. 5.4.3), но не по-късно от 6 месеца
от датата на влизане в сила на заповедта за
временно спиране/ограничаване на обхвата
на акредитация.
5.4.5. Отказ за предоставяне на акредитация, разширяване обхвата на акредитацията
или преакредитацията и отнемане на акредитацията
Отказ за предоставяне на акредитация,
разширяване обхвата на акредитацията или
преакредитацията и отнемане на акредитацията е процес, при който заявеният/предос-
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тавеният обхват на акредитация е отказан/
напълно прекратен (отнет).
ИА БСА отказва/отнема аккредитация,
когато акредитираното лице или кандидатът
за акредитация:
a) е в невъзможност да извършва дейностите, за които е акредитирано или
кандидатства;
b) н е изпълнява или не поддържа едно или
повече от изискванията за акредитация
(т. 3), което води до заключение, че
дейността на органа за оценяване на
съответствието, компетентността му и
системата за управление не са в състояние да осигурят необходимото качество
на предоставяните услуги, включително
достоверността на издаваните от него
документи;
c) в период на акредитация се позовава в
дейността си на акредитация за неакредитиран обхват;
d) п ри неспазване от страна на ООС на
неговите задължения, посочени в т. 8.1
и т. 8.2 (само при първоначална акредитация);
e) у мишлено предоставя невярна информация, преднамерено и съзнателно нарушава правилата за акредитация, издава
неистински или преправен документ, или
документ с невярно съдържание;
f) компрометира агенцията със свои действия или бездействия, включително ако
агенцията прецени, че нарушения от
страна на ООС на нормативни изисквания биха компрометирали ИА БСА;
g) О ОС не е успял в определения период
да демонстрира съответствие с изискванията за акредитация или не уведоми
за желанието си за възстановяване на
акредитацията в посочения в т. 5.4.3 срок;
h) О ОС не е получил сертификата за акредитация в срок до 1 месец след спиране
поради неполучаване;
i) н е заплаща услугите по акредитация
съгласно утвърдения ценоразпис;
j) п исмено заявление от ООС за отнемане
на акредитацията или отказ от акредитация; изпълнителният директор е
длъжен да се съобрази с желанието на
ООС независимо дали има обективни
причини за това.
При отнемане на акредитацията акредитираното лице е длъжно да върне в агенцията
оригиналите на сертификата за акредитация
и приложението към него в 14-дневен срок
от получаване на заповедта и да спре позоваването си на акредитация независимо дали
е оспорило, или не заповедта.
За органите по сертификация отнемането на акредитацията означава, че те трябва
да оттеглят/прекратят всички сертификати,
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предоставени под акредитация в рамките на
два месеца от датата на отнемане. Органите по сертификация трябва да представят в
агенцията списък на предоставените от тях
сертификации с доказателства за тяхното
оттегляне/прекратяване.
Лице, чиято акредитация е отнета, може
да кандидатства отново за акредитация не
по-рано от 6 месеца от датата на влизане в
сила на заповедта за отнемане на акредитация и представяне на доказателства, че са
отстранени несъответствията с изискванията
за акредитация.
5.4.6. ИА БСА информира IAF за всяко
свое решение със съответните мотиви за:
· с пиране или отнемане на акредитацията във връзка с т. 5.4.2.g) и т. 5.4.5.d) от
настоящата процедура;
· р ешение по въ зра жение, свърза но с
т. 5.4.2.g) и т. 5.4.5.d) от настоящата
процедура.
6. ПРЕАКРЕДИТАЦИЯ
Преакредитация е последващо потвърждаване на компетентността на акредитирано
лице по същия нормативен акт, стандарт или
ръководство, определени в издадения сертификат за акредитация.
Не по-късно от 8 месеца преди изтичане
валидността на акредитация ООС трябва
да подаде заявление за преакредитация в
ИА БСА, както е посочено в т. 4.1.
Ако кандидатът за преакредитация желае да
бъде извършена преакредитация с разширяване
на обхвата (т. 7.а) от настоящата процедура),
заявлението следва да бъде подадено в срок
до 9 месеца преди изтичане на валидността
на сертификата.
При заявено желание за преакредитация
и разширяване на обхвата в И А БСА се
представят всички приложения с маркиране
(почерняване) на новата информация в тях.
Ако ООС пропусне да подаде заявлението
за преакредитация в определения срок, се
следва процедурата при първоначална акредитация, за което кандидатът трябва изрично
да заяви желание с подаване на заявление за
първоначална акредитация по т. 4.1. В този
случай ООС губи регистрационния номер на
предоставения му сертификат за акредитация.
Преакредитацията е подобна на оценката на място за първоначална акредитация.
Процесът на оценяване следва правилата,
описани от т. 4.3.3 до т. 4.3.7 на настоящата
процедура, като при оценката се взема под
внимание представянето на ООС през периода
на валидност на сертификата за акредитация.
При откриване на процедура за преакредитация агенцията извършва преакредитацията
по реда на т. 4.1 в срок до изтичане валидността на сертификата на вече предоставената
акредитация.
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В случай че агенцията не извърши преакредитация в срок до изтичане на валидността на
предоставената акредитация поради зависещи
от нея обстоятелства, по искане на заявителя изпълнителният директор на агенцията
със заповед удължава до 6 месеца срока на
валидност на сертификата за акредитация.
Удължаването на срока на валидност на
акредитацията е по предложение на водещия
оценител, провел последната оценка на място, след анализ на изпълнението на следните
изисквания от страна на ООС:
1. спазен срок за подаване на заявлението
за преакредитация;
2. спазен срок за изплащане на всички
финансови задължения;
3. липса на значителни несъответствия
или при наличие на такива – приет подробен
план за тяхното изпълнение.
7. РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА
Разширяване обхвата на акредитация е
допълнение към предоставен обхват или към
области на акредитация съгласно критериите
за акредитация, по който ООС е акредитиран.
Акредитираните лица могат да подават
заявления за разширяване обхвата на акредитацията си съгласно изискванията на нормативния акт, стандарта или ръководството, по
което са акредитирани, по реда и в сроковете
по т. 4.1 през целия период на своята акредитация, с изключение на случаите по т. 4.1.4.
Акредитираното лице трябва да подаде
заявление за акредитация с отбелязване „разширяване на обхвата“ с всички документи,
изброени в съответния списък по т. 4.1.1. с
маркиране (почерняване) на новата информация.
Процесът по разширяване на предоставената акредитация започва след откриване на
процедура за разширяване на обхвата съгласно
т. 4.1.3.2.
Разширяване на обхвата на акредитация
се извършва чрез:
1. р азширяване обхвата на акредитираната
област на дейност;
2. р азширяване обхвата на акредитацията
в нова област на дейност, което включва
ново местонахождение на извършваната
дейност.
В зависимост от големината и естеството
на исканото разширяване ИА БСА решава
как да процедира по отношение на оценката
на място за всеки конкретен случай, но основните правила са следните:
a) П ри заявено разширяване на обхвата
на акредитация в предоставения обхват
оценката за разширяване може да се
извърши по време на оценки при планов
надзор и преакредитация, като при планов надзор е необходимо процедурата за
разширяване на обхвата на акредитация
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да бъде открита най-малко два месеца
преди планирания надзор. В тези случаи възможността за разширяване на
обхвата на акредитация е до 35 % от
предоставения обхват.
b) П ри заявено разширяване на обхвата на
акредитация над определените в т. 7.а)
възможности и/или в нова област на
акредитация (включително офиси/помещения, в които ООС извършва дейности
по оценяване на съответствието) се извършва оценка на място за разширяване
на обхвата (област).
8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
8.1. Задължения на заявителя или на акредитирания ООС
Заявителят или акредитираният ООС е
длъжен да:
a) е винаги в съответствие с изискванията за акредитация за целия обхват
на предоставената акредитация и за
всички области (офиси/помещения) под
акредитация;
b) с леди за настъпили изменения и/или
допълнения в изискванията за акредитация и привеж да дейността си в
съответствие с тях в определения срок/
преходен период;
c) п редоставя всяка поискана от ИА БСА
информация в определения срок;
d) о сигурява всички необходими условия
за работа на екипите по оценяване и по
надзор, включително предоставяне на
възможност за преглед на документацията, достъп до персонала и до всички
места, записи, доклади от вътрешни
одити и др.;
e) и нформира ИА БСА относно изисквания за сигурност, безопасност, хигиена,
здраве и осигурява своевременно необходимите лични предпазни средства за
извършване на оценките на място;
f) п рави възможно извършването на наблюдение (witness) на неговата дейност от
страна на екипа оценители на ИА БСА;
g) п риема по време на оценка или наблюдение присъствието на наблюдатели за
целите на обучение, мониторинг, при
партньорски оценки и т.н.;
h) р азкрива съдържанието на създадени от
ИА БСА доклади, писма, сертификат или
обхват на акредитация на трети страни,
като представя цялото съдържание на
документа, а не част от него;
i) н е компрометира с действия или изказвания акредитацията на органи за
оценяване на съответствието и ИА БСА;
j) н е издава неправомерно протоколи, сертификати/доклади, свидетелства, които
имат статут на официални документи по
силата на закона;
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k) н
 е огласява и не предоставя невярна
информация по отношение на статута
си на акредитиран ООС в средства за
комуникации, документи, проспекти,
реклами и др.;
l)   н е използва акредитационния символ
на ИА БСА в нарушение на правилата
за ползването му;
m) п реустанови използването на акредитацията в дейността си, включително
в дейност с цел реклама при изтичане
на срока на валидност на сертификата
за акредитация, при спиране или при
отнемане на акредитацията;
n)   в ърне оригиналите на сертификата и
заповедта за акредитация до 14 дни от
получаване на уведомлението/датата
на изтичане на валидността на акредитацията при отнемане, ограничаване,
включително временно ограничаване
на обхвата на акредитацията или след
изтичане срока на акредитация;
o)   з аплаща стойността на услугите, предоставяни от ИА БСА, в сроковете и
по реда, определени в Ценоразпис на
услугите по акредитация на ИА БСА
(BAS QR 8);
p) з аплаща на всеки член на екипа по оценяване или по надзор за всеки отделен
случай пътни, дневни и квартирни пари
съгласно Наредбата за командировките
в страната; на включени в екипа водещ
оцени т ел/т ех ни ческ и оцени т ел и л и
експерт от друг национален орган по
акредитация да заплаща пътни, дневни
и квартирни съгласно предварителна
договорка;
q) у частва в междулабораторни сравнения/
изпитвания за пригодност при спазване
на изискванията от BAS QR 18;
r) н е поставя водещите оценител/технически оценители/експерти, действащи
от името на ИА БСА, в ситуации, които могат да компрометират тяхната
безпристрастност и обективност или да
застрашат тяхното здраве и безопасност.
8.2. Задължения на акредитирани ООС
при промени на условията, при които е предоставена акредитацията
Акредитираният ООС трябва да информира ИА БСА за всяка значителна промяна на
условията, при които е предоставена акредитацията, в срок до 15 дни от настъпването є.
ООС следва да оцени значимостта на всяка
промяна от гледна точка на влиянието є върху
акредитираните дейности, като вземе предвид,
че в зависимост от естеството на промяната
ИА БСА може да извърши извънредна оценка
по документи или на място.
Без да се ограничава до изброеното, значителни промени са:
a) промяна в собственик;
b) промяна в юридическия статут;
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c) промяна в ръководството на ООС;
d) п ром я на в основен персона л, к ат о
ръководители на структурни звена в
ООС, персонал, оправомощен да взема
решения, персонал със специфични и
уникални за ООС функции;
e) п ромяна в офис/помещение и специфични
и уникални за ООС технически средства.
ИА БСА констатира значително несъответстие при наличие на промяна от по-горе
изброените, за които не е уведомена в срок.
В случай на установяване на значителни
промени, за които ИА БСА не е уведомена, се
извършва извънредна оценка на място, която
може да бъде и в рамките на провеждаща се
оценка на място на ООС. Дължимите суми
за извънредна оценка се заплащат от ООС
съгласно Ценоразпис на услугите, извършвани
от Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“.
8.3. Задължения на ИА БСА
ИА БСА е длъжна:
a) д а извърши оценяване съгласно приложимите изисквания за акредитация, като
го планира и подготви по такъв начин,
че оценяването да бъде осъществено
навреме и да е надеждно;
b) д а не предоставя поверителна информация за определен ООС извън органа
по акредитация без писменото съгласие
на ООС, освен когато законът изисква
или позволява предоставяне на такава
информация без неговото съгласие; във
връзка с партньорството на ИА БСА в
рамките на ЕА ИА БСА може да предоставя документи на ООС на други
национални органи по аккредитация;
c) д а уведомява заявителя или акредитирания ООС за хода на всеки етап
от процедурата съгласно определените
правила и при поискване от ООС;
d) д а съгласува с ООС състава на екипа от
оценители в срок и по начин, определени
в процедурата;
e) д а публикува и да поддържа актуални
данни за акредитираните ООС на своята
интернет страница;
f) е кипът от оценители трябва да се ограничава само до определените му правомощия във връзка с конкретната оценка;
g) ч леновете на екипа не трябва да приемат подаръци, вещи, предмети и др. от
ООС, за да не се компрометира тяхната
безпристрастна, независима и обективна
оценка;
h) а ко по време на оценка или наблюдение
член от екипа на ИА БСА узнае за престъпление от ООС или от негово име,
директно свързано с обхвата на оценката,
е длъжен да докладва в ИА БСА, за да
се вземе решение за бъдещите действия;
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i) в
 секи водещ оценител/технически оценител или експерт, имащ достъп до документи на ООС, е длъжен да подпише
декларация за конфиденциалност; ООС
може да получи копие от декларацията
при поискване;
j) да информира ООС, за настъпилите изменения и/или допълнения в изискванията
за акредитация чрез информационната
система по т. 3.6;
k) д а включи акредитираните проверяващи
по околна среда в публичния регистър на
проверяващите по околна среда съгласно
чл. 135, ал. 2 от Закона за опазване на
околната среда и да уведоми компетентния орган за настъпилите изменения.
9. СПОРОВЕ, ЖАЛБИ, ВЪЗРАЖЕНИЯ,
ОБЖАЛВАНЕ
9.1. Спорове
ИА БСА разглежда като спорове възникнали различия в мненията на акредитираните
ООС или кандидатите за аккредитация, от
една страна, и от друга – ИА БСА, по отношение на:
a) и н т ерп ре та ц и я на изиск ва н и я та на
стандарт/ръководство на ЕА, ISO/IEC
и регламенти (ЕО);
b) и нтерпретация на документи от системата за управление на ИА БСА.
ООС трябва да уведоми писмено изпълнителния директор на ИА БСА за съществуване
на спор по определен въпрос не по-късно от
10 дни от момента на възникване на спора.
Изпълнителният директор на ИА БСА след
консултация с въвлечените в спора страни се
стреми да постигне съгласие между тях. Ако е
необходимо, спорните въпроси се разглеждат
и обсъждат на съответния ТК А, преди да се
вземе решение по тях. ИА БСА информира
ООС писмено за резултата в рамките на
20 дни от регистриране на спора.
Спор, който води до неблагоприятно решение за съответния ООС, може да прерасне
в жалба/възражение.
9.2. Жалби
И А БСА разглеж да кат о жа лба всяко
изразяване на неудовлетвореност, различно
от възражение, от страна на лице или организация, свързано с действията на ИА БСА
или на акредитиран от нея ООС, на което се
очаква отговор. Жалбите се разглеждат по
реда на Процедура BAS QR 25.
И А БСА разглеж да като сигна л всяка
жалба, свързана с дейността на акредитирани
или кандидатстващи за акредитация ООС по
отношение на спазване на изискванията за
акредитация или публикувани или огласени
критични материали в средствата за масово
осведомяване, заблуждаващо използване на
акредитацията в рекламни материали и др.,
некоректно позоваване на акредитацията и др.
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ИА БСА разглежда само подадени в писмена форма жалби с необходимата обосновка
от точно идентифицирани подател и обект
на жалбата. Подателят на жалбата се информира писмено за резултата от разглеждането
є в срок до 1 месец след получаването на
жалбата.
9.3. Възражения
9.3.1. ИА БСА разглежда като възражение
всяко искане, изразено от ООС, за преразглеждане на всяко неблагоприятно решение,
взето от ИА БСА, свързано с желания статут
на акредитация. Неблагоприятните решения
включват:
· о тказ от откриване на процеду ра за
акредитация;
· н епредоставяне на част от за явени я
обхват за акредитация/преакредитация
или разширяване;
· о тказ от акредитация, преакредитация,
разширяване на обхвата на акредитация;
· о тнемане на акредитация;
· с пиране на акредитация;
· о граничаване на обхвата на акредитация
или временно ограничаване на обхвата
на акредитация;
· в сяко дру го действие, което възпрепятства получаването на акредитация,
включително мълчалив отказ.
9.3.2. Възраженията се отправят в писмена
форма с необходимата обосновка до Комисията по възражения (КВ) чрез изпълнителния
директор на И А БСА в 7-дневен срок от
датата на съобщаване на съответния акт и
се регистрират в деловодството на агенцията
с входящ номер и дата.
9.3.3. В 7-дневен срок от получаване на
възражението изпълнителният директор на
БСА може да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорвания акт или да го измени,
или да издаде съответния акт, ако такъв не
е издаден, или да сезира КВ, като резолира
съответното възражение до председателя и
заместник-председателя на СА.
9.3.4. КВ провежда закрито заседание в
офиса на ИА БСА и работи при спазване
на изиск вани ята на ЗН АООС, правилата
за работа на Комисията по възражения и
настоящата процедура за акредитация.
9.3.5. КВ преценява правилността и законосъобразността на оспорвания акт и се
произнася по възражението чрез изготвяне на
писмено обосновано и мотивирано решение.
Срокът за произнасянето на КВ и изготвяне
на писмено обоснованото мотивирано решение е до 1 месец от датата на постъпване на
възражението.
9.3.6. Председателят на КВ предоставя
решението на изпълнителния директор на
ИА БСА и на лицето, подало възражението,
в срок до 3 работни дни от датата на вземане
на решение на КВ.
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9.3.7. Решението на КВ е задължително за
изпълнителния директор на ИА БСА.
9.4. Обжалване
9.4.1. Решенията на изпълнителния директор за отказ от акредитация, преакредитация или от разширяване на обхвата на
ак редитаци я, за ог раничаване, временно
ограничаване или спиране или отнемане
на акредитацията подлежат на обжалване
по реда на А дминистративнопроцесуалния
кодекс.
9.4.2. Лицата могат да подадат жалба до
съда, след като е изчерпана възможността по
чл. 13, ал. 2 или е изтекъл срокът по чл. 13,
ал. 1 ЗНАООС.
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УК АЗАНИЯ
10.1. И А БСА не носи отговорност за
настъпили имуществени и неимуществени
вреди за ООС, които са следствие на неуспех
от негова страна да демонстрира съответствие
с изискванията за акредитация.
10.2. При забавяне за срок от 3 месеца
на процедурата за акредитация от страна на
кандидата за акредитация ИА БСА предприема действия за едностранно прекратяване
процедурата за акредитация.
10.3. И А БСА създава досие на ООС,
включващо документи с всички приложения
към BAS QR 2, всички документи, създавани от ИА БСА във връзка с процедурата
за акредитация, и цялата кореспонденция
между БСА и ООС.
10.4. ИА БСА съхранява досието на ООС
за срок 5 години считано от датата на предо с та вя не на а к р ед и та ц и я/о т к а зва не на
акредитация.
10.5. На всеки етап от процедурата за
акредитация ООС може да се откаже от
усл у г и т е на а г енц и я та, кат о за п лат и на
ИА БСА дължимите към момента на отказа
суми съгласно Ценоразписа на ИА БСА.
11. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
БДС EN ISO/IEC 17011 – Оценяване на
съответствието. Общи изисквания за органи,
извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието (ISO/IEC 17011).
ИА БСА или агенцията – Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“.
ЕА – Европейската организация за акредитация.
FALB – Форум на органите по акредитация и лицензиращите органи.
ЕА MLA – многостранно споразумение
за взаимно признаване на ЕА.
IL AC – Меж д у народна организац и я за
акредитация на лаборатории.
I A F – Меж д у н ар оден а к р ед и т а ц ионен
форум.
ILAC MRA – многостранно споразумение
за взаимно признаване на ILAC.
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IAF MLA – многостранно споразумение
за взаимно признаване на IAF.
PT провайдър – Организатор на изпитвания за пригодност.
ЕА-2/13 – Ръководство ЕА-2/13 „Политика на ЕА за трансгранично сътрудничество
между членовете на ЕА“ (EA Cross Frontier
Policy for Cooperation between EA Members).
ЗНАООС – Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (обн., ДВ, бр. 100 от 13 декември
2005 г.; изм., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.).
Медицинска лаборатория – лаборатория
за биологично, микробиологично, имуннологично, химично, имунно-хематологично,
хематологично, биофизично, цитологично,
патологоанатомично и други изследвания на
материали, получени от човешкото тяло с
цел получаване на информация за диагноза,
профилактика и/или лечение на заболяване
при оценяване на здравословното състояние
на човека, и която може да предоставя насоки,
обхващащи всички аспекти от лабораторните
изследвания, включващи интерпретация на
резултатите и препоръки за бъдещи подходящи изследвания.
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НОА – национален орган по акредитация
на страна – членка на Европейския съюз,
определен в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 765/2008 – Регламент (ЕО) № 765/2008 на
Европейския парламент и на Съвета от 9 юли
2008 г. за определяне на изискванията за
акредитация и надзор на пазара във връзка
с предлагането на пазара на продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ,
L 218/30 от 13 август 2008 г.).
ООС – О рган за оценяване на съответствието.
ОСЛ – Орган по сертификация на лица.
ОСП – О рган по сертификация на продукти.
ОСС – О рган по сертификация на системи
за управление.
ПОС – П р ов еря ва щ и по око л н а с р еда
(EMAS).
ВО – Верификационни органи.
СА – Съвет по аккредитация.
ТК А – Технически комитет за акредитация.
К А – Комисия по акредитация.
КВ – Комисия по възражения.
2559

Поправка. Министерството на здравеопазването прави поправка на допусната очевидна техническа
грешка в Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г. (ДВ, бр. 24 от 2017 г.), както следва: В таблицата
по чл. 332, на ред 38 вместо посоченото наименование на амбулаторната процедура „Амбулаторно
наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи
лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ да се чете „Определяне на план на лечение и
проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени
продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО“.
2641
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-424
от 15 март 2017 г.
относно допълнение на Заповед № 8121з-140 от
24.01.2017 г. за утвърждаване на Класификатор
на длъжностите в МВР за служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от
Закона за Министерството на вътрешните работи
нареждам:
Допълвам Заповед № 8121з-140 от 24.01.2017 г.
относно у твърж даване на К ласификатор на
длъжностите в МВР за служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР (ДВ, бр. 13 от 2017 г.),
както следва:
В приложение № 1 Класификатор на длъжнос
тите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и
3 и ал. 3 ЗМВР, А. Държавни служители с висше
образование, т. V. Дирекция „Вътрешна сигурност“, се създават редове № 12, 13, 14, 15, 16 и 17:
„
12 Полицейски инспектор
І степен
13 Полицейски инспектор
ІІ степен
14 Полицейски инспектор
ІІІ степен
15 Полицейски инспектор
ІV степен
16 Полицейски инспектор
V степен
17 Полицейски инспектор
VІ степен

И н с п е к- И з п ъ л - Б а к а л а - 5 г.
тор
нителска вър
И н с п е к- И з п ъ л - Б а к а л а - 4 г.
тор
нителска вър
И н с п е к- И з п ъ л - Б а к а л а - 3 г.
тор
нителска вър
И н с п е к- И з п ъ л - Б а к а л а - 2 г.
тор
нителска вър
И н с п е к- И з п ъ л - Б а к а л а - 1 г.
тор
нителска вър
И н с п е к- И з п ъ л - Б а к а л а - Не се
тор
нителска вър
изисква

“
Заповедта влиза в сила от 14.03.2017 г.
Министър:
Пл. Узунов
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 1195
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката и на

нейната администрация и решение на Комисията по
т. 38 съгласно протокол № 30 от 7.12.2016 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2
от Закона за защита на потребителите, Наредбата
за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във
връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния
кодекс, Протокол от изпитване № 5319470710792
от 12.10.2016 г., издаден от Изпитвателен център
„Алми тест“, София, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на закопчалка
за биберон, марка „Baby comfort“, арт. № 7009,
баркод: 73800136402122, изработена от пластмаса,
която се състои от клипс с метална част, който
се прикрепва към дреха, с различни декоративни
елементи (риба и мече) с 3 вентилационни отвора, верижка и държач за биберон, произведена
в Китай, като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно Протокол от изпитване
№ 5319470710792 от 12.10.2016 г., изда ден от
Изпитвателен център „Алми тест“, София, стоката не отговаря на изискванията на БДС EN
12586:2007+A1:2011 „Изделия за отглеждане на
малки деца. Закопчалки за биберон. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“ по
следните показатели:
– т. 5.1.3 – установено наличие на ост ри
върхове и ръбове;
– т. 5.1.6 – измерената дължина на закопчалките е 234 мм при допуск – 220 мм.
Неизпълнението на тези изисквания може да
доведе до нараняване и удушаване на бебета и
малки деца.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с
цел да не се допусне предлагането на стоки на
пазара в несъответствие със стандарт БДС EN
12586:2007+A1:2011, което несъответствие би
могло да доведе до нараняване и удушаване при
бебета и малки деца.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
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Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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За председател:
К. Арабаджиев

ЗАПОВЕД № 1199
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката и на нейната администрация и
решение на Комисията по т. 38 съгласно протокол № 30 от 7.12.2016 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73
от Административнопроцесуалния кодекс, Тест
протокол № 8 от 11.10.2016 г., издаден от „Милит Сат у ра“ – А Д – лаборатори я по лазерна
безопасност, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на лазерна показалка с ключодържател с дължина 6 см, с два
бутона – за фенер и лазер, с етикет със следните
надписи: DANGER, LASER RDIATON, AVOID
DIRECT EYE EXPOSURE, MAX OUTPUT < 5 mW,
WAVELENGTH 650nm±10, CLASS III A LASER
PRODUCT, This product complies with 21 CFR, made
in China, като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно Тест протокол № 8 от 11.10.2016 г.,
издаден „Милит Сатура“ – А Д – лаборатория
по лазерна безопасност, лазерните показалки
следва да бъдат етикетирани със задължителната
маркировка за клас 3 R лазерни устройства по
стандарт БДС EN 60825-1:2015 „Безопасност на
лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на
съоръженията и изисквания“, включително и
предупредителен триъгълен знак за потенциална
лазерна опасност, както и информационна табелка
със съдържание на български език:
Лазерно лъчение
Пази от директно облъчване!
Клас 3 R лазерен продукт
Дължина на вълната λ = 650 nm
Максимална мощност: 5 mW
БДС EN 60825-1:2015.
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На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от А дминистративнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на
стоки на пазара в несъответствие със стандарт
БДС EN 60825, което несъответствие би могло
да доведе до риск от увреждане на зрението
на потребителя.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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За председател:
К. Арабаджиев

ЗАПОВЕД № 1214
от 28 декември 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката и на нейната администрация и
решение на Комисията съгласно протокол № 30
от 7.12.2016 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 71, ал. 1 и
2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с
чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
комплект от две части – риза и клин, търговска
марка „BUPPER ®“, barcode: 3637454011718, art.
№ К-1171, предназначен за малки деца на възраст
до 3 години, с бяла риза, с щампи на червени и
бели рози отпред на двете страни и бяла дантела в края на ръкавите, с копчета, с пришити
от производител текстилни етикети с надписи
„BUPPER ®“, 80 % PAMUK, 20 % POLYESTER,
MADE IN TURKEY, символи за третиране и
поддръжка и размер в ръст и години, с прикачен
картонен етикет във форма на сърце със следното
съдържание: „BUPPER ®, Love, girls collection,
Fince, 2004, looking so preffy, K-1171, 3637454011718,
Turkey“, и едноцветен клин, с пришит етикет,
указващ размера в години, с лесноотделящи се
залепени малки блестящи камъчета върху яката
на ризата и отпред в края на крачолите, представляващ сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите.
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2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Гореописаната стока представлява сериозен
риск за здравето на потребителите поради наличието на лесно отделящи се малки части (залепени блестящи камъчета), които при попадане
в устната кухина може да предизвикат риск от
поглъщане и задавяне на детето (малки деца на
възраст до 3 години).
Стоката не отговаря на стандарт БДС EN
71-1:2015 „Безопасност на играчки“, Част 1: Механични и физични свойства, по т. 8.4, тъй като
при прилагане на опън с малка сила се отделят
малки части (блестящи камъчета), и по т. 8.2,
тъй като отделените малки части влизат изцяло
в цилиндъра за малки части.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 години.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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За председател:
К. Арабаджиев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3491-П
от 24 март 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1620 от 9.09.2015 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 73 от 2015 г.) относно откриване на про-
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цедура за приватизация и протоколно решение
№ 4540 от 24.03.2017 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на Министерството на вътрешните
работи, Главна дирекция „Гранична полиция“,
Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман, представляващ: поземлен имот № 000233 с
площ 4586 кв. м, намиращ се в местността Буков
брод, землището на с. Дълги дел, община Георги
Дамяново, област Монтана, ведно с построените
в него: а) сграда (застава) със застроена площ
423 кв. м, и б) сграда (жилище) със застроена
площ 134 кв. м (наричан по-нататък „имотът“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 18 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 2000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – гр. София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

2391

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3492-П
от 24 март 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1635 от 23.11.2015 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 94 от 2015 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4541 от 24.03.2017 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Разград, представляващ поземлен имот с площ
9877 кв. м в землището на с. Островче, ЕКАТТЕ
54420, м. Мешелик, община Разград, област
Разград, ведно с построените в имота сгради:
1) едноетажна масивна сграда, и 2) едноетажна
масивна сграда със сутерен, (наричан по-нататък
„имотът“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 105 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноск а – 1 5 0 0 0 л в . (б е з в к л ю ч е н Д ДС ) и л и
равностойнос тта им в евро, която се превежда
по банковата сметка на Агенцията за приватиза-
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ция и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 415, в срок
до 10-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
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РЕШЕНИЕ № 3493-П
от 24 март 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1604 от 26.02.2015 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 20 от 2015 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4542 от 24.03.2017 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Добрич, представляващ урегулиран поземлен
имот I с площ 12 200 кв. м в кв. 3 по плана на
с. Кочмар, община Тервел, област Добрич (наричан по-нататък „имотът“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 27 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 414, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
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в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

2393

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3494-П
от 24 март 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1,
т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, Решение № 1552
от 25.07.2013 г. на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол (ДВ, бр. 71 от 2013 г.)
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно решение № 4543 от 24.03.2017 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Добрич, представляващ урегулиран поземлен имот
(УПИ) № ХІІІ – за училище, кв. 11 по плана на
с. Ефрейтор Бакалово, община Крушари, област
Добрич, с площ 5000 кв. м, заедно с построените
в имота сгради (бившо училище):
а) сграда на 2 етажа със застроена площ
235 кв. м, масивна конструкция;
б) сграда на един етаж със застроена площ
77 кв. м, масивна конструкция;
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в) сграда на един етаж със застроена площ
25 кв. м, масивна конструкция, и
г) сграда на един етаж със застроена площ
80 кв. м, полумасивна конструкция,
(наричан по-нататък „имотът“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 22 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в
тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 4000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока за
подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 414,
в срок до 14-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG
9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната
документация; разходите по заплащането на
тръжната документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното
изречение е съставен на език, различен от българския, същият следва да бъде придружен с превод
на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 17-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
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2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

2394

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3496-П
от 3 април 2017 г.
Н а о с н о в а н и е ч л . 1, а л . 2 , т. 5, ч л . 3,
а л . 3, т. 3, бу к в а „ д “, ч л . 4 , а л . 3, ч л . 8 ,
ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5
и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1641 от 19.01.2016 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 12 от 2016 г.) относно
откриване на процеду ра за приватизаци я и
протоколно решение № 4557 от 3.04.2017 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права на управление на областния управител на област Бургас,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
53045.502.319, с площ 871 кв. м, намиращ се на
ул. Черноморска 10, гр. Обзор, община Несебър,
област Бургас, ведно с построените в имота:
а) сграда с идентификатор 53045.502.319.1 на
два етажа със застроена площ 83 кв. м;
б) сграда с идентификатор 53045.502.319.2 на
един етаж със застроена площ 31 кв. м;
в) сграда с идентификатор 53045.502.319.3 на
два етажа със застроена площ 75 кв. м.
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 180 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
20 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
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2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 14-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; цената на тръжната документация е 1000 лв. (с включен ДДС) или
равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 19-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 19-ия ден считано от датата на обнародване на  решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
2631
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 58
от 9 февруари 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило искане
вх. № САГ16-ГР00-2953/16.08.2016 г. от „Вабул
Естейтс“ – ЕООД, за продължаване на процедурата по одобряване на план за регулация на ж.к.
Борово, УПИ ІV-1705, общ. – за офиси и КОО,
от кв. 286а, изключен от обхвата на одобряване
с т. 1 от Решение № 404 от 18.07.2013 г. на СОС.
Към заявлението са приложени: план за регулация с обяснителна записка; нотариален акт
№ 114, том III, рег. № 3289, дело № 456/5.04.2016 г.
за УПИ ІV-1705, общ. – за офиси и КОО, и VI – за
офиси и КОО, с едноетажна сграда – търговски
обект (магазин) и автоматична пералня от кв. 286а
на името на заявителя; скица за УПИ ІV-1705,
общ. – за офиси и КОО, и VI – за офиси и КОО,
от кв. 286а, издадена от район „Красно село“.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2953-[1]/
26.09.2016 г. от „Вабул Естейтс“ – ЕООД, е постъпило искане за прекратяване на производството
по одобряване на плана на м. Ж.к. Борово, кв.
286а, УПИ ІV-1705, общ. – за офиси и КОО. Приложено е заявление от „Вабул Естейтс“ – ЕООД;
пълномощно; документ за собственост; скица;
копие от Решение № 404 от 18.07.2013 г. на СОС;
извадка от графичната част към решението на
СОС в частта на УПИ ІV-1705, общ. – за офиси
и КОО, от кв. 286а.
Искането е разгледано и уважено от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-78 от 25.10.2016 г., т. 4, като със
служебно предложение е изискано представяне
на скица на поземлен имот с идентификатор
68134.206.2046 и комбинирана скица по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР и е предложено на главния архитект
на СО да внесе доклад в СОС за прекратяването
след изпълнение на служебното предложение.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2953-[2]/
10.11.2016 г. от „Вабул Естейтс“ – ЕООД, е внесена
комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР и скица
от СГКК – София, № 15-549083 от 9.11.2016 г. за
поземлен имот с идентификатор 68134.206.2046
(номер по предходен план: 2060196, кв. 286а,
парцел: IV, VI).
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Със Заповед № РД-09-50-1314 от 26.11.2009 г.
на главния архитект на СО е допуснато служебно
изработването на план за регулация и режими
на застрояване на ж.к. Борово.
Административното производство по одобряване на ПР в частта на УПИ ІV-1705, общ. – за
офиси и КОО, от кв. 286а е проведено като част
от производството по одобряване на цялостния
ПРЗ на м. Ж.к. Борово, одобрен с Решение № 404
от 18.07.2013 г. на СОС.
С т. 1 от решението ПР за УПИ ІV-1705,
общ. – за офиси и КОО, от кв. 286а не е одобрен
поради липсата към този момент на доказател-
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ства за приложен предходен план и липса на
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ.
Липсата на тези доказателства и на такъв
договор прави фактическия състав недовършен
в тази си част и поради недоказано правно основание за одобряване на плана последният не
е одобрен.
Липсата на одобряване на проекта в частта му
относно ПР на УПИ ІV-1705, общ. – за офиси и
КОО, от кв. 286а прави производството висящо
в тази му част.
След Решение № 404 от 18.07.2013 г. на СОС
е одобрена кадастрална карта за територията
със Заповед № РД-18-50 от 20.06.2016 г. на ИД на
АГКК, като видно от комбинираната скица границите на имот с идентификатор 68134.206.2046,
обединяващ УПИ IV и VI от кв. 286а, не съвпадат с границите на УПИ ІV-1705, общ. – за
офиси и КОО.
Постъпилото от собственика на УПИ ІV-1705,
общ. – за офиси и КОО, от кв. 286а искане за
прекратяване на производството по същество
представлява липса на съгласие с одобряване на
проекта във вида му, приет от ОЕСУТ, и липса
на съгласие към този момент за сключване на
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ.
Предвид горното не е налице основание за
одобряване на проекта по чл. 15, ал. 1, изр. 2 и
ал. 3 и 5 ЗУТ в частта на имота към ул. Родопски извор.
При извършена служебна справка се установява, че по отношение на останалите регулационни
граници същите не са изменени, т.е. в тази част
е налице повторен акт, което е недопустимо на
основание чл. 27, ал. 2, т. 1 АПК.
Предвид горното искането за прекратяване
е основателно.
Съгласие с прекратяването е налице от страна на органа, по чиято инициатива е започнало
производството, обективирано в протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-78 от 25.10.2016 г., т. 4.
С т. 2 от Решение № 404 от 18.07.2013 г. на СОС
е одобрен план за застрояване за ж.к. Борово,
включително в частта на УПИ ІV-1705, общ. – за
офиси и КОО, от кв. 286а.
Доказаната собственост върху УПИ ІV-1705,
общ. – за офиси и КОО, от кв. 286а и съвпадането
на проектните му граници с тези по действащ
план за регулация и с границите на имот с
идентификатор 68134.206.2046 (с изключение на
частта към ул. Родопски извор) не компрометира
прилагането на одобрения с Решение № 404 от
18.07.2013 г. на СОС план за застрояване за УПИ
ІV-1705, общ. – за офиси и КОО, от кв. 286а след
привеждане на уличната регулационна граница
в съответствие с имотната на имот с идентификатор 68134.206.2046.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 56, ал. 1 и чл. 27, ал. 2, т. 1 АПК във връзка
с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ по
протокол № ЕС-Г-78 от 25.10.2016 г., т. 4, Столичният общински съвет реши:
Прекратява производството по одобряване на
проект за: план за регулация на ж.к. Борово в
граници: бул. Гоце Делчев, бул. България, бул.
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Тодор Каблешков, бул. Ген. Стефан Тошев и
ул. Дойран, район „Красно село“, в частта му
относно УПИ ІV-1705, общ. – за офиси и КОО,
от кв. 286а, който е изключен от обхвата на
одобряване с т. 1 от Решение № 404 по протокол
№ 43 от 18.07.2013 г. на СОС.
Настоящото решение представлява неразделна част от Решение № 404 по протокол № 43 от
18.07.2013 г. на СОС.
Решението да се публикува на интернет страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 56, ал. 3 АПК.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на глава десета, раздел IV от АПК пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от съобщаването му.
Жалбите се подават в район „Красно село“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правнонормативно обслужване“ към Дирекция „ПНИФО“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ – Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
2486

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 266
от 16 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белослав, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за строеж: „Изместване на съществуваща въздушна електропроводна
линия (ВЕЛ) 20 kV, извод „Роса“, преминаваща
през ПИ 27125.15.44, местност Чалътарла, по
КК на с. Езерово, община Белослав“. Подробният устройствен план е неразделна част от
комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изместване на съществуваща
въздушна електропроводна линия (ВЕЛ) 20 kV,
извод „Роса“, преминаваща през ПИ 27125.15.44,
местност Чалътарла, по КК на с. Езерово, община Белослав“.
2. Възлага на кмета на община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи
от предходната точка.
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 – гр. Белослав, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Ж. Димитров
2451
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ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 101
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 64 ЗУТ и чл. 60 АПК Общинският съвет – Велинград, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на обект:
1.1. Трасе за нов водопровод за водоснабдяване
на УПИ LX-68 – „За отглеждане на животни“,
местност Благовото, землище Велинград.
С проекта се определя подземно трасе за нов
водопровод за водоснабдяване до УПИ LX-68 – „За
отглеждане на животни“. То е проектирано да
започва от т. 1 – съществуващ водопровод в ПИ
032081, и да минава през съществуващ общински
път, докато достигне до ПИ 033068.
Трасето ще бъде осъществено подземно, като
общата му дължина ще бъде 263 м, и е отразено
със зелен цвят в проекта.
1.2. Трасе за нова подземна кабелна линия за
електрозахранване на УПИ LX-68 – „За отглеждане на животни“, местност Благовото, землище
Велинград.
С проекта се определя трасе за нова подземна кабелна линия – ниско напрежение. То е
проектирано да започне от т. 1 – съществуващ
трафопост „Благовото-0“, който се намира в
ПИ 033020 – общински път, да минава през ПИ
033019 – общински имот, и след като пресече
общинск и път – ПИ 0330 05, да достигне до
границата на ПИ 033068, където ще се постави
разпределително табло.
Трасето ще бъде осъществено подземно, като
общата му дължина ще бъде 78 м, и е отразено
с червен цвят в проекта.
2. На основание чл. 60 АПК във връзка с
необходимостта да се защити особено важен
обществен интерес, тъй като при закъснението
на изпълнението на акта може да последва значителна или труднопоправима вреда, допуска
предварително изпълнение на решението на
Общинския съвет – Велинград.
3. Възлага изпълнението на решението на
кмета на община Велинград.

2528

Председател:
Б. Мандраджиев

РЕШЕНИЕ № 102
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 64 ЗУТ и чл. 60 АПК Общинският съвет – Велинград, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на обект:
1.1. Трасе за нов водопровод за водоснабдяване
на УПИ XLV-45 – „За отглеждане на животни“,
местността Голяма Мътница, землище Велинград.
С проекта се определя подземно трасе за
нов водопровод за водоснабд яване до У ПИ
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XLV-45 – „За отглеж дане на животни“. То е
проектирано да започва от т. 1 – съществуващ
водопровод в ПИ 064001, и да минава покрай
съществуващите в имота сгради (оранжерия),
докато достигне до ПИ 065045.
Трасето ще бъде осъществено подземно, като
общата му дължина ще бъде 162 м, и е отразено
с червен цвят в проекта.
1.2. Трасе за нова подземна кабелна линия за
електрозахранване на УПИ XLV-45 – „За отглеждане на животни“, местността Голяма Мътница,
землище Велинград.
С проекта се определя трасе за нова подземна
кабелна линия 20 kV от съществуващ бетонов
стълб 10-4 на ВЛ „Мрамор“, който се намира в
ПИ 065045 до мястото, определено за поставяне
на нов трафопост в имота за електрозахранване
на ПИ 065045.
Трасето ще бъде осъществено подземно, като
общата му дължина ще бъде 11 м, и е отразено
с червен цвят в проекта.
2. На основание чл. 60 АПК във връзка с
необходимостта да се защити особено важен
обществен интерес, тъй като при закъснението
на изпълнението на акта може да последва значителна или труднопоправима вреда, допуска
предварително изпълнение на решението на
Общинския съвет – Велинград.
3. Възлага изпълнението на решението на
кмета на община Велинград.

2529

Председател:
Б. Мандраджиев

РЕШЕНИЕ № 103
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 64 ЗУТ и чл. 60 АПК Общинският съвет – Велинград, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на обект:
1.1. Трасе на нов водопровод за водоснабдяване на ПИ 033021, местност Благовото, з-ще
Велинград.
С проекта се определя трасе за присъединяване към съществуващата ВиК мрежа на ПИ
033021, което ще се осъществи чрез прокарване
на нов водопровод от т. 1 – нов водопровод по
друг проект – от съществуващ водопровод в ПИ
032081 и минава по съществуващ общински път,
докато достигне до ПИ 033021 в местност Благовото в землището на гр. Велинград, община
Велинград, област Пазарджик.
Общата дължина на новото трасе е 168 м, като
не се засягат частни имоти. То е проектирано
да започне от т. 1 – нов водопровод по друг проект, да продължи в югоизточна посока в полски
път – ПИ 033005, и да достигне до водомерна
шахта в имота на възложителя (ПИ 033021).
Съгласно чл. 87, ал. 1 ЗУТ отпадъчните води
ще се заустват в собствена водопътна изгребна
яма, изградена по санитарните изисквания в
имота на възложителя, която ще бъде почиствана периодично.
Трасето е показано със зелен цвят в проекта.
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1.2. Трасе на нов подземен кабел НН от МТП
„Благовото“ до ново разпределително табло на
границата на ПИ 033021, з-ще Велинград, местност Благовото.
С проекта се определя трасе за присъединяване
към съществуващата електроразпределителна
мрежа на инвестиционно намерение на възложителя за ПИ 033021, което ще се осъществи
чрез прокарване на нов подземен кабел НН от
МТП „Благовото“ до ново разпределително табло на границата на ПИ 033021, з-ще Велинград,
местност Благовото.
Общата дължина на новото трасе е 80 м, като
не се засягат частни имоти. То е проектирано да
започне от МТП „Благовото“ в ПИ 033020, да
продължи на изток през ПИ 033019, да пресече
ПИ 033005 – полски път, и да достигне до ново
разпределително табло на границата на ПИ 033021,
з-ще Велинград, местност Благовото. Сервитутът
на трасето е експертно определен на 1,20 м: по
0,60 м от двете страни на оста.
Трасето е показано с червен цвят в проекта.
2. На основание чл. 60 АПК във връзка с
необходимостта да се защити особено важен
обществен интерес, тъй като при закъснението
на изпълнението на акта, може да последва
значителна или труднопоправима вреда, допуска предварително изпълнение на решението на
Общинския съвет – Велинград.
3. Възлага изпълнението на решението на
кмета на община Велинград.
Председател:
Б. Мандраджиев
2530
РЕШЕНИЕ № 104
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 64 ЗУТ и чл. 60 АПК Общинският съвет – Велинград, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на обект:
1.1. Трасе за нов водопровод от съществуващ
в ПИ 000083 до водомерна шахта в ПИ 297114,
местността Градев лог, з-ще с. Драгиново.
С проекта се определя трасе за присъединяване
към съществуващата ВиК мрежа за инвестиционно намерение на възложителя за ПИ 297114,
което ще се осъществи чрез прокарване на нов
водопровод от съществуващ в ПИ 000083 по КВС
на с. Драгиново.
Общата дължина на новото трасе е 111 м, като
не се засягат частни имоти. То е проектирано
да започне от съществуващ водопровод в ПИ
000083 по КВС на с. Драгиново, да продължи в
югоизточна посока в полски път – ПИ 000084,
и да достигне до водомерна шахта в имота на
възложителя (ПИ 297114).
Съгласно чл. 87, ал. 1 ЗУТ отпадъчните води
ще се заустват в собствена водоплътна изгребна
яма, изградена по санитарните изисквания в
имота на възложителя, която ще бъде почиствана периодично.
1.2. Трасе за нов подземен кабел 20 kV от нов
ЖР стълб до нов БКТП в УПИ І-114 – „За спортен

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

комплекс „Велинград – Драгиново“, местност
Градев лог, землище с. Драгиново.
С проекта се определя трасе за присъединяване
към съществуващата електроразпределителна
мрежа чрез прокарване на нов подземен кабел
20 kV от нов ЖР стълб, който ще се монтира в
оста на ВЛ 20 kV „Драгиново“ до нов БКТП в
ПИ 297114.
Трасето ще бъде осъществено подземно, като
общата му дължина ще бъде 123 м. Трасето не
засяга частни имоти и ще започне от нов ЖР
стълб, който ще се монтира в оста на ВЛ 20 kV
„Драгиново“, подстанция „Велинград“, в ПИ
380010 (полски път) по КВС на с. Драгиново, ще
продължи на североизток по него и ще достигне
до нов БКТП в ПИ 297114. Сервитутът на трасето
е експертно определен на 1,20 м: по 0,60 м от
двете срани на оста.
Трасето е показано с червен цвят в проекта.
2. На основание чл. 60 АПК във връзка с
необходимостта да се защити особено важен
обществен интерес, тъй като при закъснението
на изпълнението на акта може да последва значителна или труднопоправима вреда, допуска
предварително изпълнение на решението на
Общинския съвет – Велинград.
3. Възлага изпълнението на решението на
кмета на община Велинград.
Председател:
Б. Мандраджиев
2531

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
РЕШЕНИЕ № 344
от 1 март 2017 г.
На основание чл. 21, а л. 2 и а л. 1, т. 11
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Долни чифлик, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на
трасе за външно ел. захранване за базова станция в ПИ 000757 по КВС на с. Голица (съгласно
приложение № 5 към докладната записка).
Председател:
Ж. Жеков
2461

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 432
от 21 февруари 2017 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и 13 и
ал. 2 ЗМСМА, чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1
ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУ Т, доклад вх. № ОА7367(2)/13.02.2017 г. от кмета на община Елин
Пелин и по предложение на постоянната комисия
по устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За гробищен парк“
на имоти № 017162, 017212, 017160, 017157, 017156,
017155, 017154, 017153 и 017014, местност Гробищата, в землището на гр. Елин Пелин, община
Елин Пелин, Софийска област.
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2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план, да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787
от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин.
Председател:
Н. Плещов
2509

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 230
от 7 март 2017 г.
На основание чл. 60, ал. 1 и чл. 62, ал. 2 АПК
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
с цел отстраняване на допуснатата очевидна
фактическа г решка Общинск и ят съвет – г р.
Приморско, реши:
1. Поправя Решение № 18 от 29.01.2009 г. (ДВ,
бр. 18 от 2009 г.), прието с протокол № 001 от
29.01.2009 г., както следва:
„На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Приморско, поправя свое Решение
№ 945 от 27.11.2008 г.“
2. Поправя Решение № 673 от 30.04.2015 г.
(ДВ, бр. 70 от 2015 г.), прието с протокол № 054
от 30.04.2015 г., както следва:
„На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Приморско, поправя свое Решение
№ 945 от 27.11.2008 г.“
3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допуска
предварително изпълнение на постановеното
решение поради важни обществени интереси.
4. Възлага на кмета на община Приморско
да предприеме всички необходими действия за
изпълнение и обявяване на настоящото решение.

2567

Председател:
Зл. Тюлиева

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 243
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проекта за ПУП – ПП (парцеларен план) извън границите на урбанизираната
територия за елементи на техническата инфраструктура – „Довеждащ водопровод и довеждащ
колектор до ПСОВ – допълнение към одобрен
парцеларен план с Решение № 120 от 31.07.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Чирпан, преминаващи
през имот № 000467 – канал (р. Текирска), и
продължаващи през имоти № 000485 и № 147126
по земеразделителния план на гр. Чирпан до
крайна регулация на гр. Чирпан, в кв. Текира,
община Чирпан, област Стара Загора.
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Решението, с което е одобрен проектът за
П У П – парцеларен план от Общинск и я съвет – гр. Чирпан, за общински обект от първостепенно значение може да се обжалва или
протестира в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – гр.
Чирпан, на основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

2475

Председател:
Д. Драгийска

79. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 март 2017 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
19 255 702
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2 947 684
Инвестиции в ценни книжа
24 822 506
Всичко активи:
47 025 892
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
13 697 200
Задължения към банки
15 146 780
Задължения към правителството
и бюджетни организации
11 444 269
Задължения към други депозанти
695 452
Депозит на управление „Банково“
6 042 191
Всичко пасиви:
47 025 892
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 март 2017 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
39 665
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 089 605
Дълготрайни материални и
нематериални активи
137 041
Други активи
11 248
Депозит в управление „Емисионно“ 6 042 191
Всичко активи:
8 319 750
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 498 371
Други пасиви
174 078
Всичко задължения:
3 672 449
Основен капитал
20 000
Резерви
4 618 032
Неразпределена печалба
9 269
Всичко собствен капитал:
4 647 301
Всичко пасиви:
8 319 750
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
2537
16. – Управителният съвет на Българския
фармацевтичен съюз на основание чл. 12, т. 4 от
Закона за съсловната организация на магистърфармацевтите обнародва:

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

СПИСЪК
с имената на магистър-фармацевтите, регистрирани да упражняват професията към 1 март 2017 г.
РФК Благоевград
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Айнур

Реджепова

Дайлиева

0110000243

Редовен член

Благородна

Александрова

Попова

0110000264

Редовен член

Божидара

Димитрова

Пицина

0110000235

Редовен член

Бойка

Добрева

Кондева

0110000098

Редовен член

Ваня

Ангелова

Николова

0110000271

Редовен член

Василка

Кирилова

Трайкова

0110000116

Доброволен член

Виктория

Станиславова

Вятрова

0110000270

Редовен член

Виолета

Иванова

Пенджакова

0110000133

Починал

Виолета

Василева

Димитрова

0110000262

Редовен член

Виолина

Йорданова

Бозданска

0110000209

Редовен член

Гюргена

Методиева

Джостова

0110000108

Редовен член

Елмаз

Реджеп

Моллова

0110000259

Редовен член

Емилия

Илиева

Митрева-Симеонова

2210000744

Редовен член

Боканиала

0110000265

Редовен член

Зеновиа-Лика
Кристина

Николова

Стоянова

0110000012

Отчислен

Лиляна

Петрова

Сапунджиева

0310000151

Редовен член

Лучия

Георгиева

Текова

0110000242

Редовен член

Любомира

Николова

Атанасова

0110000237

Редовен член

Малина

Антонова

Керина-Билева

0110000201

Редовен член

Мариана

Стоянова

Арнаудова

0110000198

Доброволен член

Мария

Сидерова

Кунгьова

0110000258

Редовен член

Пандева

0110000267

Редовен член

Мария
Милена

Бърдарева

Георгиева

0110000266

Редовен член

Петранка

Атанасова

Манушкина

0110000021

Отчислен

Радостина

Кирилова

Орманлиева

0110000261

Редовен член

Сале

Исмал

Хаджиоли

0110000249

Редовен член

Светлана

Костадинова

Попова

0110000199

Редовен член

Снежана

Владимирова

Иванова

0110000120

Починал

Талал

Мохамад

Фуани

0110000179

Починал

Хрисимир

Веселинов

Янев

0110000268

Доброволен член

Цветомир

Валериев

Танев

0110000263

Редовен член

Яна

Георгиева

Мадолева

0110000269

Редовен член

Яница

Георгиева

Петрова

0110000260

Редовен член

РФК Бургас
Име
Албена

Презиме
Русева

Александра

Фамилия
Апостолова

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

0210000486

Редовен член

Котеска

2210002754

Редовен член

Александрина

Тодорова

Карачорбаджиева

0310000362

Редовен член

Александър

Янков

Христов

0210000478

Редовен член

Аристид

Стаматов

Багарчев

0210000307

Редовен член

Бойка

Илиева

Божкова

2210000181

Редовен член

БРОЙ 30
Име

ДЪРЖАВЕН
Презиме

ВЕСТНИК

Фамилия

2210002347

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.
Отчислен

Андреев

0210000493

Редовен член

Каравълчев

0210000499

Редовен член

Недялкова

0210000475

Редовен член

Бакалска

0210000482

Редовен член

Пенева

1610000094

Редовен член

Иванова

0310000079

Редовен член

Фучеджиева

0210000255

Редовен член

Делчева

0210000497

Редовен член

Павлова

2210003248

Редовен член

Симитчиева

0210000480

Редовен член

Иванов

Иларев

0210000489

Редовен член

Емилия

Христова

Дончева

1610000621

Редовен член

Емине

Хасан

Хасан

0210000494

Редовен член

Иванка

Атанасова

Здравчева

0210000302

Починал

Кичка

Иванова

Желязкова

1610000195

Отчислен

Магдалена

Филипова

Иванова

1610000614

Отчислен

Мария

Вълкова

Нейкова

0210000300

Отчислен

Мария

Георгиева

Петковска

0210000477

Редовен член

Мария

Христова

Костадинова

0210000485

Редовен член

Мартин

Ангелов

Карачорбаджиев

0210000492

Редовен член

Надежда

Георгиева

Йорданова

0210000491

Редовен член

Невена

Димитрова

Манолова

0210000490

Редовен член

Нелина

Венциславова

Чачовска

1610000728

Редовен член

Нина

Пенкова

Иванова

0210000474

Редовен член

Олга

Хубенова

Николова

1610000314

Редовен член

Паскал

Димитров

Чантов

0210000313

Редовен член

Петя

Александрова

Каранлиева

0210000495

Редовен член

Рабие

Норула

Мустафа

0310000480

Редовен член

Радин

Кънчев

Пенков

0210000498

Редовен член

Радослав

Енчев

Кръстев

0210000131

Редовен член

Ростислав

Петров

Шиеков

2210003491

Редовен член

Румяна

Георгиева

Марикин

0210000359

Отчислен

Румяна

Николова

Василева

0210000158

Отчислен

Светла

Желязкова

Кисова

0210000023

Отчислен

Спас

Иванов

Бакалски

0210000483

Редовен член

Станислава

Делчева

Иванова-Димитрова

0210000152

Отчислен

Станислава

Петкова

Стоева

0210000496

Редовен член

Стела

Атанасова

Гошева

2210002449

Редовен член

Теодора

Методиева

Георгиева

0210000476

Редовен член

Тодор

Янков

Василев

2810000062

Починал

Фатме

Рашид

Джелил

0210000487

Редовен член

Хатче

Исмаил

Хюсеин

0210000488

Редовен член

Хюрю

Джевджедова

Ахмед

0210000481

Редовен член

Цветанка

Димитрова

Маринова

0210000277

Починал

Цветелина

Костадинова

Козарева

0210000484

Редовен член

Валентин

Стоянов

Желязков

Васил

Пламенов

Георги

Николаев

Деница

Бориславова

Десислава

Иванова

Диана

Александрова

Донка

Иванова

Донка

Желева

Екатерина

Николаева

Елина

Павлова

Емануела

Седефова

Емил

УИН

С Т Р. 7 7   

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

РФК Варна
Име
Ана

Презиме
Денева

Ана

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Василева

0310000004

Редовен член

Цветков

0310000504

Редовен член

Ана-Мария

Ивова

Велчева

0310000498

Редовен член

Антония

Бисерова

Барчинкова

0310000511

Редовен член

Гергана

Цветанова

Гечева

0310000507

Редовен член

Гергана

Маринова

Дърлева

0310000545

Редовен член

Даринка

Андонова

Паскова

0310000061

Отчислен

Даринка

Христова

Цветкова

0310000062

Отчислен

Делян

Миленов

Минчев

0310000523

Редовен член

Десислава

Костова

Димитрова

0310000512

Редовен член

Джулия

Ангелова

Живкова

0310000501

Редовен член

Диан

Аврамов

Христов

0310000535

Редовен член

Дилияна

Веселинова

Петрова

0310000503

Редовен член

Диляна

Свиленова

Стоилова

0310000419

Редовен член

Диляна

Петрова

Петрова

0310000528

Редовен член

Димана

Димитрова

Георгиева

0310000486

Редовен член

Димитър

Йонел

Янкиш

0310000406

Починал

Димитър

Атанасов

Димитров

0310000321

Отчислен

Дияна

Славова

Сърбинова

0310000531

Редовен член

Дияна

Пламенова

Петранова

0310000527

Редовен член

Елена

Иванова

Илиева

0310000541

Редовен член

Елена

Николаева

Иванова

2210003744

Редовен член

Елена

Димитрова

Гочева

0310000540

Редовен член

Елена

Георгиева

Попова

0310000544

Редовен член

Ели

Рангелова

Тотева

0310000520

Редовен член

Елиз

Назифова

Халилова

0310000519

Редовен член

Жасмина

Илиева

Пирева

0310000095

Отчислен

Живка

Йорданова

Христова

0310000337

Редовен член

Здравко

Николаев

Николов

0310000516

Редовен член

Златан

Кръстев

Панайотов

0310000103

Отчислен

Ивайло

Константинов

Пехливанов

0310000517

Редовен член

Хабитова

0310000305

Отчислен

Йелена
Имрен

Илхан

Ахмед

0310000510

Редовен член

Ина

Иванова

Спасова

0310000533

Редовен член

Калина

Валентинова

Младенова

0310000497

Отчислен

Константин

Илиев

Илиев

0310000543

Редовен член

Лили

Кирилова

Райкова

0210000462

Редовен член

Любомир

Руменов

Русчев

0310000530

Редовен член

Маргарита

Стоянова

Василева

0310000168

Редовен член

Мариам

Карник

Зарбханелиан

0310000481

Доброволен член

Мария

Георгиева

Колева

0310000532

Редовен член

Мария

Любомирова

Флорева

0310000508

Редовен член

Марияна

Дойчинова

Джермова

0310000502

Редовен член

Мартин

Георгиев

Иванов

0310000542

Редовен член

БРОЙ 30
Име

ДЪРЖАВЕН
Презиме

Мая

ВЕСТНИК

Фамилия

УИН

С Т Р. 7 9   
Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Илиева

0310000401

Отчислен

0310000515

Редовен член

Мая

Петрова

Радева

Мерлин

Риза

Караали

0310000319

Отчислен

Мирослава

Симеонова

Спиридонова

0310000496

Редовен член

Михаела

Цветанова

Рачева

0310000493

Редовен член

Надежда

Николаева

Чаушева

0310000526

Редовен член

Надя

Василева

Агова

0310000522

Редовен член

Невзат

Бейзат

Хасан

0310000539

Редовен член

Ойа

Четин

Исмаил

0310000505

Редовен член

Олга

Юревна

Огурцова

0310000525

Редовен член

Вороняк

0310000494

Редовен член

Олеся
Павлина

Стойкова

Иванова

0310000204

Отчислен

Павлина

Христова

Панайотова

0310000538

Редовен член

Пенка

Петкова

Георгиева-Йорданова

0310000207

Редовен член

Петя

Георгиева

Костадинова

0310000524

Редовен член

Петя

Иванова

Багелейска

0310000495

Редовен член

Росица

Динева

Колева

0310000223

Доброволен член

Румяна

Райчева

Димова

0310000464

Отчислен

Светлен

Светлозаров

Кривошиев

0310000240

Отчислен

Семра

Илхан

Незир

0310000534

Редовен член

Силвия

Йорданова

Атанасова-Стамова

0310000529

Редовен член

Соня

Младенова

Петрова

0310000407

Редовен член

Соня

Любомирова

Флорева

0310000509

Редовен член

Станислава

Веселинова

Георгиева

0310000386

Редовен член

Станислава

Ангелова

Георгиева

0310000506

Редовен член

Стефка

Иванова

Стойчева

0310000499

Редовен член

Таня

Георгиева

Герева-Шопова

1610000590

Редовен член

Таня

Георгиева

Топалова

0310000514

Редовен член

Фани

Стефанова

Коларова

0310000324

Редовен член

Хюлия

Хюсеин

Тончева

0310000537

Редовен член

Цветелина

Стойкова

Стойкова

0310000500

Редовен член

Яница

Атанасова

Янакиева

0310000536

Редовен член

РФК Велико Търново
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Антоанета

Иванова

Цаковска

0410000171

Отчислен

Велика

Генчева

Колева

0410000218

Отчислен

Венетка

Георгиева

Пейнекова

0410000022

Редовен член

Виктория

Жечкова

Жечева

0410000219

Редовен член

Глория

Петрова

Петрова

0410000221

Редовен член

Диляна

Кирова

Маринова

0410000220

Редовен член

Кристина

Георгиева

Моминска

2210002555

Редовен член

Маринка

Флорева

Генчева

0410000098

Починал

Мария

Симеонова

Шпак

0410000102

Отчислен

Павлинка

Тодорова

Стефанова

0410000122

Отчислен

С Т Р.
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Име

ДЪРЖАВЕН
Презиме

ВЕСТНИК

Фамилия

УИН

БРОЙ 30
Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Петър

Евтимов

Вълев

0410000127

Отчислен

Ралица

Христова

Събева

0410000216

Редовен член

Силвия

Тодорова

Ванева

2410000214

Редовен член

Соня

Маринова

Пушкарова

0410000142

Доброволен член

РФК Видин
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Васил

Михайлов

Гиев

0510000094

Редовен член

Виктория

Нинкова

Матеева

0510000012

Отчислен

Милка

Костова

Велкова

0510000040

Отчислен

Силвия

Крумова

Йончева

2210003050

Редовен член

Цветана

Стаменова

Михайлова

0510000066

Отчислен

Юрдана

Димитрова

Цанова

2210002008

Редовен член

РФК Враца
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Анка

Петкова

Петкова

0610000159

Отчислен

Бойка

Стаменова

Стоянова

0610000004

Отчислен

Валя

Станиславова

Миладинова-Иванова

0610000137

Редовен член

Веска

Димитрова

Тончева

0610000010

Отчислен

Ива

Пламенова

Коцовска

0610000165

Редовен член

Иванка

Константинова

Гъдева

0610000148

Отчислен

Каролина

Бисерова

Семкова

0610000162

Редовен член

Маргарита

Николова

Кръстева

0610000063

Отчислен

Надежда

Иванова

Пешева

0610000077

Отчислен

Ружка

Йорданова

Георгиева

0610000152

Починал

Савелия

Иванова

Гивешка

0610000103

Редовен член

Тодор

Цветков

Иванов

1510000198

Редовен член

Юлия

Василева

Кирова

0610000126

Починал

Юрий

Младенов

Христов

0610000164

Редовен член

РФК Габрово
Име

Презиме

Фамилия

Вилислава

Иванова

Димитрова

Ива

Николаева

Ива

Петрова

Кинка

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

0710000126

Редовен член

Стефанова

0410000217

Редовен член

Маринова

0710000127

Редовен член

Димитрова

Велева

0710000125

Отчислен

Любомир

Мирославов

Генев

0710000124

Отчислен

Михаил

Недялков

Михов

0710000053

Отчислен

Николай

Емилов

Разлогов

1810000180

Редовен член

София

Георги

Делуди

0710000096

Отчислен

Стефка

Стоянова

Самалиева

0710000122

Отчислен

Таня

Стоянова

Христова

0710000085

Отчислен

Христина

Христова

Симеонова

2410000228

Отчислен

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1   

РФК Добрич
Име

Презиме

Бирол

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Кахраман

0810000110

Редовен член

0310000312

Редовен член

Деница

Стефкова

Денева

Десислава

Атанасова

Георгиева

0310000513

Редовен член

Златка

Иванова

Миланова

2410000253

Редовен член

Иванка

Господинова

Стефанова

0810000004

Отчислен

Изабелла

Мирчева

Митева

0810000107

Редовен член

Йоана

Йорданова

Кръстева

0810000111

Редовен член

Мариана

Ангелова

Дянкова

0810000005

Починал

Мария

Костантинова

Стоянова

2310000256

Редовен член

Момка

Петкова

Радева

0810000015

Редовен член

Павел

Господинов

Господинов

0810000095

Редовен член

Павлин

Росенов

Йорданов

0810000112

Редовен член

Стоян

Диянов

Стоянов

0810000108

Редовен член

Теодора

Маринова

Пейчева

0810000109

Редовен член

Фатме

Талят

Еюуп

0310000404

Редовен член

РФК Кърджали
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Алида

Кирилова

Узунова

0910000001

Редовен член

Емел

Хикмет

Хикмет

0910000088

Редовен член

Кана

Спасова

Тилева

0910000059

Починал

Мара

Христова

Бошнакова

0910000044

Отчислен

Мерлин

Реджеб

Ибрям

0910000087

Редовен член

Румянка

Димитрова

Мишкова

0910000082

Отчислен

Сафие

Юсуф

Сали

0910000086

Редовен член

Татяна

Филатовна

Кашкина

0210000479

Редовен член

Тодор

Чанков

Митрев

0910000032

Редовен член

Хамиде

Мехмед

Мехмед

0910000085

Редовен член

РФК Кюстендил
Име
Александра

Презиме
Илиева

Анита

Фамилия
Спасова

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

1010000002

Отчислен

Занков

1010000135

Редовен член

Борислав

Тодоров

Ангелов

2210000192

Редовен член

Валентин

Александров

Гонев

1010000134

Доброволен член

Василка

Симеонова

Илиева

2210002238

Редовен член

Стоянов

1010000126

Отчислен

Емил
Златка

Андонова

Абаджиева

2210003378

Редовен член

Илчо

Паско

Бойков

1010000110

Отчислен

Мишел

Георгиева

Виячева

1010000137

Редовен член

Надежда

Матеева

Кънева

1010000136

Редовен член

Нели

Димитрова

Стоянова (Харалампиева)

1010000114

Редовен член

Станойковска

1010000139

Редовен член

Радмила

С Т Р.

82
Име

ДЪРЖАВЕН
Презиме

ВЕСТНИК

Фамилия

УИН

БРОЙ 30
Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Радослав

Димитров

Джонев

1010000138

Редовен член

Ралица

Илчева

Миланова

1010000122

Редовен член

Румяна

Димитрова

Златанова

1010000128

Редовен член

Фидана

Марио

Янакиева

1010000133

Редовен член

Цветанка

Стаменова

Тодорова

1010000094

Отчислен

РФК Ловеч
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Димитър

Николаев

Димитров

2210003601

Редовен член

Иванка

Димитрова

Петрова

1110000059

Редовен член

Илия

Колев

Илиев

1110000076

Починал

Йоана

Пламенова

Първанова

2210003606

Редовен член

Минка

Илиева

Тончева

1110000111

Редовен член

Павлина

Миленова

Резнякова

1110000109

Редовен член

Тинка

Крумова

Илиева

1110000112

Редовен член

Тодорка

Димитрова

Бъчварова-Илиева

1110000090

Отчислен

Юрий

Петров

Несторов

1110000097

Редовен член

РФК Монтана
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Веселин

Илиев

Димитров

1210000016

Починал

Елза

Борисова

Иванова

1210000120

Редовен член

Петя

Павлова

Николова

0610000161

Редовен член

Росица

Лъчезарова

Петрова-Цонкинска

1210000119

Отчислен

Юлиянка

Стоянова

Падарева

0410000161

Редовен член

РФК Пазарджик
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Антония

Димитрова

Юрукова

1310000014

Редовен член

Атанас

Василев

Атанасов

1310000238

Редовен член

Валентина

Валентинова

Кирилова

2210003770

Редовен член

Велизара

Димитрова

Бекташева

1310000236

Редовен член

Велина

Христова

Григорова

2210000275

Редовен член

Владимир

Александров

Велков

1610000063

Редовен член

Деница

Йорданова

Димитрова

1310000234

Редовен член

Дончо

Димитров

Димитров

1610000106

Редовен член

Елисавета

Костадинова

Узунова-Ламбрева

1310000178

Редовен член

Иван

Стефанов

Иванчев

2210003266

Редовен член

Лидия

Павловна

Араланова

1310000224

Редовен член

Мария

Павлинова

Христова

1610000777

Редовен член

Мюмюне

Айнур

Ангелова

1610000685

Редовен член

Надежда

Василева

Милкова

1310000206

Редовен член

Никитина

2210003642

Редовен член

Божков

1310000235

Редовен член

Наталия
Неделин

Минков

БРОЙ 30
Име

ДЪРЖАВЕН
Презиме

ВЕСТНИК

Фамилия

УИН

С Т Р. 8 3   
Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Николай

Малай

Митра

1610000303

Редовен член

Петър

Запринов

Гюров

1610000324

Редовен член

Петя

Божидарова

Янкулова

1310000237

Редовен член

Радослава

Владимирова

Атанасова

1310000231

Редовен член

Стайко

Славеев

Стоянов

1310000232

Редовен член

Стефан

Цветанов

Цанков

1310000233

Редовен член

Фатиме

Мустафа

Али

2210003566

Редовен член

Христина

Иванова

Станчева

1310000116

Редовен член

РФК Перник
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Ася

Красимирова

Димитрова

1410000130

Редовен член

Божидар

Красимиров

Каменов

1410000126

Редовен член

Ваня

Димитрова

Костадинова

1410000125

Редовен член

Гинка

Стоянова

Катошева

1410000121

Отчислен

Дамян

Малинов

Малинов

2210002281

Редовен член

Елисавета

Стефанова

Вангелова

1410000129

Редовен член

Иванка

Николова

Христова

1410000034

Отчислен

Йоана

Христова

Николова

2210002815

Редовен член

Ирена

Владимирова

Георгиева

1410000127

Редовен член

Николай

Иванов

Иванов

2210003633

Редовен член

Сийка

Иванова

Златкова

2210002664

Редовен член

Цветелина

Антонова

Попова

1410000128

Редовен член

РФК Плевен
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Боряна

Николова

Бонджева

1510000131

Отчислен

Валентина

Дочева

Дочева

2210003419

Редовен член

Виолета

Николова

Личкова

1510000174

Отчислен

Дора

Евгениева

Атанасова

1510000170

Починал

Красимира

Любомирова

Сеизова

1510000205

Отчислен

Маргарита

Ганчева

Калканова

1510000089

Отчислен

Мария

Илиева

Михайлова

1510000120

Отчислен

Маруся

Иванова

Апостолова

1510000077

Починал

Мая

Живкова

Дачева

1510000071

Редовен член

Милко

Спасов

Стоядинов

1510000207

Редовен член

Мира

Мирославова

Ковачева

1510000208

Редовен член

Наталия

Георгиева

Росманова

1510000095

Починал

Николина

Николова

Симеонова

1510000141

Отчислен

Петко

Владимиров

Василев

1510000201

Отчислен

Петър

Трифонов

Берковски

0110000027

Редовен член

Тота

Цолова

Пенева

1510000187

Отчислен

Христина

Цветанова

Ангелова

2210003885

Редовен член

Юмихан

Ахмед

Мудин

0310000451

Редовен член

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

РФК Пловдив
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Айсел

Азис

Дикмемехмед

1610000893

Редовен член

Айшен

Хасан

Дикмова

1610000568

Редовен член

Аксиня

Гоцева

Лардева

1610000001

Отчислен

Александър

Радославов

Карабаджаков

1610000904

Редовен член

Али

Расим

Ахмед

1610000911

Редовен член

Алтънай

Бурхан

Ахмед

1610000896

Редовен член

Андромахи

Христос

Алиопи

1610000914

Редовен член

Анна

Иванова

Атанасова

1610000883

Редовен член

Атанас

Петков

Петков

1610000907

Редовен член

Атанас

Николов

Христозов

1610000881

Редовен член

Бисерка

Ружинова

Кундева

1610000628

Редовен член

Борис

Александров

Хаджиценев

0110000125

Редовен член

Борислав

Иванов

Наков

1610000465

Отчислен

Борислава

Антонова

Лечкова

1610000886

Редовен член

Борислава

Красимирова

Костова

1610000909

Редовен член

Рангелов

1610000874

Редовен член

1610000880

Редовен член

Ваня
Василка

Илиева

Жилова

Вася

Теохарова

Крънчева

1610000455

Редовен член

Величка

Руменова

Кисимова

1610000804

Редовен член

Вергиния

Богомилова

Николаева

1610000047

Отчислен

Георги

Бориславов

Михайлов

1610000918

Редовен член

Гергана

Тодорова

Бекирова

1610000915

Редовен член

Даниела

Симеонова

Тимонова

1610000913

Редовен член

Даниела

Николаева

Кисьова

1610000908

Редовен член

Десислава

Руменова

Банкова

1610000892

Редовен член

Десислава

Тихомирова

Дамянова

1610000784

Редовен член

Диана

Борисова

Цветкова

1610000901

Редовен член

Димитър

Спасов

Спасов

1310000164

Редовен член

Елена

Георгиева

Шишкова

1610000801

Редовен член

Еленка

Киркорова

Токмакова

1610000132

Редовен член

Елизабет

Костадинова

Благоева

1610000894

Редовен член

Елка

Веселинова

Стоянова

1610000768

Редовен член

Зорница

Ваньова

Одое

1610000518

Редовен член

Ива

Данаилова

Колева

1610000900

Редовен член

Илиян

Радостинов

Илиев

1610000897

Редовен член

Инна

Николаева

Дончева

0410000210

Редовен член

Йозджан

Сали

Хюсеин

1610000917

Редовен член

Ирена

Костадинова

Тодорова

1310000200

Редовен член

Красимир

Григоров

Манолов

1610000905

Редовен член

Кристиян

Василев

Порязов

1610000916

Редовен член

Крум

Симеонов

Золкин

1610000203

Отчислен

Къймет

Маирова

Тюфекчиева

1610000884

Редовен член

Лидия

Димитрова

Василева

1610000879

Редовен член

Любен

Данчов

Григоров

1610000876

Редовен член

БРОЙ 30
Име

ДЪРЖАВЕН
Презиме

ВЕСТНИК

Фамилия

УИН

С Т Р. 8 5   
Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Любомира

Христова

Пелева-Хаджиатанасова

1610000686

Редовен член

Людмила

Асенова

Димитрова

1610000895

Редовен член

Люсиена

Адриянова

Николова

1610000218

Починал

Магдалена

Захариева

Велчева-Скутова

1610000509

Редовен член

Магдалена

Николаева

Ружинова

1610000878

Редовен член

Манол

Паскалев

Димов

1610000224

Редовен член

Мануела

Иванова

Петкова

1610000226

Редовен член

Мануела

Ангелова

Ганева

1610000912

Редовен член

Маргарита

Петкова

Бончева

1610000898

Редовен член

Мария

Димитрова

Филипова

1610000249

Отчислен

Мария

Ангелова

Караиванова

1610000240

Редовен член

Мария

Стефанова

Щърбанова

1610000572

Редовен член

Мария

Георгиева

Начева

1610000882

Редовен член

Мария

Красимирова

Златанова

1610000902

Редовен член

Мария

Атанасова

Делева

1610000919

Редовен член

Мери

Стефанова

Тодорова

1610000597

Отчислен

Милкана

Константинова

Камишева

1610000889

Редовен член

Мина

Христова

Христова

1610000906

Редовен член

Мирен

Миткова

Чаушева

1610000885

Редовен член

Мирослава

Найденова

Дечева

1610000852

Редовен член

Надежда

Стоянова

Неделчева

1610000282

Редовен член

Недялка

Иванова

Иванова-Банчева

1610000493

Редовен член

Нели

Николова

Мутафян

1610000778

Редовен член

Несрин

Бекир

Йовчева

1610000684

Редовен член

Николина

Димитрова

Юрукова

1610000306

Отчислен

Николина

Георгиева

Стоилова

1610000701

Редовен член

Нина

Славчева

Колева

1610000877

Редовен член

Петрана

Димова

Пулевска

0310000518

Редовен член

Петя

Йорданова

Симеонова

1610000863

Редовен член

Пламен

Ангелов

Савов

1610000875

Редовен член

Росица

Евгениева

Миркова

1610000345

Редовен член

Светла

Славкова

Кендева

1610000352

Отчислен

Светлана

Николова

Помакова-Ботева

1610000355

Редовен член

Светозара

Мирославова

Атанасова

1310000185

Редовен член

Севджан

Еминова

Кьосева

1610000888

Редовен член

Снежанка

Иванова

Добрева

1610000367

Отчислен

Софийка

Иванова

Якова

1610000371

Отчислен

Станислава

Тодорова

Моллова

1610000899

Редовен член

Стефан

Николов

Вълев

1610000641

Отчислен

Стефана

Стайкова

Илиева

1610000379

Отчислен

Стефка

Иванова

Димитрова

1610000903

Редовен член

Стойко

Николаев

Стойков

1610000887

Редовен член

Стоянка

Стоянова

Страхинова

1610000391

Отчислен

Хари

Онник

Мутафян

1610000787

Редовен член

С Т Р.
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БРОЙ 30
Промяна 29.02.2016 г. –
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Цветелина

Георгиева

Сабакова

1610000910

Редовен член

Четин

Мюмюн

Адем

1610000891

Редовен член

Юмюгюл

Емин

Мехмедова

1610000767

Редовен член

Янко

Костадинов

Янков

1610000443

Отчислен

РФК Разград
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Кристина

Павлинова

Дечева

1710000061

Редовен член

Маргарита

Георгиева

Узунова

0310000164

Редовен член

РФК Русе
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Ваня

Иванчева

Иванова

1810000197

Редовен член

Владимир

Георгиев

Иванов

1810000199

Редовен член

Оганисян

1810000194

Редовен член

Джулиетта
Димитрина

Георгиева

Димитрова

1810000201

Редовен член

Евин

Нежатиева

Даудова

1810000198

Редовен член

Емилия

Георгиева

Райчева

1810000043

Редовен член

Искра

Петрова

Алтънова

0410000071

Редовен член

Кармен

Неделчева

Петкова

1810000062

Отчислен

Мирослав

Руменов

Маринов

1810000196

Редовен член

Пламен

Георгиев

Раев

1810000101

Редовен член

Сергей

Александрович

Кассир

1810000195

Редовен член

Стела

Руменова

Ганчева

1810000202

Редовен член

Стойка

Петрова

Кехайова

1810000127

Редовен член

Юлиана

Иванова

Станева

1810000200

Редовен член

РФК Силистра
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Драгомир

Русев

Христов

0810000022

Редовен член

Мария-Магдалена

Радославова

Димитрова

1910000064

Редовен член

Нарин

Тунджай

Осман

1910000065

Редовен член

РФК Сливен
Анна

Иванова

Абаджиева

2210002407

Редовен член

Екатерина

Димитрова

Станкова

2010000086

Редовен член

Цветка

Русева

Пенкова

2010000003

Редовен член

Янинка

Илиева

Петкова

2010000125

Редовен член

РФК Смолян
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Илия

Борисов

Трайков

2210000885

Редовен член

Манол

Георгиев

Шарков

2110000086

Редовен член

Николай

Тодоров

Герджиков

1610000817

Отчислен
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Радостина

Йорданова

Татарова

1610000830

Редовен член

Румяна

Каменова

Върбанова-Севриева

2110000043

Редовен член

Стефан

Раднев

Стефанов

0310000266

Редовен член

Стефка

Йоакимова

Минкова

2110000049

Отчислен

РФК София област
Име

Презиме

Фамилия

Богдан

Яворов

Кирилов

Ваня

Иванова

Виктория

Борисова

Галина

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

2310000259

Редовен член

Цветкова

2310000109

Отчислен

Милчева

2210003380

Редовен член

Георгиева

Иванова

2210003143

Редовен член

Димитрина

Николова

Мусиевска

2310000164

Редовен член

Душан

Блаже

Ставревски

2310000255

Редовен член

Емилия

Стефанова

Ризова

2210000748

Редовен член

Златка

Иванова

Тянкова-Мешулам

0210000334

Редовен член

Иван

Петков

Иванов

2310000257

Редовен член

Кристина

Александрова

Алексиева

2310000161

Редовен член

Лилия

Антонова

Димитрова

2310000261

Редовен член

Мария

Борисова

Мутафова

2310000258

Редовен член

Мария

Ангелова

Павлова

2210002537

Редовен член

Мая

Христова

Касова

2210003910

Редовен член

Милен

Венциславов

Димитров

2310000260

Редовен член

Николина

Василева

Игнатова

2310000112

Отчислен

РФК София – Столична
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Адел

Хабиб

Ибрахим

2210000006

Редовен член

Аделина

Малинова

Милтиядова

2210004749

Редовен член

Аделина

Ангелова

Жекова

2210004726

Редовен член

Аделина

Данаилова

Керелска-Георгиева

2210004756

Редовен член

Ажда

Себахтин

Ферад

2210003904

Редовен член

Албена

Миткова

Ангелова-Лалова

2210002946

Редовен член

Албена

Яниславова

Желязкова

2210004797

Доброволен член

Алеко

Мирославов

Александров

2210002919

Отчислен

Александра

Кирилова

Конова

2210003585

Редовен член

Александрина

Александрова

Пантелеева

2210003926

Редовен член

Александър

Петров

Лозев

2210004755

Редовен член

Ана

Пенчева

Георгиева

0310000457

Редовен член

Анастасия

Любомирова

Иванова

2210003979

Редовен член

Ангел

Сашев

Емануилов

2210003014

Редовен член

Анета

Рангелова

Владимирова

2210000084

Редовен член

Анжело

Росенов

Павлов

2210004799

Редовен член

Анита

Сашева

Петкова

2210003911

Редовен член

Анна

Дарвинова

Иванова

2210000099

Отчислен
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Анна

Кирилова

Ниновска

2210003992

Редовен член

Анна

Райкова

Петкова

0210000333

Редовен член

Антоанета

Николова

Бояджиева

2210003628

Отчислен

Аристотелис

Николаос

Кисамитакис

2210003000

Отчислен

Асен

Андонов

Попов

2210004804

Редовен член

Ася

Емилова

Николова

2210003960

Редовен член

Атанаска

Христова

Дилова

2210003538

Редовен член

Баран

Барту

Дурмаз

2210003903

Редовен член

Домазетовска

2210002333

Редовен член

Биляна
Биляна

Гриша

Гергова

2210003377

Редовен член

Биляна

Цветанова

Мишовска

2210003199

Редовен член

Бисерка

Фиданова

Чокова

2210004795

Редовен член

Богданка

Стефанова

Фикова

2210002254

Отчислен

Божидар

Божидаров

Пенчев

2210000177

Редовен член

Борислава

Людмилова

Ефремова-Церовска

2210004023

Редовен член

Борислава

Красимирова

Бацова

2210004721

Редовен член

Боряна

Светлозарова

Димитрова

2210004791

Доброволен член

Валентин

Борисов

Беров

2210002658

Отчислен

Валентина

Димитрова

Ангелова

2210000223

Редовен член

Валери

Андреев

Андреев

2210004035

Редовен член

Валя

Антониева

Стефанова-Алтунян

2210004036

Редовен член

Ваня

Парушева

Парушева

2210003938

Редовен член

Ваня

Георгиева

Николова

2210004790

Редовен член

Велизара

Страхилова

Хаджиева

2210003915

Редовен член

Велина

Николаева

Колева

2210004810

Редовен член

Велислав

Грозданов

Величков

2210004765

Редовен член

Венелин

Георгиев

Георгиев

2210003901

Редовен член

Венцислав

Здравков

Йорданов

2210000294

Отчислен

Весела

Любенова

Маркова

2210004809

Редовен член

Веселин

Григоров

Спиридонов

2210003672

Отчислен

Веска

Желязкова

Коджакова

2210004069

Редовен член

Виктория

Благоева

Витанова

2210003923

Редовен член

Виктория

Божидарова

Илиева

2210003909

Редовен член

Виолета

Христова

Стоичкова

2210000369

Отчислен

Виолета

Илкова

Гетова

2210003927

Редовен член

Владимир

Антонов

Атанасов

2210004729

Редовен член

Владислав

Руменов

Бачев

2210003905

Редовен член

Владислава

Людмилова

Петрова

2210003532

Отчислен

Габриела

Велинова

Димитрова

2210003952

Редовен член

Галина

Пенчева

Казасова

2210004097

Редовен член

Галинка

Иванова

Колевска

2210003082

Отчислен

Галя

Кирилова

Димитрова

2210003711

Отчислен

Георги

Блажев

Катинов

1810000023

Редовен член

Георги

Димитров

Стамболиев

2210003882

Редовен член

Георги

Йорданов

Колев

2210004767

Редовен член
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Гергана

Георгиева

Григорова

0210000217

Редовен член

Гергана

Иванова

Данкова

2210004115

Редовен член

Гергана

Герова

Апостолова

1610000640

Редовен член

Даниела

Емилова

Емануилова-Дончева

2210000492

Редовен член

Даниела

Ангелова

Ташева

2210003884

Редовен член

Даниела

Иванова

Иванова

2210003930

Редовен член

Данче

Виткова

Колева

2210000508

Редовен член

Даринка

Николова

Костова

2210004130

Редовен член

Даяна

Петрова

Иванова

2210004727

Редовен член

Дейвид

Александров

Икономов

2210003912

Редовен член

Деляна

Стоянова

Петрова

2510000064

Редовен член

Деница

Веселинова

Костова

2210003921

Редовен член

Деница

Здравкова

Петкова

2210003924

Редовен член

Десислава

Димитрова

Кирилова

2210004601

Редовен член

Десислава

Христова

Димитрова

2210004143

Редовен член

Джамка

Исмаил

Ганчова

2210003922

Редовен член

Диан

Красимиров

Динев

2210003837

Отчислен

Диана

Христова

Дашева

2210003883

Доброволен член

Диана

Ашраф

Шукри

2210004725

Редовен член

Диляна

Бойкова

Малчева

2210002188

Отчислен

Диляна

Деянова

Нецова

2210004807

Редовен член

Димитрина-Елена

Любенова

Славова

2210004775

Редовен член

Димитрия

Любенова

Даутова-Банялиева

2210003897

Редовен член

Димитър

Иванов

Мирински

2210000598

Отчислен

Димитър

Иванов

Тонев

2210004153

Редовен член

Дияна

Йорданова

Богомилова

2210003956

Редовен член

Добринка

Иванова

Павлова

2210003421

Отчислен

Дона

Костадинова

Цветкова

2210003953

Редовен член

Донка

Савова

Нешева

2310000217

Редовен член

Дора

Христова

Тодорова

2210003891

Редовен член

Драгомир

Владимиров

Савов

2210004172

Редовен член

Драгомира

Петева

Маринова

2210004740

Редовен член

Евгени

Максимов

Тошев

2210004773

Редовен член

Евгения

Красимирова

Стоянова

2210003506

Редовен член

Кармазичева

2210003023

Доброволен член

Евгения
Евдокия

Иванова

Разпопова-Илчева

2210003941

Редовен член

Евелина

Дойчинова

Дойчинова

2210004754

Редовен член

Екатерина

Людмилова

Янкулова

2210003188

Редовен член

Екатерина

Венциславова

Славчева

2210003825

Редовен член

Екатерина

Евгениева

Кибритова

2210004760

Редовен член

Елена

Петрова

Николова

2210000697

Отчислен

Елена

Евгениева

Димитрова

2210003958

Редовен член

Елена

Атанасова

Мангърова

2210004758

Редовен член

Елена

Димитрова

Боюклийска

2210003550

Отчислен

Елена

Димитрова

Стоичкова

2210003961

Редовен член
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Елена

Любомирова

Георгиева

2210004787

Редовен член

Елеонора

Евтимова

Палазова

2210003405

Редовен член

Елеонора

Стефанова

Раковска

2210004763

Редовен член

Елеонора

Георгиева

Милева

2210003900

Редовен член

Елизабет

Стефанова

Иванова

2210004735

Редовен член

Елица

Радославова

Петрова

2210004782

Редовен член

Думбалоски

2210003383

Отчислен

Емил
Есра

Златкова

Стоянова

2210003920

Редовен член

Жаклин

Александрова

Мандилова

2210004739

Редовен член

Жана

Ясенова

Куршумова

1610000683

Редовен член

Желяз

Колев

Станчев

2210004731

Редовен член

Живко

Стойчев

Стефанов

2210002215

Редовен член

Живко

Иванов

Попов

2210003334

Отчислен

Жоржета

Димитрова

Матвеева-Василева

2210002698

Отчислен

Златин

Станиславов

Райчев

2210002394

Отчислен

Златка

Борисова

Бачева

2210003608

Отчислен

Златозар

Кирчев

Величков

2210004748

Редовен член

Зорница

Симеонова

Няголова

2210000800

Отчислен

Зорница

Емилова

Спасова-Миткова

2210003888

Доброволен член

Зорница

Добромирова

Стойновска

2210003963

Редовен член

Зорница

Юриева

Батева

2210004802

Редовен член

Зорница

Георгиева

Лилова

2210003899

Редовен член

Зоя

Георгиева

Крънчева-Димитрова

2210003895

Редовен член

Ива

Иванова

Николова

1210000121

Редовен член

Ивайло

Горанов

Симеонов

2210003942

Редовен член

Ивалина

Валериева

Василева

2210004750

Редовен член

Иван

Венецков

Бадински

2210004216

Редовен член

Иван

Недялков

Денев

2210004218

Редовен член

Иван

Руменов

Вучев

2210004732

Редовен член

Величковска

2210004747

Редовен член

Ивана
Иваничка

Колева

Георгиева

2210004221

Редовен член

Иванка

Любенова

Брънчева

2210004764

Редовен член

Иванка

Георгиева

Христова

2210003524

Редовен член

Иванна

Свиленова

Иванова

2210004796

Доброволен член

Ивелина

Петрова

Ставрева

2210003141

Редовен член

Ивелина

Делчева

Иванова

2210004724

Редовен член

Иво

Иванов

Власев

1010000119

Редовен член

Ивона

Димитрова

Иванчева

2210004766

Редовен член

Илиа

Веселинов

Янкулов

2210003918

Редовен член

Илиана

Николаева

Стоянова

2210004744

Редовен член

Илиян

Петров

Ангелов

2210003362

Отчислен

Илияна

Драган

Жаловска

2210000894

Отчислен

Йоана

Йорданова

Златкова

1610000753

Редовен член

Йоанна

Руменова

Русева

2210003959

Редовен член

Йорданка

Митева

Кръстева

2210000966

Отчислен
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Йорданка

Димитрова

Илиева-Борисова

2210004772

Доброволен член

Йосиф

Нико

Бенбасат

2210004781

Редовен член

Ирена

Милчева

Георгиева

2210002445

Редовен член

Искра

Николова

Янчева

2210003949

Редовен член

Калин

Йорданов

Иванов

2210003425

Редовен член

Камелия

Стойкова

Иванова

2210002095

Отчислен

Камелия

Димитрова

Григорова

2210003928

Редовен член

Камен

Стефанов

Панайотов

2210004268

Редовен член

Капка

Илиева

Петкова

2210003892

Редовен член

Гази

2210004769

Редовен член

Джубайли

2210004800

Редовен член

Карам
Карим

Мохамед Муин

Катерина

Георгиевска

2210003128

Доброволен член

Катя

Сандова

Александрова

2210004273

Отчислен

Катя

Красимирова

Тодорова

2210003241

Редовен член

Ким

Йънг

Ран

2210004650

Редовен член

Костадин

Димитров

Балтаджиев

2210004794

Редовен член

Красимир

Петров

Виделов

2210004285

Редовен член

Красимира

Стефанова

Антипешева

2210001060

Отчислен

Кристин

Божидарова

Богданова

2210003907

Редовен член

Кристина

Венелинова

Стоименова

1410000120

Редовен член

Кристина

Георгиева

Доскова- Николова

2210002180

Редовен член

Кристина

Юриева

Русчева

2210004722

Редовен член

Кристина

Захариева

Тодорова

2210003931

Редовен член

Кристина

Иванова

Иванова

2210004784

Редовен член

Лазарина

Атанасова

Добчева

2210003950

Редовен член

Лидия

Георгиева

Беломорска

2210003434

Редовен член

Лозан

Трайков

Тодоров

2210004761

Редовен член

Лъчезар

Александров

Господинов

2210004313

Редовен член

Лъчезар

Стоилов

Соколов

2210001134

Редовен член

Любомир

Николаев

Мораров

2210003655

Редовен член

Любомира

Стефанова

Мавродинова

2210004743

Редовен член

Людмила

Младенова

Гашева-Маджарова

2210001171

Отчислен

Людмила

Кирилова

Левакова

2210004668

Редовен член

Людмила

Петрова

Дочкова

2210003544

Редовен член

Магдалена

Димитрова

Самичкова

2210003076

Отчислен

Майя

Константинова

Славчева-Тодорова

2210003852

Отчислен

Малина

Цветкова

Цонева

2310000210

Редовен член

Маргарита

Илиева

Чавдарова

2210003957

Редовен член

Мариана

Станкова

Захариева

0310000171

Редовен член

Мариела

Владова

Цветкова

2210003565

Отчислен

Маринета

Александрова

Кабзималска

2210003889

Редовен член

Мария

Любомирова

Атанасова

2210004771

Редовен член

Мария

Стефанова

Камаринчева

2210004362

Редовен член

Мария

Павлова

Пиперова

2210004777

Редовен член

Мария

Александрова

Колева

2210001244

Отчислен
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Мария

Валентинова

Янева

2210003937

Редовен член

Мария

Иванова

Мечева

2210003951

Редовен член

Мария

Бориславова

Паунова

2210003894

Редовен член

Мартина

Божидарова

Попова

2210002552

Отчислен

Мая

Евтимова

Арнаудова

2210001334

Отчислен

Миглена

Красимирова

Манова

2210003940

Редовен член

Миглена

Владимирова

Шикова

2210003512

Редовен член

Миглена

Василева

Смерикарова

2210004798

Редовен член

Мила

Александрова

Александрова

2210003847

Отчислен

Милена

Христова

Карабашева

2210003934

Редовен член

Милена

Янкова

Проданова

2210003906

Редовен член

Мирена

Ненкова

Илиева

2210001373

Отчислен

Мирена

Свиленова

Каймаканова

2210003916

Редовен член

Мирослав

Кирилов

Цонков

2210002210

Отчислен

Миряна

Светломирова

Кирова

2210004389

Редовен член

Миряна

Йорданова

Гогева

2210004778

Редовен член

Михаела

Георгиева

Кацарова

2210003933

Отчислен

Михаела

Иванова

Конова

2210003898

Редовен член

Михаела

Иванова

Танчева

2210003929

Редовен член

Михаил

Пенов

Стоянов

2210004741

Редовен член

Младена

Стоилова

Недкова

2210004752

Редовен член

Момчил

Николаев

Колев

2210004768

Редовен член

Моника

Майк

Хорсикян

2210004720

Отчислен

Мохамад

Хадра

Омар

2210003589

Редовен член

Муса

Вели

Молла

2210003947

Редовен член

Надежда

Иванова

Гоцева

2210004770

Доброволен член

Надежда

Иванова

Дойнова

2210002564

Редовен член

Надка

Костадинова

Илчева-Балдева

2210003338

Отчислен

Наталия

Георгиева

Вълкова

2210004406

Редовен член

Незабравка

Димитрова

Герова

2210003887

Редовен член

Нели

Здравкова

Босева

2210004746

Редовен член

Никола

Стефанов

Баръмов

2210002953

Отчислен

Никола

Сергей

Василев

2210003948

Редовен член

Николай

Божидаров

Величков

2210002073

Редовен член

Николай

Димитров

Денков

2210003954

Редовен член

Николет

Ангелова

Донева

2210004745

Редовен член

Огнян

Петков

Марков

2210001497

Редовен член

Офелия

Димитрова

Иванова

2210004723

Редовен член

Павел

Колев

Пенев

0210000003

Редовен член

Павлина

Петкова

Джераси

2210003179

Редовен член

Патрисия

Огнянова

Георгиева

2210004803

Редовен член

Пенка

Цветкова

Кърпачева

2210001535

Отчислен

Пенка

Драганова

Герджикова

0210000232

Редовен член

Пенка

Маринова

Начева

2210004452

Редовен член

Петина

Иванова

Костадинова

2210003913

Редовен член
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Петя

Кирилова

Милушева

2210003935

Редовен член

Петя

Валентинова

Минкова

2210003896

Редовен член

Петя

Николаева

Миленкова

2210004738

Редовен член

Петя

Петрова

Петрова

2210003946

Редовен член

Петя

Йорданова

Иванова

2210004805

Редовен член

Пламен

Андреев

Иванов

2210004473

Редовен член

Победа

Кирилова

Сталева

2210001592

Отчислен

Полина

Анатолиева

Герова

2210004730

Редовен член

Радка

Цанкова

Велева

2210004793

Редовен член

Радослав

Димитров

Димитров

2210004759

Редовен член

Радостин

Бориславов

Ковачев

2210004783

Редовен член

Ралица

Константинова

Ризова

2210003936

Редовен член

Рашко

Цветанов

Рашков

2210002418

Отчислен

Роза

Добринова

Дончева

2210002464

Отчислен

Роза

Методиева

Манова

2210001646

Редовен член

Роза

Асенова

Георгиева

2210001643

Отчислен

Росен

Иванов

Иванов

2210003411

Редовен член

Росица

Колева

Журналова

0810000052

Отчислен

Росица

Асенова

Михайлова

2210004776

Редовен член

Румен

Велков

Велев

2210004774

Редовен член

Сабрина

Венциславова

Велинова

2210003943

Редовен член

Самуил

Маринов

Дончев

2210004733

Редовен член

Светла

Христова

Бамбекова

2210003932

Редовен член

Светла

Петрова

Попова

2210002748

Отчислен

Светлана

Христова

Иванова

2210003917

Редовен член

Светлана

Петрова

Христова

0110000150

Редовен член

Светослав

Петров

Еремиев

2210003886

Редовен член

Севда

Мирходжат

Саджади

2210003908

Редовен член

Силвия

Петрова

Василева

2210003177

Отчислен

Силвия

Давидова

Янкова

2210003919

Редовен член

Силвия

Николаева

Семова

2210004737

Редовен член

Симона

Гаро

Вампорова

2210003893

Редовен член

Симона

Петрова

Янчева

2210003962

Редовен член

Славка

Симеонова

Николова

2210003557

Отчислен

Снежана

Христова

Ненова

2210003939

Редовен член

Соня

Цветанова

Тодорова

2210001805

Отчислен

София

Владимирова

Илиева

2210003944

Редовен член

Станислава

Бойкова

Невянова

2210003945

Редовен член

Стела

Миркова

Иванова

2210004662

Редовен член

Стела

Руменова

Стефанова

0510000061

Редовен член

Стефан

Георгиев

Михайлов

2210004736

Редовен член

Стиляна

Вълкова

Николова

2210004734

Редовен член

Стоян

Динков

Дириманов

2210002867

Отчислен

Стоян

Емилов

Тикварски

2210004788

Редовен член

Таня

Георгиева

Гурванова

2210004656

Редовен член
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Таня

Стоянова

Вучева

2210004757

Редовен член

Татяна

Станкова

Зиколова

2210003591

Отчислен

Татяна

Любенова

Даскалова

2210004709

Редовен член

Теодора

Каменова

Ценова

2210003955

Редовен член

Теодора

Красимирова

Стоянова

2210002048

Доброволен член

Теодора

Кирилова

Тенева

2210003925

Редовен член

Теодора

Иванова

Йорданова

2210004785

Редовен член

Теодора

Живкова

Неделчева

2210004786

Редовен член

Тихомир

Колев

Тодоров

1610000409

Редовен член

Тихомир

Романов

Диков

2210002051

Отчислен

Тонка

Христозова

Данчева

2210004728

Редовен член

Тоска

Петрова

Петрова

2210002870

Редовен член

Тотка

Лъчезарова

Чернева

2210004811

Редовен член

Троян

Росенов

Станчев

2210004753

Редовен член

Фанка

Николова

Тошкова

2210001930

Редовен член

Фатме

Ахмедова

Бизьокова

2210004801

Редовен член

Христина

Иванова

Влахова

2210004762

Редовен член

Христина

Михайлова

Михайлова

2210004779

Редовен член

Христина

Атанасова

Узунова

2210004789

Редовен член

Христо

Георгиев

Петров

2210001943

Отчислен

Христофор

Благоев

Панайотов

2210001952

Отчислен

Цанка

Илиева

Гачева

2210004583

Редовен член

Цветелина

Петрова

Петрова

0610000120

Редовен член

Цветелина

Стефанова

Мандова

2210003688

Отчислен

Цветелина

Ивалинова

Йотова

2210004751

Редовен член

Цветозара

Красимирова

Коцева

2210003580

Отчислен

Цветомила

Данаилова

Белянова

2210004780

Редовен член

Цветомира

Александрова

Цанова

2210003677

Редовен член

Цветомира

Валентинова

Иванова

2210004742

Редовен член

Цеца

Петрова

Горанова-Трифонова

2210004589

Редовен член

Юлий

Недялков

Павлов

2210003706

Отчислен

Юлия

Йорданова

Николаева

2210004792

Редовен член

Яница

Динкова

Цъцарова

2210004808

Редовен член

РФК Стара Загора
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Ангелинка

Иванова

Константинова

2410000004

Редовен член

Антония

Колева

Бъчварова

2410000276

Редовен член

Божидара

Тенева

Налбантова

2410000277

Редовен член

Николовски

2410000267

Редовен член

Борче
Васил

Веселинов

Русев

2410000268

Редовен член

Весела

Мирославова

Кирчева

2410000270

Редовен член

Веселина

Трифонова

Чолакова

1610000656

Отчислен

Виктория

Генадиева

Башаранова

2210003914

Редовен член

Виолета

Желязкова

Шарланова

2410000029

Починал
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Галин

Милков

Бошнаков

0210000197

Редовен член

Диляна

Миткова

Дечева

2410000269

Редовен член

Дияна

Стефанова

Милева

2410000274

Редовен член

Пауновска-Гочева

2410000219

Редовен член

Ивана
Ивелина

Петева

Петкова

2410000271

Редовен член

Камелия

Цветанова

Димитрова

2210000993

Редовен член

Камелия

Тихомирова

Андреева

2410000279

Редовен член

Мариета

Неделчева

Петрова

2410000278

Редовен член

Мария

Стефанова

Ненова

2410000114

Отчислен

Мария

Кънчева

Мезличева

2410000111

Редовен член

Мария

Николаева

Кръстева

2410000257

Редовен член

Мартин

Танев

Калчев

2410000258

Отчислен

Милена

Иванова

Цолова-Гилци

2410000254

Редовен член

Мирослав

Христов

Христакиев

2410000275

Редовен член

Недялка

Иванова

Неделчева-Стоянова

2410000131

Починал

Николай

Божинов

Камаринчев

2610000074

Редовен член

Паолина

Стефкова

Иванова

2410000272

Редовен член

Радка

Стефкова

Кулчева

2210003024

Редовен член

Радка

Георгиева

Лесова

2410000140

Отчислен

Снежина

Страшимирова

Цолакова

2410000158

Отчислен

Станимира

Радостинова

Чакалова

2210003442

Редовен член

Татяна

Василева

Миткова

2610000144

Редовен член

Цветана

Димова

Пулевска

2410000273

Редовен член

Янка

Петкова

Камбурова

2610000020

Отчислен

РФК Търговище
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Езял

Алкинова

Тефикова

2510000067

Редовен член

Илко

Георгиев

Тодоров

2510000018

Доброволен член

Мери

Тодорова

Иванова

2510000025

Починал

Метин

Мустан

Салим

1810000173

Редовен член

Надежда-Грета

Цанева

Смилкова

2510000037

Редовен член

Натали

Бориславова

Калчовска

2510000066

Редовен член

Несрин

Мустафа

Басриева

2510000068

Редовен член

Петранка

Димитрова

Игнатова

2510000039

Отчислен

Райна

Байкова

Атанасова

2510000046

Отчислен

Росица

Герасимова

Мустафа

2510000050

Редовен член

Стефка

Тодорва

Трайкова

2510000052

Отчислен

Цвета

Костадинова

Михайлова

2510000062

Отчислен

РФК Хасково
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Айлин

Мюмюн

Сакъб

2610000168

Редовен член

Боряна

Иванова

Димитрова

2610000164

Редовен член

Величка

Костадинова

Кълвачева

2410000023

Редовен член
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Виктория

Недялкова

Атанасова

1610000890

Редовен член

Екатерина

Петкова

Николова

2610000156

Редовен член

Магда

Христова

К емен д ж иева-П а в лова

2610000163

Редовен член

Марин

Димитров

Стоянов

2810000024

Редовен член

Михаела

Методиева

Младенова

2610000171

Редовен член

Петя

Пламенова

Вънева

2610000169

Редовен член

Севгюл

Рафи

Вели

2610000170

Редовен член

РФК Шумен
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Адриан

Руменов

Кънчев

2710000107

Редовен член

Боянка

Атанасова

Стаменова

2710000093

Починал

Венета

Юлиянова

Добрева

2710000108

Редовен член

Вероника

Димитрова

Вичева

2710000095

Отчислен

Милка

Константинова

Цветанова

2710000104

Редовен член

Родика

Георгиева

Кара

2710000106

Редовен член

Хатидже

Хикмет

Мустафа-Кехайова

2710000105

Редовен член

РФК Ямбол
Име

Презиме

Фамилия

УИН

Промяна 29.02.2016 г. –
1.03.2017 г.

Таня
Тодорова
Метларова-Пенева
2410000241
Редовен член
2478
4. – Националната агенция за приходите,
на действие РС – Плевен, и Решение № 221 от
Териториална дирекция – Велико Търново, на
15.04.2013 г. по гр. дело № 280/2012 г. по описа
на ОС – Плевен, имотът представлява дворно
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
място 210 кв. м по скица на Община Плевен,
за възлагане № 14 от 6.03.2017 г., издадено от
намиращо се в Плевен, ул. 3аря 5, съставлявадиректора на ТД на НАП – Велико Търново,
що ПИ – поземлен имот № 192, в квартал № 20
възлага на Детелин Богданов Иванов с адрес:
по плана на града, ведно с построените в него
Плевен, ул. Гренадирска 38, вх. Б, ап. 16, група
къща на 80 кв. м и второстепенна сграда на
№ 3/17-2, представляваща – поземлен имот с
26 кв. м, при съседи на имота: ул. Заря, ул. 12
идентификатор 56722.667.20 по кадастралната
август, ПИ 193 на Щерю Христов Христов и ПИ
карта и кадастралните регистри, одобрени със
196 на Зинка Атанасова Димитрова и съгласно
Заповед № РД-18-56 от 18.09.2007 г. на изпълоценителския доклад сградите в имота липсват,
нителния директор на АГКК, съгласно скица
за сумата 2360 лв. На основание чл. 246, ал. 8,
на поземлен имот № 15-402082 от 5.11.2014 г.,
изр. 1 от ДОПК собствеността преминава у куиздадена от СГКК – Плевен, с адрес на поземпувача от датата на постановлението.
ления имот: Плевен, п.к. 0, ул. Заря 5, площ:
2538
211 кв. м, трайно предназначение на територията:
83. – Националната агенция за приходите,
урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
Териториална дирекция – София, офис Перник,
застрояване (до 10 м); номер по предходен план:
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановле192; съседи: 56722.667.135, 56722.667.21, 56722.667.19,
ние изх. № С170014-091-0000083 от 20.03.2017 г.
56722.667.17. Сгради, които попадат върху имота:
възлага на Асен Рангелов Мирков с адрес: гр.
1. сграда 56722.667.20.1: застроена площ 27 кв. м,
Трън, ул. 9 септември 41, следните недвижими
имоти: търговски обект с обща площ 215 кв. м,
брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда;
построен 1983 г., намиращ се в с. Рани луг, об2. сграда 56722.667.20.2: застроена площ 56 кв. м,
щина Трън, област Перник, в кв. 30, № 88-1995 по
брой етажи 1, предназначение: жилишна сграда;
плана, състоящ се от магазин със ЗП 140,30 кв. м,
3. сграда 56722.667.20.3: застроена площ 18 кв. м,
склад ±0,00 и склад в сутерена, прилежащи
брой етажи 1, предназначение: постройка на допомощни пристройки, заедно с идеални части и
пълващо застрояване, а съгласно нотариален акт
общите части на сградата и отстъпеното право
за покупко-продажба на недвижим имот № 15,
на строеж върху общинска земя, с граници: от
том ІІ, рег. № 1062, дело № 57 от 2007 г., издаден
изток – улица, от запад – имот № 31; сградата
на 7.03.2007 г. от нотариус Катя Мирчева, вписае ансамбъл от две сгради – източна и западна,
на под № 376 на Нотариалната камара с район
като всяка една от тях се състои от едноетажна
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и двуетажна част, масивна, монолитна, с тухлени
ограждения и преградни стени; на западната стена
на складовото помещение има врата, излизаща към
двора и сутерена и санитарния възел извън обекта,
за сумата 10 950 лв. Собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
по местонахождението на имота.
2594
3. – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це нов“ – Свищов, обявява конк у рси за академичната длъжност главен асистент в област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика: научна специалност „Икономика
и управление (търговия)“ – един за нуждите на
катедра „Търговски бизнес“; научна специалност
„Приложение на изчислителната техника в икономиката“ – един за нуждите на катедра „Бизнес
информатика“, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
академията, отдел „Докторантура и академично
развитие“, тел. 0631/66-362.
2640
22. – Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент – един, в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.2. Дентална медицина, научна
специалност „Терапевтична стоматология“ за
нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Прием на документи – в деканата на
Шифър

Професионално
направление
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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.
2565
3. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 2.1.
Филология/Общо и сравнително езикознание
(Сравнителна граматика на славянските езици) – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в ректората,
ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.
2506
85. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за: главен асистент в професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, учебна дисциплина „Радиовълни и радиолинии“, Факултет по изчислителна техника
и автоматизация, катедра „Комуникационна
техника и технологии“ – един; доцент в професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебна дисциплина „Теория
на двигателите с вътрешно горене“, Машиннотехнологичен факултет, катедра „Транспортна
техника и технологии“ – един, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета – отдел „Човешки
ресурси“, тел. 052/383-284.
2508
4. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за допълнителен прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2016/2017 г.:

Научна специалност

Форма, брой
редовна

задочна

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика

2

1

3.7

А дминист раци я и у пра- Организация и управление на произвление
водството

3

2

3.8.

Икономика

Икономика и управление

2

1

3.8.

Икономика

Политическа икономия

1

-

5.1.

Машинно инженерство

Механизация и електрификация на
растениевъдството

2

-

Промишлена топлотехника

2

-

Системи и устройства за опазване на
околната среда

1

1

Технология на машиностроенето

2

1

2

-

Метрология и метрологично осигуряване

1

-

Електротехника, електро- Електроснабдяване и електрообзаника и автоматика
веждане

-

1

2

1

5.6.

М а т е р и а л и и м а т е р и а - Материалознание и технология на
лознание
машиностроителните материали

5.13. Общо инженерство
5.2.

Автоматизация на производството

С Т Р.
Шифър
5.3.

5.5.
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Научна специалност

Форма, брой
редовна

задочна

1

-

Комуникационни мрежи и системи

-

1

Теоретични основи на комуникационната техника

-

1

1

1

22

11

Комуникационна и компю- Автоматизация на области от нематърна техника
териалната сфера

Транспорт, корабоплаване Двигатели с вътрешно горене
и авиация
Всичко:

Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в отдел „Развитие на академичния
състав“, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова,
каб. 1.334. Справки: http://www.uni-ruse.bg/ – Кадрово развитие – конкурси за докторанти.
2507
222. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професор по: област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание) – един, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“; доцент по: област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по.. (Методика на обучението по информатика
и информационни технологии) – един, със срок
2 месеца; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2.
История и археология (Нова и най-нова обща
история – История на Русия) – един, със срок 2
месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.6. Право (Административно право
и социално законодателство и социална защита) – един, на 1/2 щат, със срок 3 месеца; област
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.3. Биологически науки (Екология и опазване на
екосистемите) – един, със срок 2 месеца; област
на висше образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) – един, със срок
3 месеца; главен асистент по: област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски
езици – съвременен английски език) – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности
(Социална работа) – един, на 1/4 щат, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректорската канцелария на
ШУ – Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1,
каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр.
121, GSM: 0899 901943.
2564
5. – Националният център по радиобиология
и радиационна защита, София, обявява конкурс
за доцент за нуждите на инспекция „Контрол в
ядрената енергетика“ в област на висшето об-

разование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност
„Радиационна хигиена“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и подаване на документи: Национален център
по радиобиология и радиационна защита, ул. Св.
Георги Софийски 3, сграда 7, стая 105, тел. +3592
8621123; факс: +3592 86211059; e-mail: sdo@ncrrp.org.
2437
1. – Община Божурище на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 12 ЗУТ съобщава, че е
изработен окончателен проект на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект:
„Нова мрежа НН, външно електрозахранване
за „Фургон за склад и охрана“ в ПИ 024066, м.
Чешма, с. Гурмазово, община Божурище. Проектът на ПУП – парцеларен план е изложен за
разглеждане в Община Божурище. 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“.
2449
21. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
улична регулация (ПУП – ПУР) за провеждане
на обслужваща улица за обслужване на имоти в
устройствена зона 12/Смф в предвиденото с ОУП
на гр. Бургас разширение на населеното място
от о.т. 1 до о.т. 11 и изменение на ПУП – ПР за
УПИ І, ІІ и ІІІ, ПИ с идентификатори 07079.3.927,
07079.3.929 и 07079.3.928 по КК на гр. Бургас (в
бивш масив 123) и УПИ І, ІІ, V и VІІІ, ПИ с идентификатори 07079.3.1925, 07079.3.1965, 07079.3.1922
и 07079.3.1303 по КК на гр. Бургас (бивш масив
125). Проектът е изложен за разглеждане в ЦАУ
„Освобождение“, Бургас. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
2450
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87. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
във връзка с Решение № 257 от 27.02.2017 г. но
ОбС – гр. Дряново, че е изработен проект за
ЧИ на ПУП – ПРЗ за изменение на уличната
и дворищната регулация за УПИ І – „Спортен
комплекс“ от кв. 8 по РП на гр. Дряново, като
се проектира нова улица с о.т. 701 до о.т. 718,
като същата да разделя кв. 8 на два квартала.
За квартала на юг от новата улица да се запази
номер 8, а кварталът на север от нея да получи
нов номер 8а. Да се образува нов УПИ І от кв.
8а, който да запази отреждането си „За спортен
комплекс“, образува се нов УПИ V от кв. 8 с
отреждане за жилищни нужди, като регулационните линии да се поставят в съответствие
с имотните граници на ПИ с идентификатор
23947.501.1055 по КК на града, като за същия се
предвижда основно жилищно застрояване до 10 м
височина по ограничителни линии със съответните стойности за плътност и интензивност на
застрояване. Проектът за ЧИ на ПУП – ПРЗ
може да бъде разгледан в Община Дряново,
стая 204, в едномесечен срок от обнародването
на обявлението „Държавен вестник“, като на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
2482
7. – Община Елин Пелин на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ за техническа инфраструктура – транспортен достъп до имот № 025001 в землището на
с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска
област. Трасето за транспортен достъп преминава в имот № 000775 – общински полски път,
по КВС на землището на с. Нови хан. Проектът
и съпътстващата го документация се намират
в отдел „УТ и КС“ на Община Елин Пелин,
ет. 1, стая 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
се запознаят с материалите по преписката и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП до кмета на
общината.
2510
4. – Община Златица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план: „План за застрояване
и изменение на плана за застрояване (ПУП – ПЗ
и ИПЗ) на хвостохранилище „Бенковски“, част
от контур „Обогатителен комплекс „Елаците“.
Проектът за ПУП е изложен за разглеждане в
сградата на общинската администрация, ет. 3,
стая 306. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация чрез кмета на
общината в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2460

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9   

6. – Община гр. Котел, област Сливен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – план за регулация (ПУП – ПР) в обхвата
на УПИ ІІІ – „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 120; УПИ ІV – „За комплексно
жилищно строителство“, и УПИ V – „За магазин
за авточасти“, в кв. 121; УПИ ІІ – „За комплексно
жилищно строителство“, УПИ ІІІ – „За магазин“,
и УПИ без номер с отреждане „За озеленяване“
в кв. 122, и уличната регулация в участъците
от о.т. 547 до о.т. 552 и от о.т. 540 до о.т. 545 по
регулационния план на гр. Котел, община Котел,
област Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2511
4 . – Общ и н а Мом ч и л г ра д на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за подземно електрозахранващо кабелно трасе от ТП „Груево 2“ и ВиК
захранване до поземлен имот № 010032, местност
Бюк Кая, по КВС на землище с. Груево, собственост на Бирджан Мюмюн Емин, предвидено за
предимно производствена зона и застрояване с
„животновъдна сграда“, община Момчилград,
област Кърджали. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, стая 23. 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.
2459
5. – Общ и н а Мом ч и л г ра д на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за подземно електрозахранващо
кабелно трасе от ТП № 25 до поземлен имот
№ 43 в масив 501, предвидено за нискоетажно
жилищно строителство, по плана на новообразуваните имоти на местност Мамулица в землището на Момчилград, община Момчилград,
област Кърджали. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация, стая 23. 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.
2458
18. – Община Пазарджик на основание § 4к,
ал. 1 и 4 ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен помощен план на земите на ползвателите и на бившите собственици, намиращи
се в местността Селище, землище на с. Паталеница. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да напра-
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вят писмени искания и възражения по плана и
придружаващата го документация, изложени в
сградите на кметство с. Паталеница и Община
Пазарджик, до кмета на община Пазарджик.
2539
17. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план и план за регулация
(ПУП – ПП и ПР) за елемент на техническата
инфраструктура за външно електрозахранване
(20 kV) на УПИ ІІ-1547, кв. 114, гр. Батановци, ЕК АТТЕ 72223, община Перник. Общата
дължина трасето е 255,60 м и преминава през
имоти общинска публична и общинска частна
собственост– имот № 167 – нива, УПИ ХVІ903 – „За озеленяване“, кв. 106, улица с осови
точки 543-544-545-546, имот № 49 – жилищна
територия. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП и
ПР до общинската администрация. Проектът за
ПУП – ПП и ПР е изложен в стая № 5, ет. 12 в
сградата на Община Перник.
2542
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти 000482, 041015,
0391001, 040005, 037038, 037039, 037707, 500012,
000218, 000214 и 072189, м. Станушев геран, в
землището на с. Буковлък, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
на елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за изграждане на „Електропровод СН 20 kV“ за
захранване на поземлен имот 000482, м. Каменна
могила, в землището на с. Буковлък, община
Плевен. Проектът се намира в стая № 94 на
общината и може да бъде разгледан в дните
понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък
от 9 до 11 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 чрез
Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
2457
1. – Община с. Мирково, Софийска област,
отдел „Устройство на територията“, съобщава
на заинтересованите, че на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ е изработен ПУП – ПЗ и ИПЗ план за
застрояване на хвостохранилище „Бенковски“,
част от контур „Обогатителен комплекс „Елаците“ с обхват: ПИ в землището на с. Бенковски,
ЕК АТТЕ 03842, община Мирково, Софийска
област: 93.5, 93.6 , 93.7, 94.15, 94.18, 94.20, 94.22,
95.2, 95.6, 95.20, 95.24, 96.2, 96.10, 96.11, 96.16,
97.18, 98.2, 98.3, 98.4, 98.5, 98.6, 99.2, 100.4, 100.5,
101.3, 102.9, 102.31, 94.13, 95.19, 95.4, 96.17, 96.19,
96.20, 96.21, 96.24, 96.25 и 102.29; ПИ в землището на с. Мирково, ЕК АТТЕ 48324, община
Мирково, Софийска област: 172.25 (стар номер
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0.499), 172.15 и 172.19. Проектите се намират в
общинската администрация – с. Мирково, стая
№ 210, отдел „Устройство на територията“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения в общинската
администрация – с. Мирково.
2512
269. – Община с. Чавдар, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – план за застрояване и изменение на планове за застрояване на
хвостохранилище „Бенковски“, част от контур
„Обогатителен комплекс „Елаците“, в землищата
на с. Чавдар, община Чавдар, с. Мирково, община Мирково, с. Бенковски, община Мирково, и
с. Петрич, община Златица, Софийска област,
попадащ в концесионната площ, предоставена на
„Елаците – МЕД“ – АД, за територията на община Чавдар. Проектът е изложен за разглеждане
в сградата на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат ад се запознаят с проекта и да направят
писмени възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
2513

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от „БГ Ауто Драйв“ – ЕООД, София,
и Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, София, на Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 38 от
2004 г. за условията и реда за провеждането на
изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно
средство и реда за провеждане на проверочните
изпити, издадена от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
(ДВ, бр. 64 от 2016 г.), по което е образувано
адм. д. № 11178/2016 г. по описа на Върховния
административен съд.
2434
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение
„Синдикат на служителите в МВР“ със седалище
и адрес на управление: София, р-н „Средец“, ул.
Шести септември 29, и Иван Борисов Павлов с
адрес: Ловеч, ж.к. Младост, бл. 309, вх. А, ет. 6,
ап. 17, на Заповед № 8121з-40 от 15.01.2015 г.
на министъра на вътрешните работи в частта
относно изменение на Заповед № 8121з-791 от
28.10.2014 г. за определяне размерите на допълнителните възнаграждения за полагане на
труд през нощта между 22,00 ч. и 06,00 ч., за
полагане на труд на официални празници и за
времето на разположение, условията и реда за
тяхното изплащане на държавните служители в
Министерството на вътрешните работи, с която
е заповядано, че т. 4 се изменя така: „т. 4. До-
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пълнителното възнаграждение по т. 2 се определя, като основното месечно възнаграждение,
определено към датата на полагане на труда,
се раздели на средномесечния брой работни
дни и числото осем. Полученият резултат се
умножава по две и по броя отработени часове
на официален празник.“, по което е образувано
адм. д. № 14040/2016 г. по описа на Върховния
административен съд, седмо отделение, насрочено за 20.06.2017 г. от 14 ч.
2435
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е допуснато оспорване от
сдружение „Българска асоциация по патология“
със седалище и адрес на управление София,
ул. Траянови врата, бл. 87, ет. 6, ап. 42, представл явано от Стоян А лексов – председател
на УС на сдружението, чрез упълномощен адв.
Полина Савова, против Наредба № 12 от 2016 г.
за утвърждаване на медицински стандарт „Обща
и клинична патология“, издадена от министъра
на здравеопазването (ДВ, бр. 99 от 13.12.2016 г.),
по което е образувано адм. д. № 2751/2017 г.
по описа на Върховния административен съд,
четвърто отделение, насрочено за 14.06.2017 г.
от 11 ч., зала 2.
2566
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Федерация
„Български пациентски форум“, представлявана
от председателя на управителния съвет Иван
Димитров, със седалище и адрес на управление:
София, ул. Денкоглу 15, вх. Б, ет. 1, на Наредбата
за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87
от 5.05.2010 г., в частта: приложение № 1 към
чл. 63, ал. 1, част девета „Вътрешни болести“,
раздел II, т. 3.1.3, т. 3.2.3, и раздел III, т. 3, по
което е образувано адм. д. № 13612/2016 г. по
описа на Върховния административен съд, второ
отделение, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 26.09.2017 г., 14 ч., зала 1.
2601
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна
прокуратура – Бургас, против Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи – общинска собственост на Община Средец, в следните є части: глава трета,
раздел първи „Управление на имотите и вещите – публична общинска собственост. Отдаване
под наем“ – чл. 13б, ал. 4, и в частта на глава
четвърта, раздел втори: „Разпореждане с нежилищни недвижими имоти – частна общинска
собственост, чрез сключване на правни сделки“ – чл. 45, ал. 4 и чл. 50, ал. 4. По оспорването
е образувано административно дело № 608/2017 г.
насрочено за 11.05.2017 г. от 10,10 ч.
2452
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против: чл. 17 в частта „след
представяне на документ за платена такса от
предходната детска градина. Липсата на такъв
документ е основание детето да не бъде преместено“, чл. 19 в частта на предложение последно
и чл. 21 от Наредбата за реда и условията за
приемане, преместване, отписване и посещение
на децата в детските градини на територията на
община Карнобат, приета с Решение № 173 от
2.09.2016 г. на Общинския съвет – гр. Карнобат.
По оспорването е образувано адм. д. № 503/2017 г.
2453
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против Наредба № 5 за реда
за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Община Несебър в
следните є части: в глава първа „Общи разпоредби“ – чл. 6, относно думата „…повече…“; в глава
трета, раздел І – „Управление на имоти – публична общинска собственост“ – чл. 15, ал. 1, и в
глава четвърта, раздел ІІІ – „Учредяване право
на строеж, пристрояване, надстрояване“ – чл. 51,
ал. 1 и 2. По оспорването е образувано адм. д.
№ 560/2017 г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.05.2017 г. от 10 ч.
2501
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 15, т. 3 и 4, чл. 30
от Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските
детски градини на територията на община Айтос.
По оспорването е образувано адм.д. № 504/2017 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 18.05.2017 г. от 10,10 ч.
2502
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 26 и чл. 27, ал. 5
от Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на децата в детските
градини и подготвителни групи към училищата
на територията на община Поморие. По оспорването е образувано адм.д. № 610/2017 г., насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
18.05.2017 г. от 10 ч.
2503
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от прокурор при Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 7, т. 4, буква „в“ от Наредбата
за условията и реда за записване, отписване
и преместване на деца в общинските детски
градини в община Малко Търново, приета с
Решение № 113 от 19.08.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Малко Търново. По оспорването е
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образувано адм.д. № 646/2017 г. по описа на Административния съд – Бургас, което е насрочено
за 18.05.2017 г. от 11,10 ч.
2628
Административният съд – Варна, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава за направено оспорване от Клуб по
ледени спортове „Одесос“, БУЛСТАТ 176873773,
със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Силистра 1, ет. 13, ап. 66, представляван от
Александър Борисович Ослан в качеството му
на председател и представляващ, с което се иска
отмяна на чл. 12, ал. 11 от Наредбата за финансово подпомагане на спортни клубове в община
Варна, приета с Решение № 1483-11 от 2014 г.,
изменена и допълнена с Решение № 2355-12(42)
от 5 и 6.08.2015 г. на Общинския съвет – гр.
Варна. По оспорването е образувано адм.д.
№ 743/2017 г. по описа на Административния
съд – Варна, ХХІV състав. Делото е насрочено
за разглеждане в о.с.з. на 11.05.2017 г. от 10,30 ч.
2546
Административният съд – Варна, ІІІ състав,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпил протест от Антония Иванова – прокурор при Окръжна прокуратура – Варна, срещу
разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4, чл. 80 и чл. 81
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Суворово, област Варна.
По оспорването е образувано адм д. № 617/2017 г.
по описа на Административния съд – Варна, ХХІ
състав, насрочено за 1.06.2017 г. от 13 ч.
2612
Административният съд – Варна, ІІІ състав
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпил протест от Александър Атанасов – прокурор при Окръжна прокуратура – Варна, срещу
разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 4; чл. 4, ал. 1,
т. 4 и 5; чл. 17б, ал. 7; чл. 23, ал. 9; чл. 41, ал. 5,
изречение второ; чл. 44а, ал. 2, т. 6 и чл. 54 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково и т. 22 от приложение № 2 към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Аксаково. По
оспорването е образувано адм. д. № 731/2017 г.
по описа на Административния съд – Варна,
ХХІ състав, насрочено за 1.06.2017 г. от 13 ч.
2630
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че
е постъпил протест от Донка Мачева – зам.
окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Велико Търново, против чл. 4 и чл. 23,
ал. 2, т. 1, 2 и 5 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услугите, предоставяни в община Сухиндол,
приета с Решение № 271 от 11.04.2007 г. на Общинския съвет – гр. Сухиндол. Образувано е
адм. д. № 212/2017 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание
е насрочено за 19.05.2017 г. от 10 ч.
2627
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Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
от Окръжна прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл. 13, ал. 3, т. 2 и 3 и чл. 14, ал. 1, т. 3
от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Белоградчик, приета с Решение
№ 429, взето с протокол № 34 от 18.10.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Белоградчик, по което е
образувано адм. д. № 42/2017 г. по описа на Административния съд – Видин, което е насрочено
за разглеждане на 15.05.2017 г. от 10 ч.
2498
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на районен
прокурор при Районна прокуратура – Севлиево,
против чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5 и чл. 23, ал. 1, 3 и 12 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево, приета с Решение
№ 184 от 31.10.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Севлиево, и е образувано адм. д. № 88/2017 г.
по описа на Административния съд – Габрово.
Делото е насрочено за 10.05.2017 г. от 11,15 ч.
2547
Административният съд – Габрово, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Георги Георгиев – прокурор в Районна прокуратура – Дряново, срещу разпоредбите на чл. 24,
ал. 6 от раздел V и чл. 25, ал. 4 от раздел VI
от Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските
детски градини на територията на община Дряново, приета с Решение № 208 от 29.11.2016 г. по
протокол № 25 от същата дата на Общинския
съвет – гр. Дряново, които са издадени и приети
в нарушение на чл. 9б, 81 и 92 ЗМДТ, на чл. 3,
ал. 2, т. 3 и 4, чл. 7, 55 и 56 ЗПУО, както и при
неспазване на правилото на чл. 15, ал. 1 ЗНА, по
което е образувано адм.д. № 93/2017 г. по описа
на Административния съд – Габрово, насрочено
за 3.05.2017 г. от 11 ч.
2580
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Окръжна прокуратура – Габрово, против чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 16, ал. 12,
чл. 24а, чл. 35а и чл. 55, ал. 1 и 2 от Наредбата
за определянето и администрирането на местни
такси и цени на услуги на територията на община
Дряново с искане за отмяна или прогласяване
на нищожност, във връзка с което е образувано
адм. д. № 106/2017 г. по описа на Административния съд – Габрово, насрочено за 16.05.2017 г.
от 10,30 ч.
2613
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна проку рат у ра – Добрич, с искане
за отмяна на израза „такси в двоен размер“ в
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чл. 17, ал. 3, ал. 5 на чл. 20, т. 9 от чл. 32а,
ал. 1, както и отмяна на т. 37, т. 37а – 37е от
приложение № 2 „Списък с видовете услуги и
цените за тях, предоставяни от Община Тервел“; изразите „Имотът не ми/ни е основно
жилище“ и „… двоен размер…“ от приложение
№ 4А – „Декларация за освобождаване от такса
за сметосъбиране и сметоизвозване по чл. 20
от Наредбата“ от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Тервел,
приета от Общинския съвет – гр. Тервел, по
който протест е образувано адм.д. № 151/2017 г.
по описа на Aдминистративния съд – Добрич,
насрочено за 16.05.2017 г. от 13 ч.
2548
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна прокуратура – Добрич, с искане за
отмяна на ал. 1 на чл. 29, ал. 1 на чл. 31, ал. 1
и 2 на чл. 33, т. 10 на чл. 43 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета от Общинския съвет – гр.
Балчик, с Решение № 31 по протокол № 5 от
22.12.2016 г., по който протест е образувано адм. д.
№ 150/2017 г. по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, насрочено за 16.05.2017 г. от 13 ч.
2549
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжна прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 48, ал. 1 и т. 59
от приложение № 1 към чл. 47 от Наредба № 1 от
20.02.2003 г. за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Черноочене, приета с Решение № 3 от
20.02.2003 г. на Общинския съвет – с. Черноочене, по което е образувано адм.д. № 65/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
10.05.2017 г. от 10,30 ч.
2550
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ – Пловдив, на разпоредбите
на чл. 15, ал. 3 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Кирково,
по което е образувано адм. д. № 77/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
17.05.2017 г. от 10 ч.
2581
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че с вх. № 818 от 6.03.2017 г. е
постъпил протест от Радостина Стоянова – прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил, с
който са оспорени като незаконосъобразни раз-
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поредбите в раздел І, чл. 16, 18, 19, 21, 22, чл. 23,
ал. 1, 15 и 16 от раздел ІІІ, чл. 25, ал. 4, чл. 26
от раздел ІІІ, разпоредбите в раздел V и чл. 38,
ал. 3 от Наредбата за опазване на обществения
ред, безопасността на движението и имуществото
на гражданите в община Трекляно. Образувано
е адм. д. № 54 по описа на съда за 2017 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 21.04.2017 г. от 10 ч.
2578
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Ловеч, против чл. 28,
ал. 2, чл. 31 и чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4
за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Троян, приета
с Решение № 312 от 22.12.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Троян, по който е е образувано адм.
д. № 72/2017 г. по описа на Административния
съд – Ловеч.
2582
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 47 от
Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Плевен, приета с Решение
№ 336 от 7.11.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Плевен, последно изменена с Решение № 221
от 30.06.2016 г., по който е образувано адм. д.
№ 215/2017 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
2583
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188, във връзка чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор в
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 26,
29 и чл. 31, предл. четвърто от Наредба № 32 за
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини
на територията на община Левски, приета от
Общинския съвет – гр. Левски, с Решение № 180
от 12.09.2016 г., с искане за отмяна, по който е
образувано адм. д. № 216 по описа за 2017 г. на
Административния съд – Плевен.
2551
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 3, т. 3
и т. 19, предл. 2, чл. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
34 и 35 от Наредба № 1 за обществения ред и
опазване на общинските и други имоти за общо
ползване на територията на община Плевен, приети от Общинския съвет – гр. Плевен, с Решение
№ 428 от 29.01.2009 г. и изменено и допълнено
с Решение № 399 от 24.11.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Плевен, по който е образувано адм.д.
№ 173/2017 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
2552
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Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 23
и чл. 26, т. 2 и 3 от Наредба № 1 за опазване
на обществения ред на територията на община
Никопол, приети от Общинския съвет – гр. Никопол, с Решение № 71 от 30.05.2008 г., отразени
в протокол № 9 от 30.05.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Никопол, по който е образувано адм. д.
№ 209/2017 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
2553
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив, на чл. 19, ал. 2, т. 4 в частта
„... и след представяне на документ за платена
такса от предходната детска градина. Липсата на
такъв документ е основание детето да не бъде
записано“ и чл. 19, ал. 2, т. 7 от Наредбата за
записване, преместване и отписване на деца в
общинските детски градини в община Брезово,
област Пловдив, приета с Решение № 120, взето
с протокол № 13 от 13.09.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Брезово, по което е образувано адм. д.
№ 812/2017 г. по описа на Административния
съд – Пловдив.
2554
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ХХVІІІ състав, на основание чл. 181
АПК съобщава, че е постъпило частично оспорване от Окръжна прокуратура – Пловдив,
на чл. 19а, ал. 5, чл. 46, ал. 7, чл. 56, чл. 62 – 65
и т. 6 от приложение 5.2 към чл. 46, ал. 1, т. 2
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община „Марица“, по което е
образувано адм. д. № 821 по описа за 2017 г. на
Административния съд – Пловдив.
2584
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение
с нестопанска цел „Български правозащитен
алианс“ на чл. 6, ал. 1, изр. трето от Наредба
№ 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община
Куклен, приета с Решение № 246, протокол № 32
от 30.01.2009 г. на Общинския съвет – гр. Куклен,
с последни изменения и допълнения с Решение
№ 233, протокол № 17 от 18.07.2016 г., по което
е образувано адм. д. № 739/2017 г. по описа на
Административния съд – Пловдив.
2629
Административният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
от РОП срещу Наредба № 26 за условията и
реда за записване, отписване и преместване на
децата в общинските детски градини в община
Борово, приета с Решение № 159 по протокол
№ 11 от 28.09.2016 г. на ОбС – гр. Борово, само
в частта є досежно разпоредбите на чл. 28, ал. 3
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и чл. 29, т. 4 от наредбата, като се претендира
отмяна на разпоредбата в тази є част, по което
оспорване е образувано адм. д. № 85 по описа
на Административния съд – Русе, за 2017 г., ІІІ
състав, насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 17.05.2017 г. от 10,30 ч.
2454
Административният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Русе, срещу разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 4 от Наредба № 16 на
Общинския съвет – гр. Русе, за определянето и
администрирането на местните такси, цени на
услуги и права на територията на община Русе.
Въз основа на протеста е образувано адм. д.
№ 79/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Русе, VІІ състав, насрочено за 3.05.2017 г.
от 10,30 ч.
2504
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 2 и 3 АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Русе, срещу разпоредбата на чл. 21 от Наредба № 22 за условията и реда
за записване, отписване и преместване на децата
в предучилищна възраст в детските градини и
училищата на територията на община Ветово
(приета на основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА във
връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 7, ал. 1
от Наредба № 5 за предучилищното образование
на Общинския съвет – Ветово, с Решение № 204
по протокол № 18 от 28.09.2016 г.). Въз основа
на протеста е образувано адм. д. № 84/2017 г.
по описа на Административния съд – Русе, VІІ
състав, насрочено за 3.05.2017 г. от 10,30 ч.
2505
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в съда
е постъпил протест от прокурор от Окръжна
прокуратура – Сливен, с предмет на оспорване
чл. 26, ал. 1, т. 5 от Наредбата за записване,
отписване и преместване на деца в общинските
детски градини на територията на община Твърдица, приета с Решение № 150 от 30.09.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Твърдица, по което е
образувано адм. д. № 75/2017 г. по описа на Административния съд – Сливен, и е насрочено за
разглеждане в открито заседание на 10.05.2017 г.
от 13,30 ч.
2499
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 104/2017 г. по протест на
заместник окръжен проку рор при Окръжна
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбата на
чл. 23, ал. 1 от Наредба № 8 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги, приета с Решение № Д 72 от 28.03.2008 г.
на Общинския съвет – Златоград, насрочено за
10.05.2017 г. от 13,50 ч.
2455
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А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 255/2017 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
17.05.2017 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжна прокуратура – София,
против чл. 35, ал. 4 и 5, чл. 36, ал. 4 и приложение № 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца
в общинските детски градини на територията
на община Самоков.
2500
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. д. № 268/2017 г. по описа на съда по протест
на Окръжна прокуратура – София, с предмет на
оспорване чл. 8, ал. 1, чл. 19, ал. 10, чл. 23, ал. 5,
чл. 42г, ал. 2, т. 6 и чл. 53 от Наредба № 15 за
определянето и администрирането на местните
такси и цените на услугите в община Правец,
приета с Решение № 400 от 12.10.2012 г. на Общинския съвет – гр. Правец, допълнена с Решение
№ 95 от 27.03.2015 г. на Общинския съвет – гр.
Правец, и изменена и допълнена с Решение
№ 176 от 29.07.2016 г. на Общинския съвет – гр.
Правец. Административно дело № 268/2017 г.
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 31.05.2017 г. от 10 ч. Конституирани
страни в производството са: оспорващ: Окръжна
прокуратура – София, и ответник: Общински
съвет – гр. Правец, чрез председателя му.
2527
Административният съд – София област, шести състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест
на Окръжна прокуратура – София, е образувано
адм. д. № 266/2017 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 17.05.2017 г. от 10 ч. и е с предмет на оспорване чл. 37а, ал. 1, 2 и ал. 5, изр. 2 от Наредба
№ 19 за управление на общинските пътища на
Общинския съвет – гр. Правец.
2555
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпил
протест от прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който оспорва като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 15б „а“ и чл. 27
в частта „при нередовно плащане на таксата в
определен срок“ от Наредбата за записването,
отписването и преместването на деца в общинските детски градини на територията на община Гурково, приета от Общинския съвет – гр.
Гурково. По оспорването е образувано адм.д.
№ 125/2017 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора, насрочено за 18.05.2017 г.
от 14,30 ч.
2456
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
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Окръжна прокуратура – Търговище, против разпоредбите на чл. 46, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество в община Опака. По
протеста е образувано адм. д. № 29/2017 г. по
описа на Административния съд – Търговище.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 25.04.2017 г. в 10 ч.
2576
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Търговище, против чл. 31,
ал. 3 и 4, чл. 32, чл. 36, ал. 5 и 6 от Наредбата
за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца от предучилищна възраст
в детски градини и училища на територията
на община Попово, приета с Решение № 167 по
протокол № 12 от 29.09.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Попово, по който е образувано адм.
д. № 25/2017 г. по описа на А дминистративния съд – Търговище. Делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
25.04.2017 г. в 10 ч.
2577
Административният съд – Хасково, на основание ч л. 188 във връ зка с ч л. 181 А ПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Хасково, против
чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 11, ал. 4, чл. 19, ал. 6,
изр. последно: „В този случай лицето (а) дължи
такса в двоен годишен размер“, чл. 46, ал. 3, т. 6
и чл. 47, т. 14 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Минерални
бани, по който е образувано адм. д. № 302/2017 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 3.05.2017 г. от 10,40 ч.
2476
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково, с
който се оспорва чл. 18 от Наредбата за реда
и условията при отглеждане на животни в населените места на община Хасково, по който
е образувано адм. д. № 336/2017 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
10.05.2017 г. от 10,20 ч.
2533
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпила жалба от СНЦ
„Български правозащитен алианс“ – Пловдив,
с която се оспорва чл. 66, ал. 1 и 2 от Наредбата за управление на общинските пътища на
територията на община Стамболово, по която
е образувано адм. д. № 303/2017 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
17.05.2017 г. от 10 ч.
2637
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
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Окръжна прокуратура – Шумен, срещу чл. 19,
ал. 1, т. 10 и 12 от Наредбата за условията и реда
за записване, отписване и преместване на децата
в предучилищна възраст в общинските детски
градини и общинските училища на територията
на община Никола Козлево, приета с Решение
№ 108 по протокол № 16 от 25.08.2016 г. на Общинския съвет – с. Никола Козлево. Въз основа
на протеста е образувано адм. д. № 63/2017 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 9.05.2017 г. от 9,30 ч.
2415
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен – чл. 20, ал. 4, чл. 23, ал. 2, чл. 23, ал. 4,
т. 4 от Наредбата за управление на общинските
пътища в община Никола Козлево, приета с
Решение № 34 от 29.04.2010 г. по протокол № 5
от 29.04.2010 г. на Общинския съвет – с. Никола
Козлево. Въз основа на протеста е образувано
адм.д. № 78/2017 г. по описа на Административния съд – Шумен, насрочено за 9.05.2017 г.
от 9,30 ч.
2556
Варненският районен съд, Х състав, призовава Навийд Сабир, роден на 10.06.1975 г., като
ответник по гр.д. № 1057/2017 г. по описа на
ВРС, Х състав, по предявения от Юлия Гатева
Тодорова иск с правно основание чл. 49, ал. 1
СК да се яви в Районния съд – Варна, в канцеларията на деловодството на Х състав в 7-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“,
за да получи препис от исковата молба ведно с
всичките уточняващи я молби по делото и приложенията є. При неявяване на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
2436
Варненският районен съд, 34 състав, призовава Людмила Алтман, родена на 19.04.1948 г.
в Руската федерация (СССР), гражданка на Израел, притежаваща паспорт тип Р № 12562755,
валиден до 16.09.2017 г., с неизвестен адрес, като
ответница по предявения от Барак Ставитски,
роден на 30.06.1972 г. в Израел, гражданин на
Израел, иск с правно основание чл. 124, ал. 1
ГПК за приемане за установено в отношенията между страните, че Людмила Алтман не е
собственик на недвижим имот, представляващ
жилищна сграда на два етажа, намиращ се в с.
Раднево, община Аксаково, област Варна, с площ
по данъчна оценка 116 кв. м и изба с площ 54
кв. м ведно с отстъпено право на строеж върху
поземлен имот с пл. № 93 в кв. 13 с площ 1250
кв. м по действащия план на селото, по гр.д.
№ 16225/2016 г. по описа на ВРС, 34 състав, да
се яви в РС – Варна, на 15.05.2017 г. от 14 ч.
При неявяване на ответницата ще бъде назначен
особен представител на основание чл. 48, ал. 2
ГПК за връчване на книжата.
2595
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Районният съд – Мадан, призовава в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ Питър Антъни Шиърман, роден на
14.05.1947 г. в Лондон, Великобритания, с неизвестен адрес в България, да се яви в канцеларията на
Районния съд – Мадан, ул. Обединение 8, стая 4,
във връзка с гр.д. № 38/2017 г. за получаване на
препис от исковата молба с приложенията към
нея, подадена от Росица Иванова Шиърман, с
правно основание чл. 49 СК. Същият може да
подаде писмен отговор по реда на чл. 131 ГПК на
исковата молба, като следва да посочи и съдебен
адрес в страната. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2614
Софийският районен съд, гражданска колегия, ІІІ гражданско отделение, призовава Петер
Лосло Конц, гражданин на Унгария, роден на
1.08.1956 г. в Будапеща, без вписан постоянен
и настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.09.2017 г. в 9,30 ч. в
сградата на Софийския районен съд – София,
бул. Цар Борис ІІІ № 54, ет. 2, зала № 14, за
разглеждане на гр. д. № 57771/2015 г. по описа
на Софийския районен съд, 142 състав, образувано от „Топлофикация София“ – ЕАД, по което
същият е ответник.
2544
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-20 състав, с решение № 535 от 16.03.2017 г.,
постановено по т. д. № 49 от 2013 г., на сдружение „Българска традиция, бит и култура“ с ЕИК
130713455, със седалище и адрес на управление
София, ул. Шести септември 4, ет. 5, рег. ф. д.
№ 7998/2001 г., представлявано от Георги Гацов, на основание чл. 632, ал. 4 ТЗ заличава от
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел, воден към Софийския градски съд, сдружение „Българска традиция, бит и култура“ (в
несъстоятелност), прекратява производството по
т. д. № 49 от 2013 г. на СГС, ТО, VІ-20 състав.
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Софийския апелативен съд, както и
на вписване в регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел, воден при СГС.
2534
Софийският градски съд, търговско отделение, VІ-3 състав, т. д. № 339/2017 г., обявява
неплатежоспособност та на сдру жение с не
стопанска цел „България през 21 век“, ЕИК
175706757, София, район „Сердика“, ж. к. Военна
рампа, ул. Локомотив 1. Определя началната
є дата – 12.07.2016 г. Открива производство по
несъстоятелност. Назначава за временен синдик
Боривой Миланов, който в едноседмичен срок
да представи на съда писмено съгласие за заемане на длъжността „синдик“ и декларация по
чл. 656 ТЗ. Определя възнаграждение за синдика
800 лв. месечно считано от встъпването му в
длъжност. Налага общ запор и възбрана върху

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

имуществото на длъжника, включено в масата
на несъстоятелността. Определя дата на първото
събрание на кредиторите – 24.04.2017 г. от 10 ч.
Решението може да се обжалва в 7-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
2599
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-15 състав, с решение № 394 от 23.02.2017 г.,
постановено по т.д. № 7798/2016 г., разпуска на
основание чл. 40, ал. 1, т. 3 ЗПП политическа
партия „Гражданска сила“, регистрирана по ф.д.
№ 13152/2007 г. на СГС, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Филип Македонски 50.
Решението може да се обжалва пред Върховния
касационен съд в 14-дневен срок от връчването му.
2535
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва по ф.д. № 11104/2002 г.
за политическа партия с наименование „Българск и социалдемократи“ промени в подлежащи на вписване обстоятелства, извършени
при проведения на 19.11.2016 г. 50-и Юбилеен
конгрес на партията: Вписва изменения в устава на партията. Вписва нов председател на
партията – А лександра Йорданова Христова.
Вписва нов състав на Изпълнителното бюро
на политическа партия „Български социалдемократи“, както следва: Александра Йорданова
Христова, Еленко Любомиров Божков, Георги
Чавдаров Анастасов – генерален секретар, Георги
Михайлов Георгиев, Елена Димитрова Петрова,
Искрен Руменов Маринов. Вписва нов състав на
Централната контролно-ревизионна комисия на
политическа партия „Български социалдемократи“, както следва: Марияна Тодорова Николова – председател, Цвета Христова Манолова,
Атанас Стефанов Мишов. Партията се представлява от председателя Александра Йорданова
Христова, а в случай на трайна невъзможност
тя се замества от генералния секретар Георги
Чавдаров Анастасов.
2600

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „БГ Н2 Общество“ – София,
на основа н ие ч л. 26 ЗЮЛ Н Ц сви к ва общо
събрание на 11.05.2017 г. в 11 ч. в София, бул.
Климент Охридски 8, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет на УС за дейността на
сдружението; 2. приемане на финансов отчет;
3. текущи. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете в административната сграда на
сдружението в София, бул. Климент Охридски
8, всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
2557
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3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Д жудо к л уб – Тендокан“,
София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и
раздел ІV, т. 4.2 от устава на сдружението свиква
извънредно общо събрание на сдружението на
15.05.2017 г. в 16 ч. в София, район „Красно село“,
кв. Павлово, ул. Купените 6, при следния дневен
ред: 1. промяна на наименованието на сдружението; 2. промяна в определянето на дейността
на сдружението от частна в обществена полза; 3.
промени в управителния съвет на сдружението;
4. промени в устава на сдружението; 5. разни.
Материалите по дневния ред на общото събрание
са на разположение на членовете на сдружението
в седалището на сдружението – София, район
„Красно село“, кв. Павлово, ул. Купените 6.
2603
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Институт за българска философска
култура“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 19.05.2017 г. в 14 ч. в седалището на
ИБФК – София, ул. Алфред Нобел 1, бл. 4, вх. Б,
ап. 10, общо събрание при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на ИБФК през
2016 г.; 2. одобряване на финансов отчет на ИБФК
за 2016 г.; 3. приемане на насоки за бъдещата дейност на ИБФК; 4. разни. Материалите, свързани
с общото събрание, се намират в седалището на
ИБФК и са на разположение на членовете му.
2639
459. – Управителният съвет на Асоциацията
на българските предприятия за международни
превози и пътищата (АЕБТРИ), София, юридическо лице с нестопанска цел, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 3 от устава на
АЕБТРИ свиква по своя инициатива извънредно
общо събрание на членовете на асоциацията на
20.05.2017 г. в 11 ч. в залата на АЕБТРИ, София,
бул. Гоце Делчев 56, бл. 15, при следния дневен ред: 1. обсъждане финансовите резултати
на сдружението за 2016 г.; приемане програма
за подобря ва не фи на нсово т о с ъ с т оя н ие на
АЕБТРИ; 2. доклад за отпаднали членове; 3.
промени в устава на АЕБТРИ; 4. промени в
състава на управителния съвет на сдружението; 5. обсъждане и решение по писмо № 112
от 23.01.2017 г. на Съюза на международните
п ревозвачи – Пловдив. Поканват се вси чк и
членове на АЕБТРИ да присъстват лично или
чрез упълномощени представители. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15,
ал. 4 от устава на АЕБТРИ общото събрание
ще се проведе същия ден в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред при спазване
изискванията на ЗЮЛНЦ. Писмените материали са на разположение на членовете на адреса
на управлението на асоциацията в София, ул.
Искърски пролом 6 – 8.
2608
7. – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а с д р у ж е н ие „С пор т ен к л у б К р е а спор т “ – С о фи я ,
на основа н ие ч л. 26 ЗЮЛНЦ сви к ва общо
събрание на сд ру жението на 29.05.2017 г. в
17 ч. в седа л и ще т о на сд ру жен ие т о на а дрес София, район „Триадица“, ж.к. Стрелби-
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ще, бл. 11, вх. Д, ет. 3, ап. 77, при следния дневен
ред: 1. промяна на наименованието (фирмата) на
сдружението; 2. избор на нов управителен съвет и
председател на сдружението; 3. промяна в адреса
на управление на сдружението; 4. приемане на
промени в устава на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2602
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Спортен клуб стрийт рейсинг“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик ва общо събрание на 29.05.2017 г. в 17 ч. в седалището на
сдружението на адрес София, район „Триадица“,
ж.к. Стрелбище, бл. 11, вх. Д, ет. 3, ап. 77, при
следния дневен ред: 1. промяна на наименованието (фирмата) на сдружението; 2. избор на
нов управителен съвет и председател на сдружението; 3. промяна в адреса на управление на
сдружението; 4. приемане на промени в устава
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2605
2. – Управителният съвет на Българската
федерация по силов трибой (БФСТ) – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12.2.7 от
устава свиква общо събрание на 2.06.2017 г. в
19 ч. в зала „Тежка атлетика“ в ректората на
Националната спортна академия „Васил Левски“
(София, Студентски град), при следния дневен
ред: 1. приемане на оставката на председателя
и на членовете на УС на БФСТ; 2. обсъждане
на кандидатурите за членове на УС на БФСТ;
3. гласуване за членове на УС на БФСТ; 4. обсъждане на кандидатурите за председател на УС
на БФСТ; 5. гласуване за председател на УС на
БФСТ; 6. приемане на нови клубове за членове
на БФСТ; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 12.2.10 от устава
събранието ще се проведе същия ден на същото
място в 20 ч. при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
2604
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Съвет на жените бежанки в България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 2.06.2017 г. в 13 ч. на адрес: София,
ул. Бачо Киро 52, ет. 1, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2016 г.;
2. разглеждане на организационни въпроси за
бъдещата дейност на сдружението; 3. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2635
4. – Управителният съвет на Българската
федерация по гребане – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
федерацията на 3.06.2017 г. в 11 ч. в сградата на
Министерството на младежта и спорта, София,
бул. Васил Левски 75, заседателната зала на ет. 5,
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при следния дневен ред и проекти за решения:
1. отчет на УС за дейността на федерацията за
2016 г.; проект за решение – ОС приема отчета
на УС на федерацията за 2016 г.; 2. приемане
на финансов отчет на сдружението за 2016 г.;
проект за решение – ОС приема финансовия
отчет на сдружението за 2016 г.; 3. приемане на
бюджета на федерацията за 2017 г.; проект за
решение – ОС приема бюджета на федерацията
за 2017 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на УС за дейността на федерацията през
2016 г.; проект за решение – ОС освобождава от
отговорност членовете на УС на федерацията за
дейността им през 2016 г.; 5. изменения и допълнения на нормативните актове на Българската
федерация по гребане: Наредбата на Българската
федерация по гребане за оценка на дейността
на спортни клубове, членове на федерацията и
разпределение средствата от ММС; Правилника
за дейността на съдийската комисия при Българската федерация по гребане; Правилника за
работа на треньорския съвет към БФ Гребане;
Наредбата за провеждане на държавния спортен
календар; Наредбата за провеждане на държавно
първенство на гребен ергометър; Правилника за
статута на спортистите по гребане; Регламента
за временно ползване на материална част от
спортните клубове, собственост на БФ Гребане;
6. разни. Регистрацията за участие на делегатите започва в 10 ч. на 3.06.2017 г. За участие
делегатите следва да представят удостоверение
за актуално състояние на представлявания клуб,
издадено от съда по регистрация след 3.03.2017 г.,
както и нотариално заверено пълномощно, когато
делегатът, който представлява клуба, не е негов
законен представител. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред и условия за провеждане
и участие независимо от броя на явилите се
членове. Материалите по дневния ред ще бъдат
на разположение на членовете на федерацията
след 3.05.2017 г. всеки работен ден от 9 до 17 ч.
в офиса на федерацията в София, бул. Васил
Левски 75, ет. 6, и могат да бъдат получавани
от всеки един от тях.
2488
26. – Управителният съвет на Българската
камара на химическата промишленост – София, на основание чл. 9, ал. 3, 4 и 5 от устава
и чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 8.06.2017 г. в 14 ч. в София, зала „Централ“
на хотел „Форум“ – бул. Цар Борис ІІІ № 41,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет за дейността на Българската
камара на химическата промишленост за периода
юни 2016 г. – юни 2017 г.; 2. отчетен доклад на
контролния съвет за приходите и разходите на
БКХП за 2016 г.; 3. приемане на план за работа
на БКХП за 2017 – 2018 г. и бюджет за 2017 г.;
4. други. Материалите, свързани с дневния ред
на събранието, са на разположение в офиса на
камарата – София, бул. Ал. Стамболийски 205,
ет. 8, стая 811. Поканват се представители на
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всички членове или писмено упълномощени от
тях лица да вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 9, ал. 6
от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
2540
5. – Управителният съвет на сдружение „Ансамбъл „Зорница“, София, на основание чл. 26,
ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 25, ал. 1 и 2 от
устава на сдружението свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
12.06.2017 г. в 19,30 ч. в репетиционната зала на
ансамбъла, София, кв. Дървеница, зад ресторант „789“, при следния дневен ред: 1. отчет на
сдружение Ансамбъл „Зорница“ за календарната
2016 г.; 2. избор на управителен съвет; 3. приемане
на нови пълноправни членове. Каним всички
членове да присъстват на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове.
2569
6 . – Уп р а ви т е л н и я т с ъв е т н а Об ед и нен
спортен клуб „Славия“ – София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.06.2017 г. в 13 ч. в София, ул. Коломан 1,
заседателна зала на ет. 2 на ОСК „Славия“, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителните съвети за дейността на спортните клубове,
членове на ОСК „Славия“; 2. финансов отчет за
сезон 2016/2017 г.; 3. промени в управителния
съвет на ОСК „Славия“; 4. разни. Поканват се
всички членове да присъстват лично или чрез
изрично упълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове. Информация за проекторешенията е на разположение на
членовете в седалището на клуба.
2606
70. – Управителният съвет на Германо-българската индустриално-търговска камара на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.06.2017 г. в 18 ч. в София 1000, Гранд Хотел
София, ул. Гурко 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния отчетен доклад на управителния съвет за 2016 г.; 2. приемане на доклада
на „Прайсуотърхаускупърс България“ – ЕООД,
за проведената външна финансова проверка
(одит) и на доклада на контролната комисия на
ГБИТК; 3. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им
през 2016 г.; 4. приемане на бюджета за 2017 г.;
5. избор на одиторска фирма за 2017 г.; 6. приемане на промени в устава на ГБИТК; 7. избор
на главен управител на ГБИТК; 8. определяне на
броя на членовете и избор на нов управителен
съвет поради изтичането на мандата на досегашния управителен съвет; 9. приемане на почетни
членове на ГБИТК; 10. разни. Регистрацията на
членовете започва в 17,30 ч. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще започне един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
2632
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на преподавателите по английски (БАПА)“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на членовете на асоциацията на 23.06.2017 г. в
17,30 ч. в зала 57 на ДИКПО на ШУ „Епископ
Константин Преславски“, Варна 9010, ул. Д-р Борис Божков 1, при следния дневен ред: 1. годишен
отчет за дейността на БАПА; 2. годишен отчет
за финансовата дейност на БАПА; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
2405
430. – Тридесет и шестият синдикален съвет
на Синдиката на българските учители, София,
с решение от 16.12.2016 г. на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква Седмия редовен конгрес на
Синдиката на българските учители на 30.06 и
1.07.2017 г. в 9,30 ч. в София, хотел „Рамада София“, бул. Княгиня Мария-Луиза 131, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на ИК на СБУ за
работата на Синдиката на българските учители
за периода от м. юли 2012 г. до м. юни 2017 г.;
2. доклад на централната контролно-ревизионна
комисия на СБУ; 3. изменение и допълнение на
платформата и устава на СБУ; 4. избор на ръководни и контролни орани на СБУ; 5. приемане
на резолюции на Седмия конгрес на СБУ.
2638
3. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
на българските автомобилисти“ (СБА), София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 7.07.2017 г. в 10 ч. в залата
на Националния съвет на БЧК – София, бул.
Джеймс Баучер 76, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността на
СБА през 2016 г. и приемане на основни приоритети за развитие на Съюза през 2017 – 2018 г.;
2. приемане на бюджет на СБА за 2017 г.; 3.
разни – вземане на решение за учредяване на
ЮЛНЦ. Материалите за общото събрание са на
разположение на делегатите в клоновете на СБА
седем дни преди събранието. Регистрацията на
делегатите ще започне в 9,30 ч. на 7.07.2017 г. в
залата на Националния съвет на БЧК. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите представители.
2607
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Гражданско сдружение Заедно
за Божурище“ – Божурище, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.06.2017 г.
в 12 ч. в гр. Божурище, ул. Г. С. Раковски 24А,
при следния дневен ред: 1. приема финансовия отчет на сдружението за 2016 г.; 2. приема
проектобюджет за 2017 г.; 3. приема доклад за
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дейността на „Гражданско сдружение Заедно
за Божурище“ за 2016 г.; 4. приема програма за
дейността на сдружението за 2017 г.; 5. приема
решение за определяне размера и сроковете за
внасяне на годишния членски внос за 2017 г.; 6.
разглежда молби относно членство в сдружението; 7. разни. Поканват се членовете на сдружението или упълномощени техни представители
да присъстват на събранието. Регистрация на
присъстващите – 11 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 13 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
2496
3. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Настоятелство „Американски колеж – Аркус“
при Частна профи лна гимнази я „ А К – Аркус“ – Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.06.2017 г. в
14 ч. в сградата на ЧПГ „АК – Аркус“ – Велико
Търново, ул. Драгоман 16, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада за дейността на
„Настоятелство „Американски колеж – Аркус“
при Частна профилна гимназия „АК – Аркус“
през 2016 г.; 2. приемане на годишен отчет за
дейността за 2016 г.; 3. освобождаване на членовете на съвета на настоятелите и избиране
на нови членове.
2633
6. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел ККБ „Надежда – Оряхово – 2014“,
Оряхово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
20.06.2017 г. в 17,30 ч. в гр. Оряхово, ул. Андрей
Чапразов 15, в Художествената галерия „Проф.
Марин Върбанов“, при следния дневен ред: 1.
отчет за спортно-техническата и финансовата
дейност на председателя на клуба за 2016 г.; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава общото събрание
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще е законно
независимо от броя на явилите се членове.
2494
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ВИВО“ – Петрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 3 от устава
свик ва редовно годишно общо събрание на
12.06.2017 г. в 14,30 ч. на адрес: Петрич, ул.
Яне Сандански 5, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2016 г.;
2. финансов отчет на сдружението за 2016 г.; 3.
обсъждане и гласуване на промени в устава на
сдружението; 4. освобождаване от длъжност и от
отговорност на досегашния управителен съвет
поради изтичане на мандата; 5. освобождаване
и приемане на нови членове; 6. избор на нов
управителен съвет; 7. избор на нов председател
на управителния съвет; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред в 16 ч.
2430
12. – Управителният съвет на Асоциацията
за обучение в транспорта – Пловдив, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на асоциацията
на 15.06.2017 г. в 14 ч. в учебен кабинет № 5 на
„Трансинг“ – АД, Пловдив, бул. Хр. Ботев 82,
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при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
през 2016 г.; 2. приемане на план за 2017 г.; 3.
разни. Регистрацията за участие в събранието ще
се извършва от 13 ч. на мястото на провеждане
на събранието срещу лична карта за членовете
и лична карта и пълномощно за упълномощените. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
на същото място, при същия дневен ред в 15 ч.
Материалите за събранието са на разположение
в Пловдив, бул. Хр. Ботев 82, офис 612.
2561
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен к луб по шахмат
Марица – гр. Пловдив“, Пловдив, на основание
чл. 26, ал. 1, предложение 1 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 16.06.2017 г. в 17 ч.
в шахматния клуб в Пловдив, бул. Марица 51,
при следния дневен ред: 1. избор на председател
на управителния съвет; 2. избор на членове на
управителния съвет; 3. избор на контролен съвет; 4. промяна в седалището на сдружението; 5.
промяна в устава на сдружението; 6. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2493
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Русе волей клуб“ – Русе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и по своя инициатива свиква общо събрание на членовете на
10.06.2017 г. в 17 ч. в Русе, ул. Панайот Волов
24 (адресът на сдружението), при следния дневен ред: 1. изменение устава на дружеството;
2. отчет за дейността на управителния съвет и
вземане решение относно неговата отговорност;
3. освобождаване на членовете на управителния
съвет поради изтекъл мандат; 4. избор на нов
управителен съвет. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място в 18 ч.
2480
1. – Съветът на настоятелите при сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство
при ОСУ „Дръстър“ – Силистра, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на сдружението
свиква общо събрание на членовете на 6.06.2017 г.
в 18 ч. в училищния стол на Спортно училище
„Дръстър“, Силистра, ул. Черно море 10, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за периода от създаването му до
31.12.2016 г.; 2. промяна в наименованието на
сдружението – „Училищно настоятелство при
Спортно училище „Дръстър“; 3. освобождаване
на членове на сдружението; 4. освобождаване на
съвета на настоятелите от отговорност; 5. приемане на нови членове на сдружението; 6. избор
на нов съвет на настоятелите; 7. обсъждане и
вземане на решение за преобразуване на юридическото лице с нестопанска цел, определено
за осъществяване на дейност в частна полза, в
юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; 8. приемане на промени в устава на настоятелството; 9.
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред в 19 ч.
2560
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4. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на собствениците“ – Слънчев бряг, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 23, ал. 1 от устава на сдружението свиква по
своя инициатива редовно годишно отчетно общо
събрание на 26.05.2017 г. в 10 ч. в Конферентната
зала на хотелски комплекс „Империал“ в к.к.
Слънчев бряг при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на Съюза на собствениците за
2016 г.; 2. отчет на КС за дейността на Съюза на
собствениците за 2016 г.; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 27 от устава на сдружението събранието
ще се проведе един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на членовете.
2562
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „МПЦ Заедно за теб“ – Чирпан,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1
и 4 от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 26.06.2017 г. в 14,30 ч. в
учителската стая – ет. 1 на сградата на СОУ „П.
К. Яворов“ на адрес: Чирпан, ул. Пейо Яворов
6, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове на сдружението; 2. приемане изменения
и допълнения в устава на сдружението; 3. приемане отчет на управителния съвет за дейността
на сдружението за 2016 г.; 4. освобождаване от
отговорност членове на управителния съвет; 5.
освобождаване членове на управителния съвет;
6. освобождаване председателя на сдружението;
7. избор на нови членове на управителния съвет; 8. избор на председател на сдружението; 9.
определяне размер за членски внос; 10. други.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава
общото събрание ще се проведе един час покъсно, на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
2587
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Местен съвет по туризъм – Баните“, с. Баните, област Смолян, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 3 от устава на сдружението свиква общо събрание на 12.06.2017 г. в
10 ч. в административната сграда на Общинска
администрация – Баните, с адрес: с. Баните, ул.
Стефан Стамболов 3, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за прекратяване на сдружението; 2. обявяване ла ликвидация на сдружението; 3. определяне срок на ликвидацията;
4. приемане на начален ликвидационен отчет и
баланс; 5. избор и назначаване на ликвидатор на
сдружението; 6. определяне възнаграждението на
ликвидатора; 7. вземане на решение ликвидаторът
да предприеме всички необходими действия по
вписване на решенията на ОС по партидата на
сдружението, обнародване на поканата в „Държавен вестник“ към кредиторите; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 10, ал. 4 от устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2432
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5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Женско дружество за човешки
права и етническа толерантност“, с. Баните,
област Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 10, ал. 3 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 4.06.2017 г. в 14 ч. в административната сграда на Община Баните, ет. 1, с
адрес: с. Баните, ул. Стефан Стамболов 1, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
прекратяване на сдружението; 2. обявяване на
ликвидация на сдружението; 3. определяне срок
на ликвидацията; 4. приемане на начален ликвидационен отчет и баланс; 5. избор и назначаване
на ликвидатор на сдружението; 6. определяне
възнаграждението на ликвидатора; 7. вземане
на решение ликвидаторът да предприеме всички
необходими действия по вписване на решенията
на общото събрание по партидата на сдружението, обнародване на поканата в „Държавен
вестник“ към кредиторите; 8. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 10,
ал. 4 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2433
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фондация за развитие на с.
Славейно“ – с. Славейно, община Смолян, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 4.06.2017 г. в 10 ч. в читалището на с. Славейно при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на сдружението;
2. промяна в наименованието на сдружението
съгласно § 1, ал. 4 ПЗРЗЮЛНЦ; 3. промяна на
учредителния акт на сдружението съгласно § 1,
ал. 4 ПЗРЗЮЛНЦ; 4. избор на управителни органи
на сдружението: управителен съвет; контролен
съвет; отговорен секретар; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите във връзка
с посочения дневен ред и проекторешенията са
на разположение на членовете на сдружението
всеки работен ден от 9 до 16 ч. в кметството.
2634
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Петнадесет лалета“ – с. Черничево, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.06.2017 г.
в 10 ч. в с. Черничево, ул. Стойчо Дамянов 36А,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на СНЦ „Петнадесет лалета“; 2. избор на управителен съвет; 3. избор на председател на управителния съвет; 4. избор на контролен съвет; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2481
Йосиф Иванов Христов – лик ви датор на
сдружение с нестопанска цел „Съвет по туризъм“ – Разград, в ликвидация по ф.д. № 701/2000 г.
на Разградския окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
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да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
2588
Катя Георгиева Джалова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Деца – родители – учители“, в ликвидация по ф. д. № 14/2009 г.
по описа на Окръжния съд – Благоевград, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията
си към него в 6-месечен срок от обнародването
на настоящата покана в „Държавен вестник“.
2568
Петър Николов Моллов – ликвидатор на фондация „Център за изследване на националната
сигурност“, в ликвидация по ф. д. № 6003/2004 г.
на СГС, БУЛСТАТ 131262553, с адрес София,
ж.к. Дружба 2, бл. 304, вх. Б, ет. 8, ап. 27, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори да предявят вземанията си в 6-месечен срок от датата на обнародване на поканата
в „Държавен вестник“.
2514
Румен Кузманов Калайджиев – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Европейският
избор на Благоевград“ – ЕИБ, в ликвидация по
ф.д. № 1345/2007 г. по описа на Благоевградския
окръжен съд, БУЛСТАТ 101772874, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдру-
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жението да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването на поканата в „Държавен
вестник“.
2464
Р уско Кън чев Чипи лев – л и к ви дат ор на
сд ру жен ие с нес т опа нск а цел „Рег иона л но
ловно сдружение Железник“, със седалище и
адрес на управление Стара Загора, ул. Господин
Михайловски 47, вх. А, ет. 3, ап. 26, БУЛСТАТ
123741447, в ликвидация по ф.д. № 136/2007 г. на
Старозагорския окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
2497
Поправка. Редакцията на „Държавен вестник“
прави следните поправки на технически грешки
в обявленията за обявяване на конкурси за главен асистент по направление 4.3. Биологически
науки на Института по физиология на растенията и генетика при БАН – София (ДВ, бр. 29 от
2017 г., стр. 44):
1. В обявление № 2400 научната специалност
да се чете: „01.06.06 „Генетика“.
2. В обявление № 2401 научната специалност
да се чете: „01.06.16 „Физиология на растенията“.
2646

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2017 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2017 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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