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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 224
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за пътищата,
приет от 44-то Народно събрание на 26 октомври 2017 г.
Издаден в София на 2 ноември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ

за попъ лване състава на Комиси ята по
вероизповеданията и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Йорданка Иванова Фикирлийска
за член на Комисията по вероизповеданията
и правата на човека.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 2 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8322

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

ЗАКОН

з а и з м е н е н и е н а З а к о н а з а п ът и щ а т а
(обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от
2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от
2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от
2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64,
102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г.,
бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75,
82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19,
39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от
2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98
от 2014 г., бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015 г.,
бр. 30 и 75 от 2016 г. и бр. 11 от 2017 г.)
Параграф единствен. В приложение № 1
към чл. 10, ал. 1, т. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. Годишни
Максимум Минимум
три оси
четири оси
ЕВРО 0

1 407

2 359

ЕВРО І

1 223

2 042

ЕВРО ІІ

1 065

1 776

ЕВРО ІІІ

926

1 543

ЕВРО ІV и по-малко
замърсяващи

842

1 404

“
2. Точка 3 се изменя така:
„3. Максималната дневна такса за ползване
на пътната инфраструктура от пътни превозни
средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2 е 12 евро.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 октомври 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8172

УКАЗ № 221
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Анна Манолова Недялкова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за нейния значим принос в областта
на образованието и науката.
Издаден в София на 30 октомври 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8423

УКАЗ № 222
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам доц. Тодор Ангелов Тодоров с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
за неговия значим принос за утвърждаването
и развитието на българската образователна
система.
Издаден в София на 30 октомври 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8424
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246
ОТ 2 НОЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на
Министерския съвет oт 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112
от 1999 г., бр. 30, 48, 98 и 100 от 2000 г., бр. 19
и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г.,
бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и
103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101
от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45
и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73
от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г.,
бр. 89 от 2016 г. и бр. 17 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 14 се създават ал. 3, 4, 5 и 6:
„(3) Помощта по ал. 1, т. 4 се отпуска,
ако детето:
1. редовно посещава подготвителните групи
в детските градини или подготвителните групи
в училищата за задължителна предучилищна
подготовка на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
2. до завършване на средно образование
редовно посещава училище, освен ако това
е невъзможно поради здравословното му
състояние.
(4) Помощта по ал. 1, т. 4 се спира в случай
на допуснати отсъствия повече от 3 дни от
детето, посещаващо група за предучилищно
образование, и 5 учебни часа – от ученика,
за които няма уважителни причини, съгласно
чл. 10 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование, издадена от министъра
на образованието и науката (ДВ, бр. 46 от
2016 г.), и чл. 62 от Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление
№ 232 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ,
бр. 86 от 2017 г.).
(5) В случаите по ал. 4 помощта се спира
със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или на упълномощено
от него длъжностно лице за месеца, в който
са допуснати отсъствията. Помощта се възобновява от месеца, в който основанието за
спиране е отпаднало.
(6) За установяване на обстоятелствата по
ал. 3 и 4 дирекциите „Социално подпомагане“
ползват информацията, получена на основание
чл. 17, ал. 5 – 8 от Правилника за прилагане
на Закона за семейни помощи за деца, приет
с Постановление № 139 на Министерския
съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.;
изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г., бр. 34
от 2009 г., бр. 27, 29 и 41 от 2010 г., бр. 7 от
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2011 г., бр. 95 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 55
от 2014 г., бр. 32, 80 и 86 от 2015 г. и бр. 34 и
79 от 2017 г.).“
§ 2. В чл. 27, ал. 7 думите „предложение
за оценка на потребностите от подкрепа по
реда на чл. 16, ал. 5 от Закона за социално
подпомагане“ се заменят с „препоръка за
насочване към ползване на социални услуги“.
§ 3. В чл. 36, ал. 2, т. 4 се правят следните
изменения:
1. Буква „бб“ се изменя така:
„бб) център за настаняване от семеен тип
за деца и/или младежи с увреждания;“.
2. Буква „вв“ се отменя.
§ 4. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) Лицата, които желаят да ползват
социални услуги, подават писмено заявление
по настоящия си адрес съответно до:
1. директора на дирекция „Социално подпомагане“ – за социалните услуги, които са
делегирани от държавата дейности;
2. кмета на общината – за социалните
услуги, които са местни дейности;
3. органа на управление, когато доставчикът
на социалните услуги е лице по чл. 18, ал. 1,
т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК
или медицински протокол на ЛКК, ако има
такива, документ за самоличност – за справка, като при необходимост органите по ал. 1
могат да изискват и други документи.
(3) В случай че лицето, което желае да
ползва социални услуги, е пълнолетно лице,
поставено под запрещение, към заявлението
по ал. 1 се прилагат и:
1. копие от съдебното решение за поставяне
под запрещение;
2. копие от удостоверение от органа по
настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;
3. становище на попечителя/настойника
на лицето.
(4) Копие от експертното решение на ТЕЛК/
НЕЛК или медицинският протокол на ЛКК
по ал. 2 и документите по ал. 3, т. 1 и 2 се
представят само в случаите, в които органите
по ал. 1 не разполагат с тях.
(5) Когато лицето по ал. 3 не може да предостави становището по ал. 3, т. 3, органите,
до които е отправено заявлението, го изискват
от попечителя/настойника.
(6) Органите по ал. 1, т. 1 и 2 предоставят
консултация и информация на лицето относно
всички видове социални услуги, които може
да ползва, включително информация относно
профила на услугите и условията за заплащане
и освобождаване от такса за ползването им.
(7) Въз основа на подаденото заявление и
приложените документи органите по ал. 1,
т. 1 и 2 в 20-дневен срок подготвят социален
доклад, който включва изводите от извърше-
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ната социална оценка на потребностите на
лицето и предложение за социалните услуги,
които са в съответствие с идентифицираните
потребности, с желанието и с личния избор
на лицето, при спазване на чл. 16, ал. 2 от
Закона за социално подпомагане.
(8) В случай че лицето не приема препоръчаните социални услуги, това се отразява
в доклада по ал. 7.
(9) Лице, пострадало от домашно насилие
или жертва на трафик, се настанява незабавно
в кризисен център независимо от настоящия
му адрес, като дирекция „Социално подпомагане“ по местонахождението на центъра
предприема действия за подготовка на доклада
по ал. 7. Когато лицето се придружава от дете
и е негов родител или настойник, детето се
настанява заедно с него.
(10) Когато лицето, пострадало от домашно
насилие или жертва на трафик, е бременна
жена или майка на дете, ненавършило три години, и е в риск да изостави детето си, тя
се настанява незабавно в кризисен център
или в звено „Майка и бебе“ заедно с детето.
В случай че майката е придружена от друго
свое дете – навършило три години, то също
се настанява заедно с нея.
(11) Лице в състояние на криза от социален
характер се настанява незабавно в социална
услуга, подходяща да отговори на неговите
потребности, независимо от настоящия му
адрес, като дирекция „Социално подпомагане“
по местонахождението на услугата предприема координирани действия за подготовка на
доклада по ал. 7.
(12) При непосредствена опасност за живота
на лицата, настанени по реда на ал. 9 и 10, и
на техните деца доставчикът на социалната
услуга уведомява органите на Министерството
на вътрешните работи по местонахождение
на кризисния център или на звеното „Майка
и бебе“.
(13) Когато настаняването на лицата по
ал. 9, 10 и 11 се извършва от доставчик на
социалната услуга по чл. 40, ал. 1, т. 2 и 3,
той уведомява незабавно органите на Министерството на вътрешните работи и дирекция
„Социално подпомагане“.“
§ 5. Член 40а се изменя така:
„Чл. 40а. (1) Настаняването в специализирани институции и социални услуги в общността
от резидентен тип, когато са делегирани от
държавата дейности и местни дейности, се
извършва със заповед съответно на:
1. директора на дирекция „Социално подпомагане“ – за делегираните от държавата
дейности;
2. кмета на общината или на оправомощено от него длъжностно лице – за местните
дейности.
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(2) Извън случаите по ал. 1 предоставянето
на социални услуги в общността, когато са
делегирани от държавата дейности и местни
дейности, се извършва с направление, издадено съответно от:
1. директора на дирекция „Социално подпомагане“ – за делегираните от държавата
дейности;
2. кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице – за местните
дейности.
(3) Заповедите по ал. 1 и направленията
по ал. 2 се издават въз основа на доклада
по чл. 40, ал. 7 при наличие на свободни
места и се съобщават писмено на лицата в
14-дневен срок от издаването им, като могат
да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Доставчик на социална услуга, когато
е делегирана от държавата дейност, не може
да откаже настаняване/ползване на услугата
на лице, насочено от дирекция „Социално
подпомагане“ по реда на ал. 1, т. 1 и ал. 2,
т. 1 или по реда на Закона за закрила на
детето, ако услугата отговаря на нуждите
на лицето с оглед на предоставяните в нея
дейности и нейния профил и ако в услугата
има свободни места.
(5) Отчитането на заетостта на социална
услуга, когато е делегирана от държавата
дейност, се извършва въз основа на брой
сключени договори след издадени заповеди/
направления по реда на ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1.
(6) Заповедите и направленията по ал. 3
са валидни за срок един месец от датата на
писменото им съобщаване на лицето. Срокът
на валидност може да се удължи до три месеца
в случаите на болнично лечение на лицето.
(7) В слу чаите, когато н яма свободни
места в социалната услуга, която отговаря на
нуждите и желанията на лицето, то се вписва
в регистъра на чакащите за настаняване/
ползване на социална услуга от органите по
чл. 40, ал. 1, т. 1 и 2.
(8) Предоставянето на социални услуги
за деца се извършва по реда на Закона за
закрила на детето и Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет
с Постановление № 153 на Министерския
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 24 от 2004 г., бр. 31 от 2005 г.,
бр. 93 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 57 от
2009 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 89 от 2016 г. и
бр. 34 и 79 от 2017 г.).“
§ 6. Член 40б се изменя така:
„Чл. 40б. (1) Доставчикът на социални
услуги организира извършването на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа
и подготовката на индивидуален план за
подкрепа на всяко лице, насочено по реда
на чл. 40а, в срок до 20 работни дни от постъпването на лицето в услугата.

БРОЙ 89

ДЪРЖАВЕН

(2) Когато заявлението по чл. 40, ал. 1 е
подадено до лице по чл. 40, ал. 1, т. 3, органът
на управление е длъжен в срока по ал. 1 да
организира извършването на индивидуална
оценка на потребностите от подкрепа и подготовката на индивидуален план за подкрепа
на лицето.
(3) Оценката и планът по ал. 1 се разработват от мултидисциплинарен екип от
социалната услуга, чийто състав се определя
от нейния ръководител, като в екипа участват минимум двама специалисти (психолог,
педагог/специален педагог, медицински специалист, социален работник, рехабилитатор,
трудотерапевт или други подходящи специалисти).
(4) Екипът по ал. 3 извършва индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа в
съответствие със следните принципи:
1. обективност и пълнота на оценката;
2. всеобхватност на анализа на потребностите на лицето;
3. включване на лицето във всеки етап
на оценката.
(5) Оценката и планът се преразглеждат
и акт уализират при необходимост, но не
по-късно от 12 месеца от изготвянето им,
освен в случаите, когато лицето е прекратило
ползването на услугата преди изтичането на
този срок.
(6) Преди изтичане на срока на договора
по чл. 40г, ал. 2 доставчикът на социални
услуги извършва оценка, с която се установява дали са постигнати целите, заложени в
индивидуалния план за подкрепа.“
§ 7. Член 40в се изменя така:
„Чл. 40в. (1) Екипът по чл. 40б, ал. 3 в
срока по чл. 40б, ал. 1 изготвя индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа и
индивидуалния план за подкрепа, прилагайки
правилата и методите на работа в услугата
(интервюта, тестове, срещи и интервюта с
роднини и близки на лицето, проучване на документи и становища на специалисти, анализ
на домашната/семейната среда, наблюдения
и други методи по преценка на екипа).
(2) Индивидуалната оценка на потребностите включва информация за използваните методи за извършване на оценката и
анализ на потребностите на лицето с оглед
на възможностите за социално включване,
независим живот, възможности за подкрепа
в домашна среда и други по преценка на
екипа по чл. 40б, ал. 3.
(3) Индивидуа лни ят план за подкрепа
включва:
1. целите, които трябва да се постигнат за
удовлетворяване на потребностите на лицето;
2. дейностите съобразно вида и профила на
социалната услуга за постигане на целите за
удовлетворяване на потребностите на лицето:
а) ежедневни потребности;
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б) здравни потребности;
в) образователни потребности;
г) рехабилитационни потребности;
д) потребности в свободното време;
е) потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други лица;
ж) други потребности в зависимост от
оценката по ал. 2;
3. препоръки за мерки за подкрепа в домашна среда;
4. мерки за извеждане от специализираните
институции и за социално включване (в случай че лицето е настанено в специализирана
институция);
5. резултатите, които следва да се постигнат в краткосрочен и в дългосрочен план;
6. срок за изпълнение на плана;
7. други предложения на екипа.
(4) По преценка на ек ипа по чл. 40б,
ал. 3 в плана по ал. 3 могат да бъдат включени и препоръки за мерки за подкрепа от
социален, здравен, трудов, образователен и
друг характер в зависимост от конкретните
потребности на лицето.
(5) За задоволяване на здравните потребности на лицето, настанено в специализирана
институция, се изготвя план за здравни грижи
от лице с подходящо медицинско образование, който е неразделна част от плана по
ал. 3 и включва:
1. медицинска история;
2. необходими превантивни мерки;
3. наличие на алергии;
4. потребности от зъболечение;
5. потребности от лечение или оздравителни програми;
6. имунизации и наблюдение;
7. хранене и диети;
8. рехабилитация;
9. лична хигиена.
(6) Оценката и планът се подписват от
членовете на мултидисциплинарния екип и
от лицето и в 3-дневен срок се предоставят
на лицето и на органа по чл. 40, ал. 1, т. 1
и 2, издал заповедта/направлението.
(7) Когато лицето ползва повече от една
социална услуга, индивидуалният план за
подкрепа включва дейностите за постигане на
целите, които ще се осъществяват от всички
услуги. Координацията на разработването на
плана се осъществява от доставчика на тази
социална услуга, в която лицето получава
24-часова подкрепа, а ако не ползва такава
услуга, координацията се осъществява от
доставчика на тази социална услуга, която
осигурява целодневна подкрепа на лицето.
(8) Във всички случаи, с изключение на
настаняването по чл. 16б от Закона за социално подпомагане, в които оценката по ал. 2
покаже, че в конкретната социална услуга,
делегирана от държавата дейност, чрез дейностите, за които се предоставя финансиране
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от държавния бюджет, не може да се осигурят
потребностите на лицето, насочено по реда
на чл. 40а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, доставчикът изпраща оценката и мотивиран отказ за
предоставяне на услугата, както и мотиви за
неприлагането на чл. 40а, ал. 4 до дирекция
„Социално подпомагане“ и до лицето.
(9) В случаите по ал. 8, когато лицето
и дирекция „Социално подпомагане“ не са
обжалвали отказа по реда на ал. 10, дирекция „Социално подпомагане“ до 30 дни от
изтичането на срока за обжалване на отказа
предприема действия за настаняване или
насочване на лицето към друга социална услуга, като до настаняването или насочването
доставчикът, направил отказа, предлага на
лицето тези дейности, чрез които е възможно
да бъде подкрепено в рамките на услугата.
(10) Отказът по ал. 8 може да се обжалва
от лицето и от дирекция „Социално подпомагане“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като до приключване на
процедурата по обжалването доставчикът,
направил отказа, предлага на лицето тези
дейности, чрез които е възможно да бъде
подкрепено в рамките на услугата.“
§ 8. Член 40г се изменя така:
„Чл. 40г. (1) Доставчикът на социални
услуги е длъжен да предостави на потенциалните потребители проект на договор за
предоставяне на социални услуги и писмена
информация относно:
1. описание на социалните услуги, които
се предоставят;
2. опита на доставчика в предоставянето
на социални услуги и квалификацията на
персонала;
3. условията и правилата за ползване на
услугите;
4. процедурата за подаване на жалби.
(2) До с т а вч и к ът н а с оц и а л н и ус л у г и
сключва договор за предоставяне на услуги с
потребителя и/или с негов законен представител. В договора се включват задължително:
1. правата и задълженията на страните
по договора;
2. описание на дейностите;
3. размерът на таксата за социалните услуги – предмет на договора;
4. срок на договора;
5. условия и начин на прекратяване на
договора.
(3) В случай че оценката по чл. 40б, ал. 6
установи необходимост от продължаване на
ползването на социалните услуги от лицето
и при желание от негова страна, срокът на
действие на договора с доставчика се продължава.
(4) Доставчикът на социална услуга, делегирана от държавата дейност, уведомява
дирекция „Социално подпомагане“ за всеки
сключен, прекратен или продължен договор.
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(5) Доставчикът на социална услуга, делегирана от държавата дейност, предоставя на
дирекция „Социално подпомагане“ информацията по ал. 1 и информация относно всички
дейности, които се извършват в социалната
услуга, и техния профил.“
§ 9. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 21 думите „Специалисти от персонала
на дневните центрове участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона
за социално подпомагане за извършване на
индивидуална оценка на потребностите от
подкрепа и изготвяне на индивидуален план
за подкрепа“ се заличават;
б) в т. 21а думите „Специалисти от персонала на дневните центрове участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона
за социално подпомагане за извършване на
индивидуална оценка на потребностите от
подкрепа и изготвяне на индивидуален план
за подкрепа“ се заличават;
в) в т. 21б думите „Специалисти от персонала на дневния център участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона
за социално подпомагане за извършване на
индивидуална оценка на потребностите от
подкрепа и изготвяне на индивидуален план
за подкрепа“ се заличават;
г) в т. 22 думите „Специалисти от персонала
на центъра участват в мултидисциплинарни
екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона за социално
подпомагане за извършване на индивидуална
оценка на потребностите от подкрепа и изготвяне на индивидуален план за подкрепа“
се заличават;
д) в т. 23, в изречение първо след думата
„година“ се поставя запетая и се добавя „който при необходимост може да се удължава
до 6 месеца“;
е) в т. 29 думите „Специалисти от персонала на центъра участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона
за социално подпомагане за извършване на
индивидуална оценка на потребностите от
подкрепа и изготвяне на индивидуален план
за подкрепа“ се заличават.
2. В ал. 3:
а) точка 3 се изменя така:
„3. „Криза от социален характер“ е ситуация, в която едно лице е в безпомощност,
нестабилност или в опасност за живота, не
подлежи на хоспитализация и не е в състояние да се справи само или с помощта на
другиго, и за чието овладяване са необходими незабавни координирани действия на
институциите.“;
б) създава се т. 5:
„5. „Профил на социална услуга“ е целевата група/целевите групи, на които се
предоставя.“

БРОЙ 89

ДЪРЖАВЕН

Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. В Пра ви л н и к а за п ри ла га не на
Закона за семейни помощи за деца, приет
с Постановление № 139 на Министерския
съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.;
изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г., бр. 71
от 2006 г., бр. 34 от 2009 г., бр. 27, 29 и 41
от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г.,
бр. 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г.; Решение
№ 12921 на Върховния административен съд
от 2014 г. – бр. 32 от 2015 г.; изм. и доп.,
бр. 80 и 86 от 2015 г. и бр. 34 и 79 от 2017 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 35 ал. 5 се изменя така:
„(5) В случай че е налице основание за
отпускане на еднократната помощ по чл. 10а
от Закона за семейни помощи за деца в натура, нейният вид съгласно ал. 4 се определя
в доклада по ал. 3 въз основа на предложение на директора на училището, в което е
записано детето. Определянето на вида на
помощта в натура може да се консултира и
с родителите на детето или с лицата, които
полагат грижи за него, и с доставчици на
социални услуги за деца.“
2. В чл. 37:
а) алинея 6 се изменя така:
„(6) В случай че е налице основание за
отпускане на месечната помощ по чл. 7 от
Закона за семейни помощи за деца в натура,
нейният вид съгласно ал. 5 в случаите, в които
детето не е в задължителна предучилищна
и училищна възраст, и в случаите по чл. 7,
ал. 10 от Закона за семейни помощи за деца
се предлага в доклада по ал. 3 или 4 от социалните работници, извършили проверката.
Определянето на вида на помощта в натура
може да се консултира и с родителите на
детето или с лицата, които полагат грижи за
него, представители на детски ясли, детски
градини и доставчици на социални услуги
за деца.“;
б) създава са нова ал. 7:
„(7) В случай че е налице основание за
отпускане на месечната помощ по чл. 7 от
Закона за семейни помощи за деца в натура,
нейният вид съгласно ал. 5 в случаите, в които детето е в задължителна предучилищна
и училищна възраст, се определя в доклада
по ал. 3 или 4 въз основа на предложение
на директора на училището или детската
градина, в които детето е записано. Определянето на вида на помощта в натура може
да се консултира и с родителите на детето
или с лицата, които полагат грижи за него,
и с доставчици на социални услуги за деца.“;
в) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
след числото „6“ се добавя „или 7“;
г) досегашната ал. 8 става ал. 9.
3. В чл. 39:
а) алинея 1 се изменя така:
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„(1) Помощите в натура с изключение на
тези по чл. 36, ал. 5, т. 1 и 2 и чл. 37, ал. 5,
т. 1, 2 и 6 се предоставят чрез ваучери, които
се издават от Агенцията за социално подпомагане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане.“;
б) в ал. 2 думите „чл. 37, ал. 7“ се заменят
с „чл. 37, ал. 8“.
4. Създава се чл. 41:
„Чл. 41. (1) Помощите в натура по чл. 36,
ал. 5, т. 1 и 2 и чл. 37, ал. 5, т. 1, 2 и 6 се
предоставят чрез заплащане на съответните
такси или средства от дирекция „Социално
подпомагане“, като те не могат да надвишават размера на помощта, определен със
заповедта по чл. 39, ал. 2.
(2) В случай че плащането по ал. 1 е в
размер, по-нисък от размера на помощта,
разликата се предоставя в пари на лицето,
на което е отпусната.
(3) Плащането по ал. 1 се извършва по
банков път.“
§ 11. До 30 април 2018 г. кметовете на общини предприемат необходимите действия за
приемане на решения от общинските съвети
за промяна на наименованието/наименованията на социалните услуги, делегирани от
държавата и местни дейности, в съответствие
с регламентираните социални услуги в чл. 36
от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане.
§ 12. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2018 г. с изключение на § 1, 10 и 13,
които влизат в сила от деня на обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“.
§ 13. До влизането в сила на § 4 пълнолетните лица, поставени под запрещение,
които желаят да ползват социални услуги,
към молбата по чл. 40, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане прилагат и копие от съдебното решение
за поставяне под запрещение и копие от
удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на
настойничество/попечителство, ако органите
по чл. 40, ал. 1 не разполагат с тях. Лицата
прилагат и становище на техния попечител/
настойник. Когато лицето, поставено под
запрещение, не може да представи становището на своя попечител/настойник, лицата,
до които е отправена молбата за ползване на
социална услуга, го изискват от попечителя/
настойника.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8420
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда
за заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, както и на
лекарствени продукти за здравни дейности
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
(обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34,
38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от
2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от 2014 г., бр. 30
и 62 от 2015 г. и бр. 44 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 20 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 20. (1) На основание чл. 45, ал. 10 и 19
ЗЗО НЗОК ежегодно провежда задължително
централизирано договаряне на отстъпки за:
1. лекарствени продукти от ПЛС по чл. 262,
ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, за които стойността, заплащана от НЗОК, се изчислява чрез групиране,
в което не участват лекарствени продукти на
други притежатели на разрешение за употреба;
2. лекарствени продукти от ПЛС по чл. 262,
ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ, за които стойността, заплащана от НЗОК, се изчислява чрез групиране,
в което не участват лекарствени продукти на
други притежатели на разрешение за употреба,
и включени в пакета, гарантиран от бюджета
на НЗОК, предназначени за лечението на злокачествените заболявания и заплащани в болничната медицинска помощ извън стойността
на оказаните медицински услуги;
3. лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, за които е
подадено заявление за включване във:
а) ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ;
б) ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ, когато тези лекарствени продукти са включени
в пакета, гарантиран от бюджета на НЗОК,
предназначени са за лечение на злокачествени
заболявания и подлежат на заплащане в болничната медицинска помощ извън стойността
на оказаните медицински услуги.“
§ 2. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) За лекарствените продукти по
чл. 20, ал. 1 НЗОК договаря следните видове
отстъпки:
1. отстъпка за всички лекарствени продукти
по чл. 45, ал. 10 и 19 ЗЗО на един притежател
на разрешение за употреба/негов упълномощен
представител или на различни притежатели
на разрешения за употреба, които са упълномощили един общ представител, разпределена
изцяло в полза на НЗОК под формата на възстановяване на разходи (компенсация):
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а) в общ размер не по-малък от 10 на сто от
разходите на НЗОК за съответно тримесечие за
лекарствените продукти по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 2;
б) отстъпка, извън тази по буква „а“, за
лекарствените продукти по чл. 20, ал. 1, т. 3,
прилагана за тригодишен период от включването им в ПЛС и заплащането им от НЗОК; тази
отстъпка се договаря ежегодно и се прилага
при надвишаване на договорения прогнозен
годишен разход за лекарствения продукт за
всяка съответна година след приспадане на
договорените отстъпки по буква „а“ и ал. 2 за
надвишението; отстъпката е в размер:
ба) не по-малко от 25 на сто от надвишението
за съответната година – при надвишаване на
прогнозните стойности до 10 на сто;
бб) не по-малко от 50 на сто от надвишението за съответната година – при надвишаване
на прогнозните стойности от 10 до 15 на сто;
бв) не по-малко от 75 на сто от надвишението за съответната година – при надвишаване
на прогнозните стойности от 15 до 25 на сто;
бг) не по-малко от 90 на сто от надвишението
за съответната година – при надвишаване на
прогнозните стойности над 25 на сто;
2. отстъпка чрез участие в споразумение
за финансови условия, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
и достъп до ефективно лекарствено лечение,
между НЗОК и притежатели на разрешения за
употреба/техни упълномощени представители
или различни притежатели на разрешения за
употреба, които са упълномощили един общ
представител;
3. медицински услуги извън пакета медицинска помощ по чл. 45, ал. 1 ЗЗО, осигурявани
за сметка на притежателя на разрешението
за употреба, свързани с диагностиката и проследяването на лечението на заболяване със
съответните лекарствени продукти, като видът,
стойността и изпълнителите на медицинските
услуги се определят от НЗОК, съгласувано с
притежателя на разрешението за употреба;
4. отстъпка от стойността за опаковка,
изчислена на база референтната стойност на
съответния лекарствен продукт по чл. 45, ал. 10
ЗЗО, заплащан частично от НЗОК, която се
разпределя изцяло в полза на съответното
здравноосигурено лице.
(2) За лекарствен продукт с ново международно непатентно наименование, за който
е подадено заявление за включване в ПЛС по
чл. 262, ал. 6, т. 1 или 2 ЗЛПХМ, задължително се договаря отстъпка от заявената за
образуване цена по чл. 8, ал. 2 от Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране и
регистриране на цените на лекарствените продукти съобразно прогнозния бюджет на НЗОК
за съответния договорен период. Размерът на
отстъпката се договаря в съответствие с доклада
за оценка на здравните технологии, изготвен
и утвърден по реда на наредбата по чл. 262,
ал. 4 ЗЛПХМ. Договарянето на отстъпката е
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условие за включване на лекарствения продукт
в ПЛС съгласно чл. 262, ал. 10 ЗЛПХМ и не се
счита за проведено задължително договаряне
на отстъпки като условие за заплащането му
от НЗОК. Процентът на отстъпката се запазва
след утвърждаване на цена на лекарствения
продукт, както и при нейна промяна.
(3) Отстъпката по ал. 1, т. 1, буква „а“ може
да бъде договорена в различен размер за различни терапевтични показания на лекарствен
продукт.
(4) Притежателят на разрешението за употреба/неговият упълномощен представител
разпределя общия размер на компенсацията по
своя преценка върху всеки лекарствен продукт,
което е част от договора му с НЗОК и не се
оповестява публично.
(5) Всеки притежател на разрешение за
употреба/негов упълномощен представител
договаря по свой избор една от отстъпките по
ал. 1, т. 1 и 2 или комбинация от отстъпки по
ал. 1, т. 1 и 3 или по ал. 1, т. 2 и 3; отстъпката
по ал. 1, т. 4 не се предоставя самостоятелно,
а задължително се комбинира с отстъпка по
ал. 1, т. 1 или 2, като може да се включи и
отстъпка по ал. 1, т. 3.
(6) При общ ръст на разходите на НЗОК
за всички лекарствени продукти, заплащани
напълно или частично от НЗОК, изчислен след
приспадане на договорените отстъпки по ал. 1 и
2, по-висок от 3 % за съответната година спрямо
предходната, притежателите на разрешения за
употреба, формирали този ръст, предоставят
отстъпка в размер 20 % от съответния размер
на ръста, формиран от притежателя на разрешение за употреба за лекарствените му продукти
по чл. 20, ал. 1, за които НЗОК заплаща. Тази
отстъпка се предоставя авансово, на база прогнозния разход, през последното тримесечие на
текущата година. В срок до края на първото
тримесечие на следващата календарна година
се извършва съответно изравняване (при надвишен или по-малък размер на компенсацията).
(7) За конкретен лекарствен продукт, съдържащ активно вещество/вещества с добре
установена употреба в медицинската практика
по смисъла на ЗЛПХМ, за който е налице невъзможност по причини от обективен характер
за предоставяне на отстъпка в минималния
размер, установен в ал. 1, т. 1, буква „а“, по
изключение и след предоставяне на мотивирано писмено становище от съответния притежател на разрешението за употреба/негов
упълномощен представител НЗОК може да
сключи договор за отстъпка под минималния
размер. Този механизъм се прилага, когато е
налице липса на лекарствена алтернатива за
лечение или съществуващите алтернативи са
със значително по-висока стойност.“
§ 3. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Отстъпките по чл. 21, ал. 1, т. 1,
буква „а“ се възстановяват пряко на НЗОК от
притежателя на разрешението за употреба/
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неговия упълномощен представител от извършените от НЗОК разходи за заплащането им
след края на първото, второто и третото тримесечие на текущата календарна година, а за
четвъртото тримесечие се заплащат авансово
до 15 ноември на базата на реалния разход
на НЗОК за третото тримесечие. До края на
първото тримесечие на следващата календарна година се извършва съответно изравняване.
(2) Отстъпките по чл. 21, ал. 1, т. 1, буква
„б“ се възстановяват пряко на НЗОК от притежателя на разрешението за употреба/неговия
упълномощен представител от извършените
от НЗОК разходи за лекарствените продукти,
формирали надвишението. Тази отстъпка се
предоставя авансово до 15 ноември, на база
прогнозния годишен разход и прогнозния годишен размер на надвишението, през последното
тримесечие на текущата година. В началото
на следващата календарна година се извършва
съответно изравняване (при надвишен или помалък размер на компенсацията).
(3) Отстъпките по чл. 21, ал. 1, т. 2 се предоставят на НЗОК съгласно споразумението,
което се изготвя от НЗОК, и съдържа:
1. условията и реда за споделяне на финансовите рискове от ръста на разходите на НЗОК за
лекарствени продукти между притежателите на
разрешения за употреба/техни упълномощени
представители;
2. ръста на разходите на НЗОК за лекарствени продукти по чл. 45, ал. 10 и 19 ЗЗО
на други лекарствени продукти, предмет на
споразумението, при надвишаването на който
притежателите на разрешения за употреба
или техните упълномощени представители ще
възстановяват увеличените разходи на НЗОК
за лекарствени продукти чрез предоставяне
на отстъпки;
3. документацията и документооборота;
4. задълженията на страните по информационното осигуряване и обмена на информация;
5. условията и реда за предоставяне на
безусловни и неотменяеми банкови гаранции,
които обезпечават възстановяването на средства на НЗОК;
6. последиците от неизпълнение на споразумението;
7. условията и реда за прекратяване действието на споразумението;
8. други въпроси, относими към споразумението.
(4) Ежегодно в срок до 1 септември НЗОК
публикува на официалната си интернет страница проекта на споразумение и покана към
притежателите на разрешения за употреба/
техни упълномощени представители за договаряне на отстъпки съгласно споразумението.
(5) Ежегодно в срок до 15 септември притежателите на разрешения за употреба/техните
упълномощени представители заявяват писмено
пред НЗОК коя от отстъпките по ал. 1, т. 1 и
2 избират да договарят.
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(6) В случай че заявления по ал. 4 са подали притежателите на разрешения за употреба,
чиито лекарствени продукти по чл. 45, ал. 10
и 19 ЗЗО са формирали не по-малко от 60 на
сто от разходите на НЗОК за предходната година, НЗОК провежда договаряне с всеки от
притежателите на разрешение за употреба на
лекарствените продукти/техни упълномощени
представители. Обект на договаряне могат да
бъдат и лекарствени продукти, за които не е
задължително договарянето на отстъпки. След
приключване на договарянето притежателят на
разрешението за употреба/негов упълномощен
представител подписва споразумението и се
счита за присъединил се към него с всички
лекарствени продукти по чл. 45, ал. 10 и 19
ЗЗО и с други лекарствени продукти, за които
не е задължително договарянето на отстъпки.
(7) Размерът на всички договорени отстъпки
по споразумението следва да води до пълно
възстановяване на увеличените разходи на
НЗОК за лекарствените продукти над ръста
по ал. 3, т. 2.
(8) Споразумението влиза в сила, в случай
че към него са се присъединили притежатели
на разрешения за употреба, чиито лекарствени
продукти по чл. 45, ал. 10 и 19 ЗЗО са формирали не по-малко от 55 на сто от разходите
на НЗОК за предходната година, както и след
положителни становища на министъра на
финансите и министъра на здравеопазването.
(9) Националната здравноосигурителна каса
публикува на официалната си интернет страница
информация за сключеното споразумение, без
да посочва размера на договорените отстъпки.
(10) Договорената отстъпка по чл. 21, ал. 1,
т. 3 се предоставя от притежателя на разрешението на употреба/неговия упълномощен
представител под формата на средства, с които
НЗОК заплаща за съответните медицински
услуги на определените от нея изпълнители
на медицинска помощ (референтни лечебни
заведения).
(11) Договорените отстъпки или комбинация
от отстъпки с изключение на отстъпката по
чл. 21, ал. 1, т. 1, буква „б“ не могат да водят
до увеличаване на стойността, заплащана от
НЗОК за дефинирана дневна доза или за терапевтичен курс по INN със съответния лекарствен
продукт и на средната годишна стойност на
лечение на пациент с този лекарствен продукт,
спрямо предходната година.“
§ 4. В чл. 23 ал. 5 се изменя така:
„(5) Към предложенията по ал. 3, както и
към предложенията за договаряне на отстъпки в случаите по чл. 21, ал. 2, притежателите
на разрешения за употреба на лекарствените
продукти/техни упълномощени представители
прилагат следните документи:
1. информация относно единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава – членка на
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Европейския съюз, или в държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство – копие от документ за актуална
регистрация по националното законодателство,
издаден от компетентен орган на съответната държава, не по-късно от 6 месеца преди
подаване на заявлението; информацията се
предоставя за притежателя на разрешението
за употреба, а в случай че предложението се
подава от упълномощен представител – и за
упълномощения представител;
2. пълномощно за участие в договарянето, в т.ч. и за подаване на предложение за
отстъпка/и – в случай че предложението се
подава от упълномощен представител на притежателя на разрешението за употреба; когато
пълномощното е издадено на чужд език, към
него се прилага превод на български език,
извършен от преводач, който има сключен
договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи;
в пълномощното следва да бъдат посочени
конкретните лекарствени продукти по чл. 20,
ал. 1 с техните международни непатентни
наименования и търговски наименования, за
които представителят е упълномощен;
3. други относими документи.“
§ 5. В чл. 23a се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „кандидата в 3-дневен
срок“ се заменят с „участник в срок до 3 работни дни“.
2. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Комисията съставя протоколи за своята
работа и с решение обявява резултатите от
проведеното договаряне, като посочва:
1. за отстъпки по чл. 21, ал. 1, т. 1 – реда
за определяне на размера на договорената
отстъпка и разпределението на общия размер
на компенсацията върху всеки лекарствен
продукт, както и прогнозните количества за
всеки лекарствен продукт;
2. за отстъпки по чл. 21, ал. 1, т. 3 – вида,
стойността и изпълнителите на заплащаните
медицински услуги.“
3. В ал. 11:
а) създава се нова т. 3:
„3. задължения за притежателя на разрешението за употреба, произтичащи от установяване в договора на механизми за постигане на
предвидимост, контрол и оптимална разходна
ефективност за НЗОК при заплащането за
лекарствените продукти;“
б) създава се т. 4:
„4. прогнозните количества за всеки лекарствен продукт;“
в) досегашната т. 3 става т. 5.
4. Алинеи 12 – 14 се изменят така:
„(12) Договорите по ал. 11 влизат в сила от
началото на следващата календарна година.
За лекарствени продукти по чл. 20, ал. 1, т. 3,
за които е подадено заявление за включване
в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 и/или 2 ЗЛПХМ,
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договорите влизат в сила при условие, че лекарственият продукт бъде включен в ПЛС по
чл. 262, ал. 6, т. 1, съответно по чл. 262, ал. 6,
т. 2 ЗЛПХМ.
(13) За лекарствените продукти по чл. 20,
ал. 1, т. 3 в договорите се съдържат и:
1. прогнозен брой пациенти, съответни
прогнозни количества лекарствен продукт и
съответни прогнозни годишни разходи за лекарствения продукт за тригодишен период от
включването му в ПЛС – за всяка от годините;
договорените прогнозни годишни разходи не
могат да са по-високи или по-ниски с повече
от 10 % от посочените в доклада за оценка на
здравните технологии, изготвен и утвърден по
реда на наредбата по чл. 262, ал. 4 ЗЛПХМ;
2. критерии за предписване на лекарствения
продукт;
3. други условия.
(14) Екземпляр от сключените договори
за отстъпки по чл. 21, ал. 2 се предоставя от
НЗОК на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно
чл. 262, ал. 10 ЗЛПХМ.“
§ 6. В чл. 23б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „В
случаите, когато са договорени отстъпки в
различен размер за различни терапевтични
показания на лекарствения продукт съгласно чл. 21, ал. 3, справката може да съдържа
информация за заплатените количества от
лекарствения продукт поотделно за всяко от
терапевтичните показания.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 22, ал. 2 въз основа
на протоколите и справките по ал. 1 за първите
три тримесечия на текущата календарна година
НЗОК изготвя и предоставя на притежателя
на разрешението за употреба на лекарствения
продукт/неговия упълномощен представител
справка за прогнозния годишен размер на надвишението и размера на дължимата отстъпка.
Справката се предоставя в 30-дневен срок от
изтичане на третото тримесечие, а дължимата
отстъпка се заплаща в срок до 15 ноември на
текущата календарна година. В срок до края на
първото тримесечие на следващата календарна година се извършва съответно изравняване.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след
числото „3“ се добавя „и 4“.
4. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
числото „6“ се заменя със „7“.
§ 7. Член 23в се изменя така:
„Чл. 23в. (1) Отстъпки могат да се договарят
през цялата календарна година по реда, установен в този раздел, за лекарствени продукти:
1. по чл. 20, ал. 1, т. 3;
2. заплащани напълно или частично от
НЗОК и които не подлежат на задължително
централизирано договаряне на отстъпки;
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3. заплащани напълно или частично от
НЗОК, които в резултат на изменения и допълнения в ПЛС са станали обект на задължително
централизирано договаряне на отстъпки.
(2) Договорите за отстъпки по ал. 1, т. 1
влизат в сила от началото на следващата календарна година, по ал. 1, т. 2 – от датата на
сключването им, а по ал. 1, т. 3 – от датата,
от която са обект на задължително централизирано договаряне на отстъпки.“
§ 8. В чл. 26, ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. информация относно единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство – копие от документ за актуална
регистрация по националното законодателство,
издаден от компетентен орган на съответната държава, не по-късно от 6 месеца преди
подаване на заявлението; информацията се
предоставя за притежателя на разрешението
за употреба, а в случай че предложението се
подава от упълномощен представител – и за
упълномощения представител;
3. пълномощно за участие в договарянето, в т.ч. и за подаване на предложение за
отстъпка/и – в случай че предложението се
подава от упълномощен представител на притежателя на разрешението за употреба; когато
пълномощното е издадено на чужд език, към
него се прилага превод на български език,
извършен от преводач, който има сключен
договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи;
в пълномощното следва да бъдат посочени
конкретните лекарствени продукти с техните
международни непатентни наименования и
търговски наименования, за които представителят е упълномощен;“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Договорените отстъпки по чл. 21, ал. 1,
т. 1, буква „а“ за четвъртото тримесечие на
2017 г. се заплащат авансово до 15 ноември
2017 г. на базата на реален разход на НЗОК
за третото тримесечие на 2017 г. До края на
първото тримесечие на 2018 г. се извършва съответно изравняване съобразно реалния разход
за четвъртото тримесечие на 2017 г. (при надвишен или по-малък размер на компенсацията).
§ 10. (1) При общ ръст на прогнозните разходи на НЗОК за всички лекарствени продукти,
заплащани напълно или частично от НЗОК,
по-висок от 3 процента за периода от влизане
в сила на наредбата до 31 декември 2017 г.
спрямо извършения разход за същия период
на 2016 г., изчислен след приспадане на договорените отстъпки по чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2
за периода, притежателите на разрешението за
употреба/техните упълномощени представители, формирали този ръст за лекарствените си
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продукти по чл. 20, ал. 1, предоставят отстъпка
по чл. 21, ал. 6 в размер 40 процента от съответния размер на ръста си за посочения период.
Прогнозният размер на дължимата отстъпка
се определя от НЗОК и се заплаща авансово
от съответните притежатели на разрешение за
употреба/техните упълномощени представители в срок до 15.11.2017 г.
(2) Сключените към датата на влизане в сила
на наредбата договори за отстъпки по чл. 21,
ал. 1, т. 1 остават в сила до 31.12.2017 г., като с
допълнителни споразумения към тях се урежда
авансовото предоставяне на отстъпки по ал. 1.
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение на § 4 и 8, които влизат в сила от
1 януари 2018 г.
За министър:
Мирослав Ненков
8323

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2016 г.
за определяне заболяванията и отклоненията,
които застрашават живота и здравето на децата
и учениците (ДВ, бр. 86 от 2016 г.)
§ 1. Заглавието се изменя така:
„Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и
отклоненията, при които не може да се заема
длъжност на педагогически специалист“.
§ 2. В чл. 2, в текста преди т. 1 думите „което застрашава живота и здравето на децата и
учениците“ и запетаята след тях се заличават.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „ежегодно“ се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Прегледът по ал. 1 се организира от
работодателя.“
§ 4. Параграф 1 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
За министър:
Лидия Нейчева
8210

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
НАРЕДБА № РД-04-01
от 27 октомври 2017 г.

за регистъра на лицата, които извършват
дейности с дестилационни съоръжения
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С наредбата се определят условията
и редът за:
1. регистриране на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения за
производство на етилов алкохол, дестилати и
спиртни напитки;
2. издаване на удостоверения за регистрация
на лицата по ал. 1;
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3. водене на регистъра по чл. 142а от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) и
вписването на данни за лицата, извършващи
дейности с дестилационни съоръжения за
производство на етилов алкохол, дестилати и
спиртни напитки;
4. водене на документация и отчетност,
свързани с контрола на дейности, извършвани с
дестилационни съоръжения за производство на
етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки,
и обмен на информация.
Г л а в а

в т о р а

РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ С ДЕСТИЛАЦИОННИ
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ, ДЕСТИЛАТИ И СПИРТНИ НАПИТКИ
Чл. 2. (1) Внос, въвеждане на територията на
страната, производство, продажба, предоставяне
или предлагане на дестилационни съоръжения
за производство на етилов алкохол, дестилати и
спиртни напитки може да се извършва само от
лица, регистрирани по Търговския закон, Закона
за кооперациите или по законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
както и юридически лица, създадени въз основа
на нормативен акт.
(2) Лицата по ал. 1 се вписват в регистър,
който се води в Министерството на икономиката, дирекция „Регистриране, лицензиране и
контрол“.
(3) Регистърът се води по образец съгласно
приложение № 1. Регистърът е публичен, поддържа се в електронен вид и се публикува на
интернет страницата на Министерството на
икономиката.
(4) Лица, които се вписани в регистъра по
ал. 2, могат да продават или предоставят дестилационни съоръжения за производство на
етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки на
лица, регистрирани по Търговския закон, Закона
за кооперациите или по законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
както и юридически лица, създадени въз основа
на нормативен акт.
(5) Производители на етилов алкохол от
земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, които са вписани в регистъра по чл. 132,
ал. 2 ЗВСН, могат да търгуват с дестилационни съоръжения за производство на етилов
алкохол, дестилати и спиртни напитки, без
да се вписват в регистъра по чл. 2, ал. 2, като
писмено уведомяват за това Министерството
на икономиката при условията на чл. 11.
Чл. 3. (1) При вписване в регистъра по чл. 2,
ал. 2 се издава удостоверение от министъра на
икономиката или от оправомощено от него
длъжностно лице.
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(2) Удостоверението по ал. 1 съдържа: номера и датата на регистрация, наименованието
(фирмата), седалището и адреса на управление
на заявителя, единния идентификационен код
(ЕИК) по Закона за търговския регистър или
кода по БУЛСТАТ, дейностите, които ще се
извършват с дестилационните съоръжения,
трите имена на лицето/лицата, представляващо
производителя или търговеца.
(3) Удостоверението по ал. 1 е безсрочно.
Чл. 4. (1) Лицата, желаещи да извършват
внос, въвеждане на територията на страната,
производство, продажба, предоставяне или
предлагане на дестилационни съоръжения за
производство на етилов алкохол, дестилати и
спиртни напитки, подават следните документи:
1. заявление за регистрация с посочване
на ЕИК по Закона за търговския регистър
или код по БУЛСТАТ, или данни за търговска
регистрация по национално законодателство и
описание на дейностите, които ще се извършват
с дестилационните съоръжения;
2. декларация по приложение № 2, че лицето:
– не е обявено в несъстоятелност, съответно
не се намира в производство по обявяване в
несъстоятелност;
– не е обявено в ликвидация.
(2) Заявлението и приложените към него
документи се съхраняват в Министерството
на икономиката.
Чл. 5. (1) В 14-дневен срок от подаване на
заявлението министърът на икономиката или
оправомощено от него длъжностно лице издава
удостоверение или прави отказ за регистрация
на лицата и вписването им в регистъра по
чл. 142а, ал. 1.
(2) В срок до два дни от получаване на
заявлението по чл. 4, ал. 1 оправомощени от
министъра на икономиката длъжностни лица
извършват служебна проверка.
(3) В срок до два дни от приключване на
проверката длъжностните лица по ал. 1 писмено уведомяват заявителя за отстраняване
на установени непълноти и/или неточности
по представените документи. В срок до 7 дни
от получаване на уведомлението заявителят
отстранява непълнотите и/или неточностите.
(4) В срок до 3 дни от приключване на
проверката по ал. 1 и 2 длъжностните лица
предлагат на министъра на икономиката или
на оправомощено от него длъжностно лице да
издаде удостоверение за вписване в регистъра
по чл. 2, ал. 2, съответно мотивирана заповед
за отказ.
(5) Удостоверението по чл. 3 се изпраща
на лицето, управляващо и представляващо
производителя или търговеца, или на негов
упълномощен представител.
(6) В случай на изгубване, кражба или
унищожаване на удостоверението по чл. 3
производителят или търговецът уведомява
министъра на икономиката и подава заявление
за издаване на дубликат.
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(7) Цялата кореспонденция във връзка с подаването на заявление за вписване в регистъра,
издаване на удостоверение за вписване и/или
отказ може да се извършва и по електронен път.
Чл. 6. (1) Министърът на икономиката или
оправомощеното от него длъжностно лице отказва със заповед издаването на удостоверение
по чл. 3, когато лицето:
1. е обявено в несъстоятелност или се намира
в производство по обявяване в несъстоятелност;
2. е обявено в ликвидация.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Чл. 7. Възникналите права по вписаната
регистрация не могат да се прехвърлят и преотстъпват освен при преобразуване на търговско
дружество по реда на Търговския закон.
Чл. 8. (1) При промяна на обстоятелствата
по чл. 4 в 14-дневен срок от настъпването им
производителят или търговецът подава заявление до министъра на икономиката и прилага
документите, удостоверяващи промяната.
(2) При промяна на обстоятелствата в удостоверението за регистрация се издава ново
удостоверение под същия номер, с отбелязване.
(3) Вписването или отказът да се впишат
променените обстоятелства се извършва при
условията и по реда на чл. 4 и 6.
Чл. 9. (1) Министърът на икономиката или
оправомощеното от него длъжностно лице
издава заповед за заличаване от регистъра по
чл. 2, ал. 2:
1. по молба на производителя/търговеца;
2. при ликвидация и производство по несъстоятелност;
3. при заличаване на търговеца от търговския регистър;
4. при смърт на физическото лице – търговец.
(2) В срок до 14 дни от настъпване на обстоятелствата по ал. 1 длъжностни лица от Министерството на икономиката, дирекция „РЛК“,
извършват служебна проверка на документите
и обстоятелствата и предлагат мотивиран доклад на министъра или на оправомощеното
от него длъжностно лице да издаде заповед за
заличаване от регистъра по чл. 2, ал. 2.
(3) Заповедта по ал. 2 се съобщава и може
да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Г л а в а

т р е т а

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ
Чл. 10. (1) Лицата, вписани в регистъра по
чл. 2, ал. 2, водят отчетност, позволяваща установяването на лицето, което е получило дестилационното съоръжение за производството на
етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки.
(2) Документацията по ал. 1 се съхранява
за срок 5 години.
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Чл. 11. До 14-о число на месеца, следващ
месеца, в който са се разпоредили с дестилационното съоръжение, регистрираните лица по
чл. 2, ал. 2 предоставят на Министерството на
икономиката по електронен път и/или на хартиен носител информация за лицата, получили
дестилационното съоръжение. Информацията
включва:
1. пълното наименование, седалището и
адреса на управление, ЕИК по Закона за търговския регистър или кода по БУЛСТАТ на
лицето, получило дестилационното съоръжение;
2. датата на извършване на сделката;
3. точното наименование по документи, сериен или фабричен номер и производителност
на дестилационното съоръжение.
Чл. 12. При поискване или по собствена
инициатива Министерството на икономиката
предоставя на Агенция „Митници“ информацията по чл. 11, както и информация за установени случаи на дейности с дестилационни
съоръжения, извършвани от лица, които не са
вписани в регистъра по чл. 2, ал. 2.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а
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си взаимодейства с Министерството на вътрешните работи, Министерството на земеделието,
храните и горите, Агенция „Митници“, Министерството на здравеопазването, Комисията за
защита на потребителите и с други органи на
изпълнителната власт в рамките на тяхната
компетентност.
Чл. 15. (1) Органите по чл. 189 ЗВСН уведомяват Министерството на икономиката за
установени нарушения по чл. 142а и 142в ЗВСН.
(2) Нарушенията по ал. 1 се установяват с
актове, издадени от длъжностни лица, оправомощени от министъра на икономиката.
(3) Наказателните постановления за нарушенията по ал. 1 се издават от министъра на
икономиката или от оправомощени от него
длъжностни лица.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда
на Закона за административните нарушения
и наказания.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

КОНТРОЛ
Чл. 13. Контролът по изпълнението на
наредбата се осъществява от министъра на
икономиката или оправомощени от него
длъжностни лица от дирекция „Регистриране,
лицензиране и контрол“.
Чл. 14. При осъществяване на контролните
си функции Министерството на икономиката

§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 142а, ал. 3 от Закона за виното и спиртните
напитки.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Емил Караниколов
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 3

Регистър на получилите удостоверения съгласно Закона за виното и спиртните напитки за внос,
въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на
дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки
№

Юридическо лице

ЕИК
(код по БУЛСТАТ)

Адрес на седалище

Удостоверение № Дата на издаване

1

Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1, т. 2
Д Е К Л А Р А Ц И Я
от
..........................................................................................................................................................................................
(трите имена и ЕГН на представляващия, наименование на производителя, ЕИК/код по БУЛСТАТ)
Декларирам, че ще извършвам дейности с дестилационни съоръжения за производство на етилов
алкохол, дестилати и спиртни напитки съгласно изискванията на чл. 142а от Закона за виното и
спиртните напитки.
Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност, не се намира в производство
по обявяване в несъстоятелност или ликвидация.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ................
Декларатор: ................
гр./с. ................
8253
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 3179
от 15 март 2017 г.

по административно дело № 4681 от 2016 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – второ отделение, в съдебно
заседание на четиринадесети февруари две
хиляди и седемнадесета година в състав: председател: Боян Магдалинчев, членове: Захаринка
Тодорова, Севдалина Червенкова, при секретар
Михаела Петрова и с участеито на прокурора
Лидия Ангелова изслуша докладваното от
председателя Боян Магдалинчев по адм. дело
№ 4681/2016.
Производството е по чл. 185 и сл. АПК.
Образувано е по жалби на Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“,
София, и Амбулатория за извънболнична специализирана помощ „Медицински център по
интегративна медицина“ – ООД, София, срещу
Наредба № 30 от 15.07.2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Медицинска онкология“ (наредбата), издадена от министъра на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 60 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 92 от 2010 г., бр. 32 от 2014 г.
и бр. 37 от 2016 г.). Жалбоподателите излагат
съображения в жалбите си, че посочената
наредба е издадена при неспазване на установената форма, тъй като от първоначалното є
издаване е изменена и допълнена два пъти с
преходните и заключителните разпоредби на
други две наредби, което е в нарушение на ЗНА
и УПЗНА. Твърди се още, че е налице нарушение на административнопроизводствените
правила, както и на принципа на обоснованост,
заложен в чл. 26 ЗНА. Излагат съображения,
че оспорените норми и текстове са приети без
мотиви и без да е посочена конкретна цел, която
да бъде постигната с приемането на наредбата.
Развиват доводи, че с оспорената наредба се
въвеждат нови изисквания за материално-техническата база, инсталационните съоръжения,
организацията на работа, човешките ресурси,
апаратурата, минималния обем дейност и др.,
като липсва финансова обосновка и оценка на
приложението на предвидените в наредбата
изисквания и дейности. Поради това правят
искане съдът да постанови решение, с което
да обяви за нищожна оспорената наредба в
цялост, алтернативно да я отмени като незаконосъобразна на основание чл. 146, т. 2 – 5 АПК.
Ответникът – министърът на здравеопазването, чрез процесуалния си представител в
съдебно заседание и в писмените си защити
от 13.06.2016 г. и тази от 20.02.2017 г. излага
подробни съображения за недопустимост, а
по същество, за неоснователност на жалбата.
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Участвалите по делото представители на
Върховната административна прокуратура
дават мотивирано заключение за допустимост
на подадените жалби поради наличие на правен интерес за жалбоподателите от оспорване
законосъобразността на наредбата, за не
основателност на жалбата в частта є относно
претендираната нищожност на оспорената
наредба и за основателност на възраженията
на жалбоподателите за издаване на същата при
допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Според
него мотивите на оспорената наредба нямат
очертаното от чл. 28, ал. 2 ЗНА съдържание.
Настоящият тричленен състав на Върховния
административен съд – второ отделение, намира подадената жалба за процесуално допустима
по следните съображения:
По силата на чл. 186, ал. 1 АПК правото
на оспорване на подзаконов нормативен акт
принадлежи на гражданите, организациите и
органите, чиито права, свободи или законни
интереси са засегнати или могат да бъдат
засегнати от него или за които той поражда задължения. Следователно задължителна
предпоставка за допустимост на оспорването
на наредбата е наличието на правен интерес
от търсената съдебна защита.
Неоснователни са наведените от ответника възражения в посока липса на правен
интерес от оспорване на процесната наредба
от страна на Амбулатория за извънболнична
специализирана помощ „Медицински център
по интегративна медицина“ – ООД, поради
заличаването на дружеството от регистъра на
лечебните заведения за извънболнична помощ
със Заповед № РЛЗ 150 от 19.04.2016 г. на директора на Столичната регионална здравна
инспекция. Съдът счита тези възражения за
неотносими към преценката за наличието на
правен интерес от страна на дружеството от
оспорване, тъй като жалбата срещу процесната
наредба е подадена на 31.03.2016 г., а съгласно
Тълкувателно решение № 3 от 16.04.2013 г. по
тълк. дело № 1/2012 г. на общо събрание на
колегиите на Върховния административен съд
при оспорване на административни актове с
искане за обявяване на нищожност правният
интерес за оспорващия следва да се преценява
към момента на подаване на жалбата.
Неоснователни са и възраженията на ответника за недопустимост на оспорването от
страна на Сдружение „Център за защита правата
в здравеопазването“. Видно от Тълкувателно
решение № 2 от 12.02.2010 г. по тълк. дело
№ 4/2009 г. на общо събрание на колегиите на
Върховния административен съд, съсловните
(браншовите) организации и другите юридически лица с нестопанска цел могат да оспорват
подзаконови нормативни актове при наличието
на правен интерес, обоснован от предмета на
дейност и целите, за които са създадени. В
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случая иницииралата съдебен контрол неправителствена организация е юридическо лице с
нестопанска цел, създадено в обществена полза, чиито предмет на дейност и основни цели
обуславят извод за наличие на правен интерес
от заявеното оспорване. Развивайки обществена дейност в областта на усъвършенстване
на българското здравеопазване, включително
посредством подобряване на нормативната
база, защита правата на пациенти, граждани
и организации в сферата на здравеопазването
и т.н. (лист 10), оспорващото сдружение има
качеството на активно легитимиран субект,
поради което жалбата срещу подзаконовия
нормативен акт е процесуално допустима.
Предвид валидното сезиране на съда от
страна на жалбоподателите следва да бъде
определен и предметът на съдебната проверка.
Съдът отчита, че в „Държавен вестник“, бр. 60
от 3.08.2010 г. ,е обнародвана Наредба № 30 от
15.07.2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Медицинска онкология“, издадена
от министъра на здравеопазването. С § 24
от преходните и заключителните разпоредби
на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 21 от 2010 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Инфекциозни болести“
(ДВ, бр. 54 от 2010 г.) оспорената наредба е изменена и допълнена (ДВ, бр. 92 от 23.11.2010 г.).
С § 16 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение на Наредба
№ 2 от 2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Кардиология“ (обн., ДВ, бр. 11 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 67 и 92 от 2010 г., бр. 79
и 103 от 2011 г.) също се правят изменения и
допълнения към оспорената наредба (обн., ДВ,
бр. 32 от 8.04.2014 г., в сила от 1.01.2014 г.). В
„Държавен вестник“, бр. 37 от 17.05.2016 г., е
обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 15.07.2010 г. за утвърж
даване на медицински стандарт „Медицинска
онкология“. В преходните и заключителните
разпоредби на наредбата е създаден нов § 1б.
Със същата наредба са приети преходни и
заключителни разпоредби към Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 30 от
2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт
„Медицинска окнокология“ (обн., ДВ, бр. 37 от
2016 г.). Настоящият съдебен състав приема, че
от съдържанието на жалбата се установява, че
жалбоподателите оспорват Наредба № 30 от
15.07.2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Медицинска онкология“, издадена
от министъра на здравеопазването, в нейната
цялост, като навеждат доводи както за незаконосъобразност на същата, така и за нищожността є,
като липсва конкретно оспорване на определени
текстове. В този смисъл се налага изводът, че
предмет на съдебен контрол е Наредба № 30
от 15.07.2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Медицинска онкология“, издадена
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от министъра на здравеопазването, в нейната
цялост с изключение на т. 1.1.1, буква „в“ от
раздел ІІ – Професионална компетентност в
медицинската онкология на медицински стандарт „Медицинска онкология“ – приложение
към чл. 1, ал. 1 на наредбата, която е отменена.
При така определения предмет на съдебната
проверка настоящият съдебен състав приема
следното:
Оспорената наредба е издадена в изпълнение
на законовата делегация на чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ от
компетентен административен орган – министърът на здравеопазването, овластен изрично
с нормотворчески функции по силата на
чл. 115 КРБ, във връзка с чл. 76, ал. 1 АПК.
Наредбата е издадена за прилагането на чл. 6,
ал. 1 ЗЛЗ, съгласно който лечебните заведения
осъществяват дейността си при спазване на
утвърждаваните с наредби на министъра на
здравеопазването медицински стандарти за
качество на оказваната медицинска помощ и
осигуряване защита на правата на пациента.
Съобразно правилото на чл. 75, ал. 3 АПК процесният нормативен административен акт има
наименование, сочещо вида и автора на акта,
и главния му предмет. Текстът на наредбата е
удостоверен по реда на чл. 78, ал. 1, т. 2 АПК
от издателя є и е изпълнено изискването на
чл. 78, ал. 2 АПК за обнародване на подзаконовия нормативен акт в „Държавен вестник“
като условие за неговата валидност. Видно
от съдържанието и предметния є обхват, в
съответствие с разпоредбите на чл. 7, ал. 2 и
чл. 12 ЗНА наредбата урежда само материята,
за която законът предвижда издаването є. В
този смисъл процесната наредба не е нищожен
административен акт.
Неоснователно е и твърдението в жалбата
за нищожност на атакуваната наредба поради
изменението є не по надлежния ред. Разпоредбата на чл. 79 АПК предвижда, че нормативните
административни актове се отменят, изменят
и допълват с изрична разпоредба на последващ
нормативен акт, което изискване е спазено в
случая. Според чл. 10, ал. 1 ЗНА обществени
отношения от една и съща област се уреждат
с един, а не с няколко нормативни актове от
същата степен. Обществени отношения, които
спадат към област, за която има издаден нормативен акт, се уреждат с неговото допълнение
или изменение, а не с отделен акт от същата
степен – чл. 10, ал. 2 ЗНА. Съгласно чл. 35, ал. 2
от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на
Закона за нормативните актове, когато с нов се
замества действащ нормативен акт, правилата
за неговото отменяне, както и правилата за
отменяне, изменяне и допълване на други нормативни актове се включват в заключителните
разпоредби. Видно от нормата на чл. 48, ал. 1
от Указа, актът, с който се отменя, изменя
или допълва нормативен акт, трябва да сочи
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и всички други нормативни актове или техни
части, дялове, глави, раздели, членове, алинеи,
точки или букви, които се отменят, изменят
или допълват. В настоящия казус стандартите по различните медицински специалности
са обединени в обща област на нормативно
регулиране, очертана от основанието за утвърждаването им с подзаконови нормативни
актове от един и същ вид и степен – чл. 6,
ал. 1 ЗЛЗ. Следователно противно на тезата
на оспорващите липсва правна забрана или
ограничение с наредба, уреждаща конкретен
медицински стандарт, да се измени и допълни
наредба, третираща медицински стандарт по
друга специалност. Издаването на наредби
за утвърждаване на отделните медицински
стандарти е възложено в компетентност на
министъра на здравеопазването, поради което, изменяйки и допълвайки Наредба № 30 от
15.07.2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Медицинска онкология“ с изрична
заключителна разпоредба на Наредба № 2 от
2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт
„Кардиология“, органът е приложил правилно
изискванията на правната техника при издаване
на нормативен акт.
Оспорената наредба обаче е незаконосъ
образна поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените
правила, а именно – издадена е в разрез с
императивните норми на чл. 28, ал. 2 и чл. 26
ЗНА (в относимата редакция преди изменението
в ДВ, бр. 34 от 3 май 2016 г.).
Подзаконовото нормативно регулиране е
конституционно призната функция на висшите
органи на изпълнителната власт, осъществявана
в публичен интерес – чл. 115 КРБ. Дейността
по издаване на нормативни административни
актове, бидейки същностен белег на държавното управление и основен правен регулатор,
се подчинява на общите принципи на чл. 4,
6, 8 и 12 АПК – законност, съразмерност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност. Спазването на предвидената процедура
е императивно задължение на натоварените с
нормотворчески правомощия административни
органи, обезпечаващо законосъобразното формиране на управленски решения и приемането
на регулиращите определени обществени отношения правни норми по разумен, компетентен
и стабилен начин. Нормотворческият процес
се основава и на принципите на обоснованост,
стабилност, откритост и съгласуваност – чл. 26,
ал. 1 ЗНА. В тази връзка ЗНА придава изключително значение на мотивирането на предложението за приемане на нормативен акт и
възможността за предварителното му разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани
преди внасянето му за обсъждане и приемане
от компетентния орган, за да се гарантират
горепосочените принципи, които формулират
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и целите на изискването. По силата на чл. 28,
ал. 2 ЗНА мотивите, съответно доклада към
него, трябва да съдържат: 1. причините, които налагат приемането; 2. целите, които се
поставят; 3. финансовите и други средства,
необходими за прилагането на новата уредба; 4.
очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; 5. анализ за
съответствие с правото на Европейския съюз.
Проект на нормативен акт, към който не са
приложени отговарящи на изрично заложените
в закона критерии мотиви, съответно доклад,
не се обсъжда от компетентния да го приеме
орган – чл. 28, ал. 3 ЗНА. Мотивировката с
дефинираното от законодателя съдържание
трябва да е налице преди внасяне на проекта
за обсъждане, да е публикувана и да е станала
достояние на всички заинтересовани лица, за
да могат същите реално да упражнят правото
си на предложения и становища по проекта.
С оглед императивния им характер неизпълнението на посочените процедурни правила
представлява съществено нарушение.
За издаването на процесната наредба в
първоначалната є редакция (обн. в ДВ, бр. 60
от 3.08.2010 г.) липсват каквито и да било
мотиви. По делото няма данни такива да
са публикувани преди същата да стане част
от обективното позитивно право (лист 75).
Формално към изменящите и допълващите
я наредби относно медицинските стандарти
„Инфекциозни болести“ и „Вътрешни болести“
присъстват мотиви под формата на докладна
записка (лист 114 и сл.), но по същество те
нямат изискуемото съдържание и не изпълняват целта на закона. Наличието на адекватни
мотиви е от значение за проверката дали утвърждаването на стандарта в действащата му
редакция е пропорционално и спазени ли са
нормите на административното регулиране, с
оглед финансовата или материалната тежест,
която адресатите на предвидените изисквания
следва да понесат за изпълнението им. Липсата
на надлежна обосновка по смисъла на чл. 28,
ал. 2 ЗНА препятства съдебния контрол по
същество за съобразеността на подзаконовия
нормативен акт с материалноправните норми,
включително за съответствието му с чл. 3
ЗОАРАКСД в каквато посока са част от оплакванията на жалбоподателите, и съответно води
на извод за неговата незаконосъобразност. В
този смисъл е и константната практика на
Върховния административен съд по сходни дела
(вж. Решение № 11894 от 7.11.2016 г. по адм. дело
№ 4272/2016 г. на ВАС, второ отделение; Решение
№ 149 от 9.01.2017 г. по адм. дело № 5341/2016 г.
на ВАС, второ отделение; Решение № 13199
от 5.12.2016 г. по адм. дело № 4267/2016 г.
на ВАС, седмо отделение; Решение № 13406
от 8.12.2016 г. по адм. дело № 5339/2016 г. на
ВАС, седмо отделение; Решение № 2499 от
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28.02.2017 г. по адм. дело № 14584/2016 г. на
ВАС, петчленен състав; Решение № 2759 от
7.03.2017 г. по адм. дело № 11858/2016 г. на ВАС,
петчленен състав, и др.).
По изложените съображения настоящият съдебен състав намира, че отсъствието на всички
задължителни за мотивирането на проекта на
нормативен административен акт реквизити е
съществен процесуален порок, налагащ отмяна
на оспорената наредба на основание чл. 146,
ал. 3 АПК.
С оглед изхода на спора на основание чл. 143,
ал. 1 АПК на жалбоподателите се дължат
разноски. Ответникът е направил възражение
за прекомерност на адвокатското възнаграждение, което следва да се съобрази. Предвид
действителната фактическа и правна сложност
на казуса и наличието на обилна съдебна
практика по спорния въпрос разноските за
заплатен адвокатски хонорар следва да бъдат
редуцирани от 800 лв. на 500 лв. В този смисъл
Министерството на здравеопазването следва
да бъде осъдено да заплати разноски в полза
на оспорващите, както следва: на Сдружение
„Център за защита правата в здравеопазването“,
София – 10 лв. (представляващи внесена от
сдружението държавна такса в размер 10 лв.) и
на Амбулатория за извънболнична специализирана помощ „Медицински център по интегративна медицина“ – ООД, София – 570 лв., от
които държавна такса в размер 50 лв., такса
за обнародване на съобщение в „Държавен
вестник“ в размер 20 лв. и адвокатско възнаграждение в размер 500 лв.).
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Воден от горното и на основание чл. 193,
ал. 1, пр. 2 АПК, Върховният административен
съд, второ отделение,
РЕШИ:
Отменя Наредба № 30 от 15.07.2010 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“, издадена от министъра на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 60 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 92 от 2010 г., бр. 32 от 2014 г.
и бр. 37 от 2016 г.).
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на Сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“, София, сумата
10 (десет) лв. разноски по делото.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на Амбулатория за извънболнична
специализирана помощ „Медицински център
по интегративна медицина“ – ООД, сумата от
общо 570 (петстотин и седемдесет) лв. разноски
по делото.
Решението може да бъде обжалвано с
касационна жалба пред петчленен състав на
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на страните.
При наличие на предпоставките по чл. 194
от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на обнародване по начина,
по който е бил обнародван подзаконовият
нормативен акт, и влиза в сила от деня на
обнародването му.
Председател:
Георги Колев
8182
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Д-1
от 18 август 2017 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН), предложение на директора
на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) с вх. № 33-00-105
от 10.03.2017 г., становище на Специализирания
експертен съвет за опазване на недвижимите
к ул т у рн и цен нос т и (СЕСОНК Ц) по ч л. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 2 на протокол № 59 от
9.02.2016 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г. на министъра на културата, писмо с
вх. № 33-00-105 от 2.06.2017 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството и
писмо с вх. № 33-00-105 от 11.08.2017 г. на Министерството на околната среда и водите нареждам:
1. Променям режимите за опазване, определени с Решение № 953 от 4.11.1997 г. на МС,
на Археолог и ческ и резерват (А Р) „С к а л н и
църкви – с. Иваново“, община Иваново, област
Русе, с класификация на археологическа групова недвижима културна ценност и с категория
„национално значение“, както следва:
1.1. Териториален обхват на АР:
1.1.1. Териториален обхват по кадастрална
карта:
– включва териториите на имоти 301.2, 301.3,
301.4, 301.5, 301.6, 301.7, 301.8, част от 301.74 (река),
301.75 (река), 301.268 (път) и 301.269 (паркинг) с
ЕК АТТЕ 32095, община Иваново, област Русе.
Обща площ – 171,9 ха.
1.1.2. Граници на АР – запазват се границите,
отложени в кадастралната карта на с. Иваново:
– от север – северните граници на имоти
301.2, 301.7 и 301.75 (река);
– от изток – източните граници на имоти
301.7, 301.5, от т. Н с координати Х=4840210.68,
Y=540168.75 до т. О с координати Х=4840189.58,
Y=540173.29 (през реката – имот 301.74) и имот
301.2;
– от юг и от запад – южната и западната
граница на имот 301.2.
1.2. Териториален обхват на охранителна
зона, определена и декларирана с писмо № 9860
от 30.07.2003 г. на НИПК, се актуализира, като
се заменя с охранителна зона I – приемно-обслужваща зона:
1.2.1. Териториален обхват на охранителна
зона I по кадастрална карта:
– включва имоти 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6,
29.340, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, част от 50.61 (асфалтов път), 50.364, част от 102.100 (полски път),
109.69, 110.1, 110.2, 110.3, 110.4, 110.5, 110.6, 110.7,

110.8, 110.9, 110.10, 110.11, 110.12, 110.14, част от
110.264 (река), 165.2, 165.3, 165.5, 165.6, 165.7, 165.8
с ЕК АТТЕ 32095, община Иваново, област Русе.
Обща площ – 10,4 ха.
1.2.2. Граници на охранителна зона I:
– от северозапад – от т. А с координати Х=
4841050.83, Y=538373.59 до т. Б с координати Х=
4841061.44, Y=538381.15 (през асфалтов път 50.364),
по северозападната граница на имот 29.340, от
т. В с координати Х= 4841244.85, Y=538451.08 до
т. Г с координати Х= 4841276.15, Y=538465.81 (през
реката – имот 110.264), по северозападната граница на имот 102.100 (път), от т. Д с координати
Х= 4841302.55, Y=538485.96 до т. Е с координати
Х= 4841303.31, Y=538491.58, през път – 102.100;
– от изток – източната граница на имот
102.100 (път);
– от юг – южните граници на имоти 102.100
(път), 110.1, 110.264, 109.69 (река), 50.364 (полски
път) и 50.61 (асфалтов път);
– от запад – западната граница на имот 50.61
(асфалтов път), на север до т. А.
1.3. Териториален обхват на охранителна зона II – зона за охрана на ландшафта:
1.3.1. Териториален обхват на охранителна
зона II по кадастрална карта:
– включва имоти част от 102.101, 106.55, 106.56,
106.57, 106.58, 106.59, 106.60, 106.61, 106.62, 106.63,
106.64, 106.65, 106.66, 106.67, 106.68, 106.69, част
от 106.100 (полски път) с ЕК АТТЕ 32095, община
Иваново, област Русе.
Обща площ – 10,3 ха.
1.3.2. Граници на охранителна зона II:
– о т с евер – о т т. Ж с ко орд и нат и Х=
4840991.80, Y=538708.65 през имот 102.101 до
т. З с координати Х=4841020.41, Y=538823.58, по
северната граница и част от източната граница на
имот 102.101 до т. И с координати Х= 4841003.72,
Y=538908.51, по северните граници на имоти
106.55, 106.59, 106.60, 106.61 и 106.62;
– от югоизток и юг – югоизточната граница
на имот 106.62 до т. Л с координати Х=4840886.23,
Y=539238.38, от т. Л през имот 106.100 (полски път)
до т. М с координати Х=4840882.20, Y=539242.92
и от т. М по южните граници на имот 106.100
(полски път) и 102.101;
– от запад – от югоизточния ъгъл на имот
102.101 на север по западната граница на имота
до т. Ж.
1.4. Предписания за опазване на територията
на АР:
1.4.1. Определя се като територия на археологическо проучване, консервация, реставрация
и експониране на археологическ и к улт у рни
ценности.
1.4.2. Забраняват се всякакви строителни
дейности с изключение на изграждане на инфраструктура, свързана с експонирането на недвижимите археологически културни ценности
или за осигуряване на достъп и обслужване
на посетителите – защитни покрития, навеси,
стълби, пътеки, погледни площадки, пасарели и
парапети, художествено и функционално освет-
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ление, информационна осигуреност – насочваща
и популяризираща информация.
1.4.3. За горските територии, земеделските
земи и скалните образувания се прилага режимът, определен от Плана за управление на
ПП „Русенски Лом“ и предвиденото в Закона
за защитените територии, както и в Закона за
биологичното разнообразие по отношение на
Защитена зона „Ломовете“, част от която попада
на територията на АР.
1.4.4. Забранява се обработката на земя и
всички дейности, свързани с намеса в естествената среда на резервата/парка.
1.4.5. При провеж дане на археологически
проучвания, при които се налага изсичане на
дървесни видове, се изисква съгласуване с ДПП
„Русенски Лом“.
1.4.6. Забранява се бивакуването и паленето
на огньове.
1.4.7. Допуска се премахването на дървета и
храсти за нуждите на консервационно-реставрационните работи в обсега на всяка конкретна
НКЦ – църква, манастир или килия.
1.4.8. Допуска се ремонт и поддръжка на
съществуващите горски пътища в границите на
резервата. Допуска се изграждането на велоалея
и екопътеки, предвидени в Плана за управление
на парка.
1.4.9. Допуска се почистване на реката от
паднали дървета, храсти и други материали с
оглед осигуряване и поддържане на нормалния
воден отток.
1.4.10. Забраняват се всякакви антропогенни
намеси по скалните образувания с изключение
на почистване. В обсега на отделните НКЦ се
допускат почистване, обрушване, анкериране и
други дейности, свързани с осигуряване на стабилността на скалния масив и обезопасяване на
съответната територия.
1.4.11. Всички работи, нарушаващи целостта
на земния пласт, се извършват задължително
под ръководството на археолог като спасителни
археологически проучвания при условията на
чл. 161 ЗКН.
1.4.12. Дейностите, свързани с намесата в
естествената природна среда, се съгласуват с
компетентните органи по екологичното законодателство.
1.4.13. Горецитираните дейности се съгласуват
с Министерството на културата на основание
чл. 83 и по реда на чл. 84 ЗКН.
1.4.14. Територията на резервата да се обозначи
с трайни знаци.
1.4.15. За територията на резервата да се
изготви ПУП и план за опазване и управление.
1.5. Предписания за опазване на територията
на охранителна зона I на АР:
1.5.1. Не се ограничава собствеността и начинът на обработка и ползване на земята.
1.5.2. Допуска се промяна на предназначението на земята.
1.5.3. Допуска се строителство, ограничено
във височина и плътност – до 6,5 м и 20 %.
1.5.4. ПУП, визите и инвестиционните проекти се съгласуват с МК съгласно ЗКН и с
РИОСВ – Русе.
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1.6. Предписания за опазване на територията на охранителна зона II на АР – охрана на
панорамата:
1.6.1. Не се ограничава собствеността и начинът на обработка и ползване на земята.
1.6.2. Не се допуска промяна на предназначението на земята, свързано със строителство
на сгради.
1.6.3. Допуска се изграждане на подземна и
наземна инфраструктура.
1.7. Границите на двете охранителни зони и
асфалтовият път – връзката от моста (западна
граница на резервата) заедно с паркинга под
църква „Църквата“ да бъдат отразени в кадастралната карта на с. Иваново.
2. Заповедта да се впише в Националния
регистър на недвижимите културни ценности
към НИНКН.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1, на границите на
охранителните му зони и картният материал,
приложение към настоящата заповед, се съхраняват в Националния документален архив на
НИНКН. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 ЗКН към НИНКН.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
За министър:
Ам. Гешева
8282
ЗАПОВЕД № РД-9Д-2
от 30 август 2017 г.
На основание чл. 69, а л. 1 от Закона за
к улт у рното наследство (ЗК Н), предложение
на директора на НИНКН с вх. № 33-00-440 от
23.08.2017 г., становище на Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в
т. 1 на протокол № 67 от 25.08.2017 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД09-268 от 19.05.2017 г., Заповед № РД-09-531 от
27.07.2017 г. и Заповед № РД-09-359 от 26.06.2017 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Променям временните режими за опазване на декларирана със Заповед № РД-9Д-4
от 9.12.2016 г. на министъра на културата урбанистична и архитектурно-строителна единична
недвижима културна ценност с предварителна
категория „местно значение“: „Керамични и
гранитни паважи, положени преди 1944 г. на
територията на гр. София“, като от териториалния обхват на ценността отпада бул. Прага в
участъка от бул. М. Д. Скобелев до бул. Пенчо
Славейков.
2. Мотиви за издаване на заповедта: Съветът
констатира, че пространството на бул. Прага в
миналото е дезинтегрирано от Историческия
център с полагането на асфалтовите настилки
по бул. Хр. Ботев, бул. Скобелев и бул. Патриарх Евтимий, както и с промяната на уличните
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профили и премахването на средната пешеходна
алея с дървесна растителност по бул. Патриарх
Евтимий.
3. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
4. Пълният опис на временните режими на
обекта по т. 1 се съхранява в Националния
документален архив на Националния институт
за недвижимо културно наследство. Достъпът
до тях се осъществява чрез регистъра по чл. 68
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
За министър:
Ам. Гешева
8283
ЗАПОВЕД № РД-09-716
от 5 септември 2017 г.
На основание чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона
за културното наследство (ЗКН), предложение
на директора на НИНКН с вх. № 33-00-205 от
12.07.2017 г., становище на Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено
в т. 1 на протокол № 66 от 27.07.2017 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09531 от 27.07.2017 г. и Заповед № РД-09-359 от
26.06.2017 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Приемам граници на единичната недвижима културна ценност (ЕНКЦ) на парковото
и градинско изкуство „Цар Симеонова градина“
(„Паркът на свободата“), обявен в ДВ, бр. 41 от
1992 г. с категория „местно значение“, отразени
върху цифровата кадастрална карта на гр. Пловдив,
съобразно приложения Регистър с координати на
точките на границата на ЕНКЦ „Цар Симеонова
градина“ в гр. Пловдив, координатна система 2005,
в съответствие с режимите за опазване, изпратени
на Община Пловдив с писмо на НИПК № 37 от
12.01.1993 г., а именно:
1. X = 4667771.18
Y = 437635.91
2. X = 4667777.50
Y = 437662.44
3. X = 4667785.11
Y = 437694.93
4. X = 4667787.20
Y = 437711.50
5. X = 4667798.61
Y = 437759.82
6. X = 4667800.00
Y = 437759.53
7. X = 4667800.00
Y = 437760.56
8. X = 4667801.00
Y = 437764.25
9. X = 4667801.00
Y = 437765.22
10. X = 4667802.00
Y = 437768.72
11. X = 4667802.00
Y = 437769.72
12. X = 4667803.00
Y = 437773.47
13. X = 4667803.00
Y = 437774.56
14. X = 4667803.50
Y = 437778.44
15. X = 4667803.50
Y = 437779.53
16. X = 4667804.00
Y = 437782.81
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17. X = 4667804.00
Y = 437794.06
18. X = 4667803.00
Y = 437800.09
19. X = 4667805.18
Y = 437807.24
20. X = 4667790.50
Y = 437860.03
21. X = 4667786.50
Y = 437884.84
22. X = 4667789.10
Y = 437910.01
23. X = 4667793.99
Y = 437952.55
24. X = 4667642.02
Y = 437963.01
25. X = 4667637.43
Y = 437952.70
26. X = 4667620.06
Y = 437847.79
27. X = 4667522.05
Y = 437740.29
28. X = 4667506.69
Y = 437723.44
29. X = 4667417.09
Y = 437625.16
30. X = 4667465.52
Y = 437579.21
31. X = 4667468.46
Y = 437576.50
32. X = 4667725.59
Y = 437648.96
33. X = 4667734.83
Y = 437645.95
34. X = 4667767.31
Y = 437634.55.
Съгласно чл. 68 ЗКН информацията за статута
на градината като недвижима културна ценност
в имота, описан с неговия идентификатор 1309,
съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър се предоставя от НИНКН на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на границите на обекта по т. 1
се съхранява в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
За министър:
Ам. Гешева
8289
ЗАПОВЕД № РД-09-717
от 5 септември 2017 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-137 от 27.03.2017 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 2 на протокол № 66 от
27.07.2017 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г.,
Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г. и Заповед
№ РД-09-359 от 26.06.2017 г. на министъра на
културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Селище от
ранния неолит“, разположено в м. Валога (Долните
лъки) от землището на с. Оходен, община Враца,
област Враца, с класификация на археологическа единична недвижима културна ценност и с
категория „национално значение“.
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1.1. Определям режимите за опазване на
недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на археологическата
недвижима културна ценност:
В териториалния обхват на археологическата
недвижима културна ценност попадат поземлени
имоти с номера 025005 и 025006 от землището
на с. Оходен с ЕКАТТЕ 54482, община Враца,
с обща площ 58,94 дка – държавна частна и общинска собственост.
1.1.1.1. Граници на археологическата недвижима културна ценност:
• от север – по северната граница на поземлен
имот с № 025005;
• от изток – по източната граница на поземлен
имот с № 025005;
• от юг – по южните граници на поземлени
имоти с № 025005 и № 025006;
• от запад – по западните граници на поземлени имоти с № 025005 и № 025006.
1.1.1.2. Териториален обхват на охранителната
зона на археологическата недвижима културна
ценност:
Територията на охранителната зона обхваща
поземлени имоти с номера 057001 с площ 31,038
дка, 025004 с площ 13,100 дка – държавна частна
собственост; 000155 с площ 6,806 дка, 000281 с
площ 5,886 дка, 000157 с площ 1,669 дка, 000158 с
площ 0,868 дка, част от 000160 с площ 13,039 дка,
000282 – полски път, с площ 3,105 дка и част от
000045 – полски път, с площ 1,715 дка – публична общинска собственост; 020041 с площ 10 дка,
020072 с площ 18 дка, 020084 с площ 18 дка, 020085
с площ 6,4 дка, 057002 с площ 5,315 дка, 025003
с площ 14,117 дка – частна собственост, с обща
площ 149,058 дка.
1.1.1.3. Граници на охранителната зона на
археологическата недвижима културна ценност:
• от север – по северната граница на поземлен
имот с № 057001;
• от изток – по източната граница на поземлен
имот с № 057001, оттам по северните граници на
поземлени имоти с № 025003 и № 000282, оттам
по източните граници на поземлени имоти с
№ 000155 и № 000281;
• от юг – по южните граници на поземлени
имоти с № 000281, № 000282 и оттам по част от
южната граница на поземлен имот с № 000160;
• от запад – от северозападния ъгъл на поземлен имот с № 056007 до югозападния ъгъл
на поземлен имот с № 020084, оттам по западните граници на поземлени имоти с № 020084,
№ 020072, по западната и северната граница на
поземлен имот с № 020041 и по западната граница
на поземлен имот с № 057001.
1.1.2. Предписания за опазване:
1.1.2.1. Предписания за опазване на археологическата недвижима културна ценност:
а) определя се като територия за археологическо проучване, консервация, реставрация,
експониране и социализация на археологическите
структури;
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б) забранява се промяна на предназначението
на земята, както и промяна на начина на трайно
ползване на имотите; забранява се обработването на земята, а непроучваните площи може да
се ползват за ливади; забранява се пашата на
домашни животни; забранява се засаждането на
трайни насаждения с дълбока коренова система;
забранява се всякакъв вид строителство, несвързано с консервационно-реставрационните работи,
и други дейности по социализация, осигуряващи
достъпност до средата;
в) забранява се търсенето и проучването и
предоставянето на концесии за добив на подземни богатства;
г) забранява се изграждането на ветроенергийни и фотоволтаични генератори и площадки;
д) забранява се изграждането на депа за
преработка и съхранение на какъвто и да е вид
отпадъци;
е) всякакви бъдещи проекти, свързани с
консервация, реставрация, експониране и социализация на археологически структури, след
археологическото им проучване се съгласуват
с Министерството на културата на основание
чл. 83 и по реда на чл. 84 от Закона за културното наследство.
1.1.2.2. Предписания за опазване на охранителната зона на археологическата недвижима
културна ценност:
а) забранява се дълбока оран на земеделските
земи – риголване, както и засаждането на трайни
култури и дървета с дълбока коренова система;
в горските територии се запазват режимите по
действащия Горско-стопански план (ГСП) на
ДГС – Враца;
б) забранява се промяната на предназначението
на земеделските земи;
в) забранява се всякакъв вид надземно строителство с изключение на инфраструктурни обекти,
свързани със социализацията на археологическата
недвижима културна ценност, както и обектите,
описани в чл. 57, ал. 1 и по реда на чл. 57, ал. 5
ЗУТ; подземното строителство за полагане на
техническа инфраструктура, както и прокарване
на транспортна инфраструктура се извършва под
наблюдение на археолог съгласно чл. 161, ал. 2 и
при условията на чл. 148, ал. 2 ЗКН; всички проекти за извършване на тези видове строителство
се съгласуват с Министерството на културата на
основание чл. 83 и по реда на чл. 84 от Закона
за културното наследство;
г) забранява се търсенето и проучването и
отдаването на концесии за добив на подземни
богатства;
д) забранява се изграждането на ветроенергийни и фотоволтаични генератори и площадки;
е) забранява се изграж дането на депа за
преработка и съхранение на какъвто и да е вид
отпадъци.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.

БРОЙ 89

ДЪРЖАВЕН

3. Пълният опис на границите на обекта по
т. 1, на границите на охранителната зона, предписанията за опазване и картният материал,
приложение към настоящата заповед, се съхраняват в Националния документален архив на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
За министър:
Ам. Гешева
8290
ЗАПОВЕД № РД-09-718
от 5 септември 2017 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33- 0 0 -205 от 3.05.2017 г., становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 4 на протокол № 66 от
27.07.2017 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г.,
Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г. и Заповед
№ РД-09-359 от 26.06.2017 г. на министъра на
културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Средновековен манастирски комплекс“ в м. Разкопките,
с. Воден, община Болярово, с класификация на
археологическа единична недвижима културна
ценност и с категория „национално значение“.
1.1. Определям режимите за опазване на
недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на археологическата
недвижима културна ценност:
Териториалният обхват на АНКЦ включва
полигон, определен от 6 точки (А, Б, В, Г, Д, Е)
с координати:
т. А – X=4591642.594 Y=9540347.931
т. Б – X=4591695.403 Y=9540385.499
т. В – X=4591696.012 Y=9540433.990
т. Г – X=4591642.594 Y=9540497.083
т. Д – X=4591491.086 Y=9540522.112
т. Е – X=4591489.216 Y=9540373.269.
Обща площ – 27,99 дка.
1.1.1.1. Граници на археологическата недвижима културна ценност:
Съвпадат с границите/контура на определения
полигон.
1.1.1.2. Териториален обхват на охранителната
зона на археологическата недвижима културна
ценност:
Териториалният обхват на охранителната зона
на АНКЦ включва полигон, определен от 5 точки
(1, 2, 3, 4, 5) с координати:
т. 1 – X=4591756.977 Y=9540279.502
т. 2 – X=4591759.190 Y=9540455.693
т. 3 – X=4591675.227 Y=9540554.864
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т. 4 – X=4591426.173 Y=9540596.007
т. 5 – X=4591423.563 Y=9540388.272.
Обща площ – 56,018 дка.
1.1.1.3. Граници на охранителната зона на
археологическата недвижима културна ценност:
Външната граница съвпада с границата на
описания полигон, вътрешната граница на охранителната зона съвпада с границите на АНКЦ.
1.1.2.1. Предписания за опазване на археологическата недвижима културна ценност:
Определя се като територия за археологическо
проучване, консервация, реставрация и експониране на археологически недвижими културни
ценности и структури.
Забраняват се всякакви строителни дейности
с изключение на изграждане на инфраструктура,
свързана с експонирането на недвижимите археологически културни ценности или за осигуряване
на достъп и обслужване на посетителите – защитни покрития, навеси, беседки, информационни
табла, художествено и функционално осветление,
погледни площадки, пътеки.
Всички работи, свързани със социализацията
на АНКЦ, нарушаващи целостта на земния пласт,
се извършват задължително под ръководството
на археолог като спасителни археологически
проучвания при условията на чл. 161 ЗКН. Проектната документация за цитираните дейности
се съгласува с Министерството на културата на
основание чл. 83 и по реда на чл. 84 ЗКН.
Забранява се засаждането на нова дървесна
растителност и трайни насаждения с дълбока
коренова система, както и използването на територията за пасище.
Забранява се откриването на кариери за добив на подземни богатства и изграждането на
ветрогенераторни и фотоволтаични паркове и
площадки.
Забранява се обособяването на сметища и
изграждането на депа за преработка и съхранение
на какъвто и да е вид отпадъци.
На територията на археологическата ценност се прилагат дейностите и мероприятията,
предвидени в действащия ЛУП от 2011 г. на
ДГС – Елхово. Работите, свързани с нарушаване на земния пласт, се извършват задължително в присъствието на археолог. Когато при
провеждане на археологически проучвания се
налага почистване на терена от дървесна и
храстова растителност, се изисква съгласуване
с РДГ – Сливен. Забранява се бивакуването и
паленето на огньове.
Територията на АНКЦ да се обозначи на
терена с трайни знаци.
1.1.2.2. Предписания за опазване на охранителната зона на археологическата недвижима
културна ценност:
Определя се като територия за археологическо
наблюдение.
Забраняват се всякакви строителни дейности
с изключение на изграждане на инфраструктура,
свързана с осигуряване на достъп и обслужване
на посетителите на обекта.
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Забранява се изграждането на ветроенергийни
и фотоволтаични генератори и площадки.
Забранява се обособяването на сметища и
изграждането на депа за преработка и съхранение
на какъвто и да е вид отпадъци.
Забранява се откриването на кариери за добив
на подземни богатства.
На територията на охранителната зона се прилагат дейностите и мероприятията, предвидени
в действащия ЛУП от 2011 г. на ДГС – Елхово.
Работите, свързани с нарушаване на земния пласт,
се извършват при спазване на чл. 160, ал. 2 ЗКН.
2. Определените граници и предписания за
опазване на територията на археологическата
недвижима културна ценност и охранителната є
зона да бъдат отразени в КВС на землището на с.
Воден съгласно изискванията на чл. 79, ал. 5 ЗКН.
3. Предложение на междуведомствената комисия, назначена със Заповед № РД-9К-89 от
14.10.2016 г. на МК:
– територията на АНКЦ да бъде обособена
като самостоятелен имот в КВС на с. Воден,
община Болярово, със съответните ограничения,
свързани с опазването на средновековния манастирски комплекс;
– да бъде проведена процедура по отстраняване на явна фактическа грешка, като имот
с № 100.2 от землището на с. Воден с ЕКАТТЕ
11658 бъде освободен от ограниченията, свързани
с начина му на трайно ползване „За археологически обект“.
4. РПУ – Болярово, да установи ефективно
периодично наблюдение на територията на археологическата недвижима културна ценност с
оглед предотвратяване на бъдещи иманярски
посегателства.
5. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
6. Пълният опис на границите на обекта по
т. 1, предписанията за опазване и картният материал, приложение към настоящата заповед, се
съхраняват в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
За министър:
Ам. Гешева
8291

МИНИСТЕРСТВО
Н А ТРУД А И СОЦИ А ЛН АТА
ПОЛИТИК А
ЗА ПОВЕД № РД- 01-848
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 25, а л. 4 от Закона за
администрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за
семейни помощи за деца у твърж давам:
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1. Образец на заявление-дек ларация за отпускане на еднократна помощ при бременност
по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца
(приложение № 1).
2 . Обра з ец на з а я в лен ие -дек лара ц и я з а
отпускане на еднократна помощ при раж дане
на живо дете по чл. 6 от Закона за семейни
помощи за деца (приложение № 2).
3. Образец на заявление-дек ларация за отпускане на еднократна помощ за отглеж дане
на близнаци по чл. 6а от Закона за семейни
помощи за деца (приложение № 3).
4. Образец на заявление-дек ларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване
на дете по чл. 6б от Закона за семейни помощи
за деца (приложение № 4).
5. Обра з ец на з а я в лен ие -дек лара ц и я з а
отпускане на месечни помощи за отглеж дане
на дете до завършване на средно образование,
но не повече от 20-годишна възраст, по чл. 7
от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 5).
6. Образец на заявление-дек ларация за отпускане на еднократна помощ по чл. 7, ал. 13
от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 6).
7. Образец на заявление-дек ларация за отпускане на месечни помощи за отглеж дане на
дете до навършване на една година по чл. 8
от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 7).
8. Образец на заявление-дек ларация за отпускане на еднократна помощ за отглеж дане
на дете от майка (осиновителка) студентка,
у чаща в редовна форма на обу чение, по чл. 8в
от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 8).
9. Образец на за явление-дек лараци я за отп ускане на месечни помощи за отглеж дане на
дете с т райно у вреж дане по чл. 8д от Закона
за семейни помощи за деца (приложение № 9).
10. Образец на за явление-дек ларац и я за
о т п ускане на еднок рат на помощ за у чениц и,
записани в п ърви к лас, по ч л. 10а от Закона за
семейни помощ и за деца (п ри ложение № 10).
11. Образец на за явление-дек ларац и я за
издаване на удостоверение за безплатно път у ване веднъж в годината с железопътни я и
автобусни я т ранспорт в ст раната на многодетни майк и по чл. 34а ППЗСПД във връзка
с чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца
(приложение № 11).
12. Образец на за явление-дек ларац и я за
изплащане на еднократна помощ за пътуване
на многодетни майки по чл. 34б ППЗСПД във
връзка с чл. 8г от Закона за семейни помощи
за деца (приложение № 12).
Заповедта отменя Заповед № РД-01-325 от
3.05.2017 г. (ДВ, бр. 43 от 2017 г.) на министъра
на труда и социалната политика.
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
Минист ър:
Б. Петков
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Приложение № 1
към Заповед № РД-01-848
от 25.10.2017 г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ ПО ЧЛ. 5а ОТ ЗАКОНА ЗА
СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От ………………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ ……………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ………………………,
ж. к. …………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………..…………………
Лична карта №…………………………, издадена на ………………….……., от МВР гр. …………………
Настоящ адрес гр. (с.) ………………………, община ………………………., обл. ……………………….,
ж. к. …………………………..……………, бул./ул. …………..……………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………..…………., e-mail: ……………………………
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: ……………………………………………
2. Съпруг/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един
настоящ адрес ...…………………………………………….……., ЕГН/ЛНЧ ……………………….….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ………………….….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………..…………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ………………...…….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ……..……………………
Лична карта №……………………….…, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование….ДА/НЕ
3. Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето):
№
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Удостоверение за
Гражданство
раждане №/дата
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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4. Не съм осигурена за общо заболяване и майчинство и не получавам обезщетение за бременност и
раждане и отглеждане на малко дете по реда на Кодекса за социално осигуряване /КСО/.
5. Осигурена съм по реда на КСО за общо заболяване и майчинство, но не получавам обезщетение за
бременност и раждане, поради това, че нямам необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от КСО.
6. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца
Месец, година

Брутен доход ( цифром )

Брутен доход ( словом )

Общо
Средномесечно
в това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица

…...............................лв.;

ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване

…...............................лв.;

ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
2. обезщетения за майчинство
3. обезщетения за безработица

…...............................лв.;
…...............................лв.;
…...............................лв.;

ІV. Помощи /с изключение на помощите и средствата, получени по Закона за
семейни помощи за деца (ЗСПД),Закона за закрила на детето и Закона за интеграция на хората с
увреждания/
…...............................лв.;
V. Стипендии /с изключение на стипендиите на учащите се до завършване на
средно образование, но не повече от 20-годишна възраст/

…...............................лв.;

7. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
8. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, а ако е настъпило раждане
преди 45-дневния период - за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е
родено детето.
2. Удостоверение от осигурителя за наетото лице или от самоосигуряващото се лице по образец съгласно
приложение № 3 от ППЗСПД, че бременната жена няма право на обезщетение за бременност и раждане
по реда на чл. 48а от КСО; придобития осигурителен стаж; датата на придобиване на осигурителното
право по чл. 48а от КСО (за случаите по чл. 5а, ал. 2 от ЗСПД);
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3.Копие от болничния лист на наетото лице за временна неработоспособност поради бременност и
раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя или копие на болничния лист и оригинал за справка от
самоосигуряващото се лице;
4. Медицинско удостоверение за термина на раждане (за неосигурените жени);
5. Лична карта (за справка);
6. .....................................................................................................................................................................

Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: 1. …………………………….
2. …………………………….

Дата………….20......г.
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Г-жа ................................................................................................................................... има/няма право на
еднократна помощ при бременност за периода от ................. 20... г. до ................. 20... г. (.................. дни) в
размер на ...................................лв. на основание чл. 5а, ал...... от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ:................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от бременната жена, отговаряща на условията на Закона и се
подава по настоящ адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 2
към
Заповед №
№2РД-01-848
Приложение
към
от 25.10.2017 г.
Заповед №…………….
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ЖИВО ДЕТЕ ПО ЧЛ. 6 ОТ
ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От …………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ …………………………...,
(Име, презиме, фамилия на майката/бащата)
Постоянен адрес: гр. (с.) ……………………, община …………………., обл. ………………….,
ж. к. ………………………………………..…, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………………
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……………………...
Настоящ адрес: гр. (с.) ……………………, община …………………., обл. ………………….,
ж. к. ………………………………………..…, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………………
Гражданство: ……………………………

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Деца, родени от майката, които са живи в момента на раждане:
№
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Удостоверение за
раждане №/дата
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гражданство

2. Детето ми не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на
детето.
3. Детето ми има трайни увреждания 50% и над 50%, определени с експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК................................ДА/НЕ;
4. Известно ми е, че се задължавам да възстановя получената от мен помощ, ако до навършване на
двегодишна възраст от детето, то бъде настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето поради лишаване от родителски права на основание чл. 132, т. 1 и 2 във
връзка с чл. 131, ал. 1 от Семейния кодекс и/или на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за закрила
на детето.
5. Декларирам, че за детето .................................................................................................... не съм получавала
(имена на детето, за което се иска помощта)
еднократна помощ при раждане.
6. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
7. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
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1. Удостоверение за настоящ адрес, издаден от съответната общинска администрация (в случаите на чл.
11, ал. 6 от ППЗСПД);
2. Копие от разрешението за продължително или постоянно пребиваване на гражданите на Европейския
съюз и Европейското икономическо пространство и копие от разрешението за продължително, постоянно
и дългосрочно пребиваване на чужденците (за майка с чуждо гражданство);
3. Лична карта (за справка);
4. .....................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: …………………………….

Дата………….20......г.
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ
Майката/бащата има/няма право на еднократна помощ при раждане на ........................дете в размер на
/поредност/
...................................лв. на основание чл. 6, ал....... от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от майката, отговаряща на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
В случай, че майката е починала преди подаване на заявление-декларацията, то се подава от бащата.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 3
към Заповед № РД-01-848
Приложение № 3 към
от 25.10.2017 г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД .....................

Заповед №……..……

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БЛИЗНАЦИ ПО ЧЛ. 6а ОТ
ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От………………………………………………………………………,ЕГН/ЛНЧ ……………………,
(Име, презиме, фамилия на майката/осиновителката/самотния баща-осиновител)
Постоянен адрес: гр. (с.) ……………………, община …………………., обл. ………………..….,
ж. к. …………………………, бул./ул. ……………………………………….……№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ……, тел: ………………….……., e-mail: ………………..….…………
Лична карта №………………….., издадена на …………………..…., от МВР гр. ………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Гражданство: …………………………..
Семейство на роднини, близки или приемно семейство, в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето ..........................................................................ДА/НЕ

1. Деца, за които се иска помощта:
№
Име, презиме, фамилия

ДЕКЛАРИРАМ:
ЕГН/ЛНЧ

Удостоверение за раждане
№/дата

Гражданство

1.
2.
3.
4.
2. Децата ми не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила за детето;
3. Аз и децата ми живеем постоянно в страната;
4. Уведомена съм/уведомен съм, че съм задължена/задължен да възстановя получената от мен помощ, ако до
навършване на двегодишна възраст от децата, те бъдат настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл.
26 от Закона за закрила на детето поради лишаване от родителски права на основание чл. 132, т. 1 и 2 във връзка с
чл. 131, ал. 1 от Семейния кодекс и/или на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за закрила на детето.
5. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
6. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето съгласие
за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални
поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и изплащането на семейни
помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Лична карта (за справка);
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□

банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
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IBAN
Банка .........................................................
Банков клон .............................................
Декларатор: …………………………….

Дата………….20......г.
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:………………………………………………
/име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на еднократна помощ за отглеждане на .................. деца в размер
(брой деца)
на: ........... лв. на основание чл. 6а, ал. ..... от Закона за семейни помощи за деца.
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Мотиви при отказ: .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по настоящ
адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 4
Приложение № 4 към
към Заповед № РД-01-848
Заповед №……..………
от 25.10.2017 г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ПО ЧЛ. 6б ОТ
ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От ………………………………………………………………………..., ЕГН/ЛНЧ …………………………...,
(Име, презиме, фамилия на осиновителката/осиновителя)
Постоянен адрес: гр. (с.) ……………………, община …………………., обл. ………………….,
ж. к. ………………………………………..…, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………………
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……………………...
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Гражданство: ……………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

1.
2.

Семейно положение: ……………………………………………
Съпруг/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един
настоящ адрес …………..…...……………………...............…, ЕГН/ЛНЧ …………..............………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Гражданство: …………………………..
3. Осиновени деца:
№
Име, презиме, фамилия
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЕГН/ЛНЧ

Удостоверение за
раждане №/дата

Гражданство

4. Детето/децата ми не е настанено/не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето.
5. Аз, (съпругът/а ми) и детето/децата, за което/които се иска помощта, живеем постоянно в
страната………ДА/НЕ;
6. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
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7. Известно ми е, че помощта се възстановява, ако до две години от осиновяването, то бъде прекратено
или детето/децата бъде/бъдат настанено/настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето поради лишаване от родителски права на основание чл. 132, т. 1 и 2 във връзка с чл.
131, ал. 1 от Семейния кодекс и/или на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за закрила на детето.
8. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
9. Известно ми е, че в случаите, когато ДСП не може да получи информация по служебен път за
влязло в сила съдебно решение, с което е допуснато осиновяване на детето ще бъда
уведомена/уведомен да представя такова или друг документ за допуснатото осиновяване.
Прилагам следните документи:
1. Лична карта (за справка).
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ...........................................................................
Банков клон................................................................
Декларатор: …………………………….

Дата………….20......г.
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ
Лицето има/няма право на еднократна помощ при осиновяване на дете/деца в размер на
.................................лв. на основание чл. 6б, ал....... от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от осиновителя, отговарящ на условията на Закона и се подава
по настоящ адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение
№ 5
Приложение
№ 5 към
към
Заповед
№ РД-01-848
Заповед
№…………...
от 25.10.2017 г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ
НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, ПО ЧЛ. 7 ОТ
ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От …………………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ ………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ

ДЕКЛАРИРАМ:
1.
2.

Семейно положение: ……………………………………………
Съпруг/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един
настоящ адрес: …...………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ …………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ
3. Деца, отглеждани в семейството (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето):
№
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Удостоверение за
Гражданство Учебна заетост
раждане №/дата
(ДА/НЕ)
1.
2.
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3.
4.
5.
6.
4.
Имам/нямам дете/деца, което е/които са настанено/и за отглеждане извън семейството по реда на
чл. 26 от Закона за закрила на детето;
5. Детето/децата ми ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
не посещава/т училище/група за задължително предучилищно образование по здравословни причини;
(решение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални
образователни потребности към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование, че детето не може да посещава училище)
6. Детето/децата ми ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
е/са завършило/и средно образование преди навършване на 18-годишна възраст;
7. Детето/децата ми ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
не е имунизирано/не са имунизирани по медицински противопоказания или по независещи от мен
причини;
(служебна бележка от личния лекар или от регионалната здравна инспекция)
8.
Детето ми ……………………………………………………................... има установени трайни
увреждания 50 и над 50 на сто, определени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и получава месечни
помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца
....................... ДА/НЕ;
9. Имам/нямам влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите
№…...........…../…..................... издадено от………………………….....................
10. Семейството и детето/децата ми живеем постоянно в страната – ДА/НЕ;
11. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:
Месец, година

Брутен доход (цифром)

Брутен доход (словом)

Общо
Средномесечно
в това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица

…...............................лв.;

ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване

…...............................лв.;

ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
2. обезщетения за майчинство
3. обезщетения за безработица

…...............................лв.;
…...............................лв.;
…...............................лв.;

ІV. Помощи (с изключение на помощите и средствата, получени по Закона за
семейни помощи за деца (ЗСПД), по Закона за закрила на детето и по Закона
за интеграция на хората с увреждания)
…...............................лв.;
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…...............................лв.

11. Известно ми е, че заявление-декларация за получаване на месечни помощи за дете до
завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се подава на всеки 12
месеца;
12. Известно ми е, че при допускане от страна на учащото ми дете на 5 учебни часа отсъствия по
неуважителни причини в месеца, помощта ще бъде спряна за съответния месец, а след спиране на
помощта за три поредни месеца или за 6 месеца в рамките на една учебна година помощта ще бъде
прекратена.
13. Известно ми е, че ако детето ми, записано в група за задължително предучилищно образование,
допусне без уважителни причини повече от 3 дни отсъствия в месеца, помощта ще бъде спряна за
съответния месец, а след спиране на помощта за три поредни месеца или за 6 месеца в рамките на
една учебна година помощта ще бъде прекратена.
14. Известно ми е, че ако детето ми, за което получавам помощта, стане родител, помощта ще бъде
прекратена.
15. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта, се
задължавам да уведомя в 30-дневен срок дирекцията „Социално подпомагане”, изплащаща
помощта;
16. Известно ми е, че при недобросъвестно получени от мен месечни помощи, включително и при
неизпълнение на задължението по предходната точка, когато това е довело до недобросъвестно
получаване на семейни помощи, ще бъда лишен от тези помощи до възстановяване на дължимите
суми, но за срок, не по-дълъг от една година;
17. Ако детето ми е записано в детска градина или училище извън системата на Министерството
на образованието и науката се задължавам да представям в дирекция „Социално подпомагане“
удостоверение от детската градина/училището, че детето ми е записано в подготвителна група за
задължителна предучилищна подготовка или като ученик в срок до 31 октомври за новата учебна
година. Известно ми е, че за децата, които постъпват за първи път в училище, удостоверението се
представя до 31 октомври;
18. Известно ми е, че след навършване на 18-годишна възраст от детето, месечните помощи се
предоставят, ако то продължава да учи и редовно посещава училище, до завършване на средно
образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (включително ако има
установено трайно увреждане или ако продължава да живее в семейството на роднини, близки или
в приемно семейство, в което е било настанено по реда на чл. 26 от ЗЗД). В тези случаи следва да
изпълня задължението си по т. 17;
19. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
20. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който е подадено заявление-декларацията.
2. Удостоверение от детската градина/училището, че детето е записано в подготвителна група за
задължителна предучилищна подготовка или като ученик в …клас (само в случаите, в които
детето/децата се обучава/т в детска градина или училище извън системата на Министерството на
образованието и науката);
3. Решение на регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със специфични
образователни потребности към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за семейни помощи за деца (за децата и учениците със специални образователни
потребности);
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4. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
5. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от
регионалната здравна инспекция, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични
прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето;
6. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за справка (само в случаите по чл. 7, ал. 8 от ЗСПД);
7. Лична карта (за справка).
8. .....................................................................................................................................................................
9. .....................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: 1. …………………………….
2. ……………………………

Дата………….20......г.
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на месечна помощ за отглеждане на .............. дете/деца (брой деца) в размер на
...................................лв. на основание чл. 7, ал. ...... от Закона за семейни помощи за деца.
В т. ч. в натура:.......................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“, както следва:
1. От двамата съпрузи-родители;
2. Съвместно от двамата съжителстващи родители без сключен граждански брак;
3. От роднини, близки или приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила
на детето;
4. От родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права, включително и при
разведени родители – за дете, ненавършило пълнолетие;
5. От родителя, при когото живее детето – за дете, навършило пълнолетие, ако продължава да учи;
6. От настойника или попечителя на детето;
7. От законния представител на малолетната майка – за нейното дете.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 6
към
Заповед
РД-01-848
Приложение
№ 6№към
от 25.10.2017 г.
Заповед № …………..
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПО РЕДА НА ЧЛ. 7, АЛ. 13 ОТ ЗАКОНА ЗА
СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От …………………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ ………………….,
(Име, презиме, фамилия на ненавършилия 18 години родител,
а ако е под 14 години - на законния му представител)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Гражданство: …………………………..

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Прекратената месечна помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече
от 20-годишна възраст, която е била отпусната за …………………………………………………………..…...,
(Име, презиме, фамилия на ненавършилия 18 години родител)
ЕГН/ЛНЧ ………………………………, е получавана въз основа на заявление-декларация, подадено от
…...…………………………………………………………….…………..….., ЕГН/ЛНЧ …………………….,
(Име, презиме, фамилия на лицето, получавало помощта)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
2.
3.
4.

Ученик/ученичка съм (детето, за което е прекратена помощта, е ученик/ученичка) в ……. клас на
………………………………………………….
училище,
гр.
………………
за
учебната……………година и посещавам/посещава редовно училище…………………………...ДА/НЕ
Преди да бъде прекратена месечната помощ съм учил/а (детето е учило) в ………. клас на
………………………………………………….училище, гр. ……………………… през учебната
………………….година.
Живея (ненавършилия 18 г. родител живее) постоянно в страната…………………………….….ДА/НЕ

5. Известно ми е, че заявление-декларацията за отпускане на еднократната помощ по реда на чл. 7, ал. 13
от Закона за семейни помощи за деца, се подава в 30-дневен срок от изтичане на срока, за който е била
отпусната прекратената за мен (за детето) месечна помощ на основание чл. 7, ал. 11, т. 3 от Закона за
семейни помощи за деца.
6. Известно ми е, че еднократната помощ може да бъде получена в размер, съответстващ на размера на
прекратената за мен (за детето) помощ за периода от прекратяването до изтичането на срока, за който е
била отпусната.
7. Известно ми е, че при определяне на размера на помощта се вземат предвид само месеците, в които
съм посещавал/а (детето е посещавало) редовно училище, а ако се установи, че не съм посещавал/а
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(детето не е посещавало) редовно училище три поредни месеца или 6 месеца в рамките на една учебна
година, еднократната помощ не се отпуска.
8. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
9. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Лична карта на непълнолетния родител (за справка);
2. Лична карта на законен представител (за справка);
3. .....................................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: …………………………….

Дата………….20......г.
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на еднократна помощ в размер на ...................................лв. на основание чл. 7, ал.
13 от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва и подава лично от ненавършилия 18 години родител, а ако е под 14
години - от законния й/му представител по настоящ адрес пред съответната дирекция „Социално
подпомагане“.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 7
Приложение
към
Заповед№№7 към
РД-01-848
Заповед № ………….
от 25.10.2017 г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ
НА ЕДНА ГОДИНА ПО ЧЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От ………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ…………………………………,
(Име, презиме, фамилия на майката (осиновителката/самотния баща-осиновител)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………………..,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …………..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ……………………………..…
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………….…
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …………..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………….…
Гражданство: ……………………………………………………………………………………………………….
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл.26 от Закона
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: ……………………………………………
2. Съпруг/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един
настоящ адрес: ……...……………………………………………….., ЕГН/ ЛНЧ ……………………………...,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………………..,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …………..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ……………………………….
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……………………….
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …………..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ……………………………….
Гражданство: ………………………………………………………………………………………………………
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…...ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл.26 от Закона
за закрила на детето......................................................................ДА/НЕ
3.Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл.26 от Закона за
закрила на детето):
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Удостоверение за
раждане №/дата

Гражданство

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Не съм осигурена за общо заболяване и майчинство и не получавам обезщетение за бременност,
раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване /КСО/;
5. Осигурена съм по реда на КСО за общо заболяване и майчинство, но не получавам обезщетение за
бременност и раждане, поради това, че нямам необходимия осигурителен стаж по чл. 48а и чл. 52а от
КСО;
6.Детето/децата ми не е/не са настанено/и за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето;
7. Детето/децата ми ……………………………………………………………………………………………..
не е имунизирано/не са имунизирани по медицински противопоказания или по независещи от мен
причини;(служебна бележка от личния лекар или от регионалната здравна инспекция)
8. Детето ми има установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто, определени с експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК........................................ДА/НЕ;
9. Имам/нямам влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите
№…...........…../…..................... издадено от………………………….....................
10 .Аз и детето/децата ми живеем постоянно в страната – ДА/НЕ;
11. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:
Месец, година

Брутен доход (цифром)

Брутен доход (словом)

Общо
Средномесечно
в това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване
ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
2. обезщетения за безработица

…...............................лв.;
….............................…лв.;
…...............................лв.;
…...........................…лв.;

ІV. Помощи (с изключение на помощите и средства, получени по Закона за
семейни помощи за деца (ЗСПД), по Закона за закрила на детето и Закона
за интеграция на хората с увреждания)

…..............................лв.;

V. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се до завършване
на средно образование, но не по-късно от навършване на
20-годишна възраст)

…................................лв.
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11. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта, се
задължавам да уведомя дирекция „Социално подпомагане“ в 30-дневен срок;
12. Известно ми е, че при недобросъвестно получени от мен месечни помощи, включително и при
неизпълнение на задължението по предходната точка, когато това е довело до недобросъвестно
получаване на семейни помощи, ще бъда лишена/лишен от тези помощи до възстановяване на
дължимите суми, но за срок, не по-дълъг от една година;
13. Известно ми е, че за неверни данни обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
14. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1.Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който е подадено заявление-декларацията;
2. Удостоверение от осигурителя за наетото лице или от самоосигуряващото се лице по образец съгласно
приложение № 3 от ППЗСПД, че майката/осиновителката няма право на обезщетение за бременност и
раждане по реда на чл. 48а от КСО; придобития осигурителен стаж; датата на придобиване на
осигурителното право по чл. 48а от КСО (само в случаите по чл. 8, ал. 5 от ЗСПД);
3.Удостоверение от осигурителя, че никой от членовете на семейството, при което е настанено детето не
получава обезщетение по чл. 53, ал. 3 от КСО (в случаите на чл. 8, ал. 8 от ЗСПД);
4. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл.8, ал.3 от ЗСПД за справка);
5. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от
регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и
профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени;
6. Лична карта (за справка);
7......................................................................................................................................................................
8.......................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................

Декларатор: 1. …………………………….
Дата………….20......г.

2.…………………………
Гр. .........................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:………………………………………………………….....
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………...
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на месечна помощ за отглеждане на ................. дете/деца до 1 година в размер на
/брой деца/
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...................................лв. на основание чл. 8, ал. ......от Закона за семейни помощи за деца.
В т. ч. в натура:.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:........................................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:........................................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ..................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 8
към Заповед № РД-01-848
Приложение № 8 към
от 25.10.2017 г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД .....................

Заповед №...................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ОТ МАЙКА
(ОСИНОВИТЕЛКА) СТУДЕНТКА, УЧАЩА В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ПО ЧЛ. 8в ОТ
ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От………………………………………………………………………,ЕГН/ЛНЧ ……………………,
(Име, презиме, фамилия на майката/осиновителката/самотния баща-осиновител)
Постоянен адрес: гр. (с.) ……………………, община …………………., обл. ………………..….,
ж. к. …………………………, бул./ул. ……………………………………….……№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ……, тел: ………………….……., e-mail: ………………..….…………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Лична карта №…………………..………, издадена на …………………..…., от МВР гр. ………
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Получавам обезщетение за бременност,
раждане и отглеждане на дете по КСО…………………………ДА/НЕ
Студент/ка, учащ/а в редовна форма на обучение ....................ДА/НЕ
1. Деца, за които се иска помощта:
№
Име, презиме, фамилия

ДЕКЛАРИРАМ:
ЕГН/ЛНЧ

1.
2.
3.

Удостоверение за раждане
№/дата

Гражданство

2. Детето/децата ми не е/са настанено/настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за
закрила за детето;
3. Аз и детето/децата ми живеем в страната – ДА/НЕ;
4. Записана съм като студентка в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето. Съм/не съм
осигурена и не получавам обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за
социално осигуряване;
5. Уведомена съм, че помощта по чл. 8в се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се
изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща след като представя
уверение/удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование, но не по-късно
от навършване на една година от детето. В случай, че до навършване на 1 година от детето не представя
уверение/удостоверение от висшето училище за записан следващ семестър или за завършено висше
образование, плащането на втората част от помощта не се извършва.
6. Уведомена съм, че съм задължена да възстановя получената от мен помощ, ако до навършване на
двегодишна възраст от детето/децата, то/те бъде/бъдат настанено/настанени за отглеждане извън
семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето поради лишаване от родителски права на
основание чл. 132, т. 1 и 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 от Семейния кодекс и/или на основание чл. 25, ал. 1, т.
2 и 4 от Закона за закрила на детето;
7. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
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8. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Уверение/Удостоверение от висшето училище за правоимащото лице (майката/осиновителката/самотния бащаосиновител), че е записано като редовен студент към датата на раждане на детето;
2. Лична карта (за справка);
3.. ……………………………
4.. …………………………….
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка .........................................................
Банков клон .............................................

Декларатор: …………………………….

Дата………….20......г.
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:………………………………………………
/име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на еднократна помощ за отглеждане на .................. дете/деца в размер
(брой деца)
общо на: ............ лв. на основание чл. 8в, ал. ..... от Закона за семейни помощи за деца,
в т.ч.:
 ............ лв. (50% от размера - след влизане в сила на заповедта за отпускането на помощта);
Име и фамилия, длъжност:...................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................


Дата ……………20… г., гр. ......................................

…..…. лв. (50% от размера - след представяне на уверение/удостоверение за записан следващ
семестър или за завършено висше образование, но не по-късно от навършване на една година от
детето).

Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
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Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Мотиви при отказ: ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по настоящ
адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 9
към Заповед № РД-01-848
Приложение № 9 към от 25.10.2017 г.
Заповед № ................................

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД....................................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ С ТРАЙНО
УВРЕЖДАНЕ ПО ЧЛ. 8д ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От…………………………………………………………………..,ЕГН/ЛНЧ …………………..,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) …………… община ………………., обл. ……………………..,
ж.к.……………………….………,бул./ул.…………………………………………№ …...,
бл. ….., вх. ……., ет. …….., ап. … тел: ……………., e-mail: ………………………......…
Лична карта №……………………, издадена на ………………., от МВР гр. ….........……
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………, община ……………., обл. …………………….,
ж.к.…………………………,бул./ул.……………………………………………№ ……..,
бл. ….., вх. ……, ет. ….., ап. ……, тел: ……………., e-mail: ……..………………………
Гражданство: …………………………..
ДЕКЛАРИРАМ:
I. 1. Семейно положение: …………………………………………
2.Съпруг(а)/родител………………….., ЕГН/ЛНЧ ……………………….……………….……..,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ……………, община …………….,обл. ………………………..,
ж.к.……………………….………,бул./ул. ………………………………….……№ ……..,
бл. ….., вх. …..., ет. …….., ап. ………, тел: ……….…., e-mail: ….……………………..…
Лична карта №……………, издадена на ……………., от МВР гр. ……………………….
Настоящ адрес: гр. (с.) …………, община ………., обл. …………………..…………….,
ж.к.………………………………..,бул./ул. ………………………………………№ ……..,
бл. ….., вх. …., ет. ….., ап. ……, тел: …………………………., e-mail: …………………..
Гражданство: …………………..……………………..
II. Декларирам/е, че съм/сме:
1. биологично семейство
2. осиновител/и
3. Семейство на роднини, близки или приемно семейство, в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето
4. настойник/попечител
III. Полагаме грижи за отглеждането на:
1. …………………………………………...…………………………………………………
(трите имена на детето, за което се иска месечната помощ)
ЕГН/ЛНЧ…………………., удостоверение за раждане:…………от……………., гражданство:……………...
Влязло в сила ЕР на ТЕЛК/НЕЛК №..........от.................,срок до:.............................
Диагноза:............................................................,
Вид
и
степен
на
увреждане/трайно
намалена
работоспособност:.........%, дата на инвалидизиране:................,
Вид на експертизата: освидетелстване/преосвидетелстване
Преосвидетелстването пред ТЕЛК/НЕЛК е забавено поради...................................................................
........................................................................................................................................................................
(моля, посочете причината, отразена в експертното решение на ТЕЛК)
2.….........…………………………………………………………………………………….
(трите имена на детето, за което се иска месечната помощ)
ЕГН/ЛНЧ………………, удостоверение за раждане:………от……………, гражданство:…………………....
Влязло в сила ЕР на ТЕЛК/НЕЛК №.........от ......................, срок до:...................................
Диагноза:........................................................., Вид и степен на увреждане/трайно намалена работоспособност:.......%,
дата на инвалидизиране:............................,
Вид на експертизата: освидетелстване/преосвидетелстване
Преосвидетелстването пред ТЕЛК/НЕЛК е забавено поради:.........................................................................
.....................................................................................................
(моля, посочете причината, отразена в експертното решение на ТЕЛК)
3.………………………………………………………………………………………………
(трите имена на детето, за което се иска месечната помощ)
ЕГН/ЛНЧ………………......, удостоверение за раждане:..........от....., гражданство:………………
Влязло в сила ЕР на ТЕЛК/НЕЛК №............от................,срок до:.......................................
Диагноза:..............................................................,
Вид
и
степен
на
увреждане/трайно
намалена
работоспособност:.......%, дата на инвалидизиране:..........................,
Вид на експертизата: освидетелстване/преосвидетелстване
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Преосвидетелстването пред ТЕЛК/НЕЛК е забавено поради:............................................
........................................................................................................................................
(моля, посочете причината, отразена в експертното решение на ТЕЛК)
IV. Детето/децата живее/живеят постоянно в страната - ДА/НЕ;
V. Детето/децата не е/са настанено/настанени в лечебно заведение, специализирана институция или социална
услуга - резидентен тип, на пълна държавна или общинска издръжка - ДА/НЕ;
VI. Детето/децата ми, за което/които се иска месечната помощ, не е/не са настанено/и за отглеждане извън
семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - ДА/НЕ (само за родители (осиновители),
настойници, попечители) ;
VII. Детето е навършило 18-годишна възраст, но продължава средното си образование (само за дете, навършило
пълнолетие, до навършване на 20 години) - ДА/НЕ;
VIII. Имам/нямам влязло в сила съдебно решение за присъдени родителски права №………../…….., издадено
от..…………………………………………………………………………………………….
IX. При всяка промяна на декларираните по-горе обстоятелства се задължавам да уведомя писмено дирекция
"Социално подпомагане" в срок не по късно от 30 дни от настъпването им.
X. В случаите по т. VII, когато детето ми се обучава в училище извън системата на Министерството на
образованието и науката, се задължавам да представям в дирекция “Социално подпомагане” удостоверение от
училището, че детето ми е записано като ученик в срок до 31.октомври за новата учебна година.
XI. Известно ми е, че при недобросъвестно получени от мен месечни помощи, включително и при неизпълнение
на задължението по предходната точка, когато това е довело до недобросъвестно получаване на семейни помощи, ще
бъда лишен от тези помощи до възстановяване на дължимите суми, но за срок, не по-дълъг от една година.
XII. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
XIII. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето съгласие
за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални поделения
и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и изплащането на семейни помощи по
Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение от учебното заведение, когато детето е навършило 18 години, че е записано като ученик, а за
новата учебна година - до 31 октомври (само за деца, навършили 18 години, до навършване на 20 години, които се
обучават в училище извън системата на Министерство на образованието и науката);
2. Лична карта (за справка);
3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (за справка).
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път..............................ДА/НЕ
□
банков път ………………………ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: 1. …………………………….

гр. ....................

Дата………….20......г.

2.……………………………
Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:……………………………………
/ име и фамилия, подпис/
Дата………..20…г., гр. …….....
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на месечна помощ за отглеждане на .............. дете/деца (брой деца) в размер на
...................................лв. на основание чл. 8д, ал. …(1 или 2), ал. 3 и ал. ......(7 и/или 8) от Закона за семейни помощи за
деца или чл. 24б, ал. ….. (4 или 5) от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - ......................................
Подпис: .......................................
Дата ……………20… г., гр. ………………
Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - ......................................
Подпис: .......................................
Дата ……………20… г., гр. .................
Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по настоящ
адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Към заявлението-декларация следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 10

Приложение
№ 10№
къмРД-01-848
към Заповед
Заповед №......................
от 25.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС ПО
ЧЛ. 10а ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От …………………………………………………………………………, ЕГН/ЛНЧ …………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ………………..….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………..….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Гражданство: ……………………………
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ

ДЕКЛАРИРАМ:
1.
2.

Семейно положение: ……………………………………………
Съпруг(а)/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един
настоящ адрес: …...………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ …………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………..….,
ж. к. ……………………………………….…, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ………………………., e-mail: ……………………………
Лична карта №…………………………, издадена на ……………….……., от МВР гр. ……………….……
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ………………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …….…..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………….…
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ
3. Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето):
№
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Удостоверение за
Гражданство
раждане №/дата
1.
2.
3.
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4.
5.
6.
4. Детето/децата ми не е/не са настанено/и за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от ЗЗД;
5. Детето/децата ми е/са записано/записани за първи път в държавно/общинско училище за обучение в
първи клас на учебната 20.../20...година;
6. Детето ми има установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто, определени с експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК ........................................ДА/НЕ;
7 . Имам/нямам влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите
№…...........…../…..................... издадено от………………………….....................
8. Детето/децата, за които се иска помощта, живеят постоянно страната – ДА/НЕ;
9. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:
Брутен доход ( цифром )
Брутен доход ( словом )
Месец, година

Общо
Средномесечно
В това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица

….................................лв.;

ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване

…..............................…лв.;

ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
2. обезщетения за майчинство
3. обезщетения за безработица

.....................................лв.;
….............................…лв.;
…............................….лв.;

ІV. Помощи (с изключение на помощите и средствата, получени по Закона за
семейни помощи за деца (ЗСПД), по Закона за закрила на детето и по Закона
за интеграция на хората с увреждания)
…..........................…...лв.;
V. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се
до завършване на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст)

…...........................…..лв.

9. Известно ми е, че заявление-декларацията се подава еднократно след записване на детето/децата
ми в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година;
10. Известно ми е, че ако детето/децата ми не постъпи/ят в училище, или не посещава/т редовно
училище до завършване на първи клас 3 поредни месеца или 6 месеца в рамките на учебната
година, освен ако това е невъзможно поради здравословното му/им състояние, ще възстановя
получената помощ заедно със законната лихва;
11. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
12. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
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териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който е подадена заявление-декларацията;
2. Удостоверение, че детето/децата е/са записано/и като ученик/ци в първи клас на държавно или
общинско училище, издадено от съответното училище;
3. Медицински протокол на ЛКК (в случаите по чл. 31, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
семейни помощи за деца);
4. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (за справка) - (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 1 от ЗСПД);
5. Лична карта (за справка);
6. .....................................................................................................................................................................
7. .....................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: 1. …………………………….
2. ……………………………

Дата………….20......г.
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Семейството има/няма право на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на
учебната година в размер на ...................................лв. на основание чл. 10а, ал. ....... от Закона за семейни
помощи за деца.
В т. ч. в натура:.............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Мотиви при отказ:.......................................................................................................................................……......
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 11
към Заповед № РД-01-848
от 25.10.2017 г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЕЗПЛАТНО ПЪТУВАНЕ ВЕДНЪЖ В ГОДИНАТА С
ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ И АВТОБУСНИЯ ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА НА МНОГОДЕТНИ МАЙКИ
ПО ЧЛ. 34а ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА
ДЕЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8г ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От ……………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ ……………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Гражданство: ……………………………

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: ……………………………………………
2. Деца (родени, осиновени от майката):
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Удостоверение за
№
раждане №/дата
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гражданство

3. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
4. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
Декларатор: …………………………….

Дата………….20......г.
Гр. .................................
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Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Г-жа .......................................................................................................... има/няма право да й бъде на издадено
удостоверение за безплатно пътуване, съгласно чл. 34а, ал. 3 от ППЗСПД във връзка с чл. 8г от ЗСПД.
Наличие

на

издадено

удостоверение

за

безплатно

пътуване

..................................................................................................
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от майката, отговаряща на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение
№ 12 към № 12
Приложение
№ ………….
къмЗаповед
Заповед
№ РД-01-848
от 25.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ПЪТУВАНЕ НА МНОГОДЕТНИ МАЙКИ
ПО ЧЛ. 34б ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА
ДЕЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8г ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От …………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ ……………………………..,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ………………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ………….,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………………..
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……………………….
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….......….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …………,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ……………………………….
Гражданство: ……………………………

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Извършено пътуване с автобусен транспорт:
Превозвач
От

До

Начална/крайна дата

стойност

2. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
3. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Билети за извършено пътуване;
2. Копие от удостоверение за безплатно пътуване;
3. Лична карта (за справка).
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
□
IBAN

касов път.........................................................................................ДА/НЕ
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ

Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: …………………………….

Дата………….20......г.
Гр. .................................
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Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Г-жа ................................................................................................................................... има/няма право на
еднократна помощ по чл. 8г от ЗСПД, във връзка с чл. 34б от ППЗСПД в размер на …………………... лв.
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от майката, отговаряща на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Заявление-декларацията се подава в едномесечен срок от крайната дата на извършеното пътуване.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 145
от 23 октомври 2017 г.
На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение считано от 2
януари 2018 г. сребърна възпоменателна монета
с нанесено частично позлатяване „Българско
председателство на Съвета на Европейския съюз
2018“ със следното описание:
Технически параметри:
емисия – 2018 г.;
номинална стойност – 10 лв.;
метал – сребро, проба 999/1000 с нанесено
позлатяване върху вътрешния кръг от двете
страни на монетата;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 20 г;
диаметър – 40 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3000 бр.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата: в позлатения
вътрешен кръг е изобразена емблемата на БНБ с
годината „1879“ върху лентата; на два реда, едно
под друго – номиналната стойност „10“ и „ЛЕВА“;
околовръст надпис „БЪЛГАРСК А НАРОДНА
БАНКА“ и годината на емисията „2018“.
На обратната страна: в позлатения вътрешен
кръг е изобразено логото на българското председателство; околовръст – надписи „Българско
председателство на Съвета на ЕС“ и „eu2018bg“.
Автор на художествения проект е колектив
от „Монетен двор“ – ЕАД.

8236

Управител:
Д. Радев

РЕШЕНИЕ № 146
от 23 октомври 2017 г.
На основание чл. 25, ал. 1 ЗБНБ Българската
народна банка пуска в обращение от 2 януари
2018 г. разменна монета с номинална стойност
2 лв., емисия 2018 г., със следното описание:
Технически параметри:
емисия – 2018 г.;
номинална стойност – 2 лв.;
метал – двукомпонентна монета; вътрешен
кръг от сплав със златист цвят – CuNiZn; външен
пръстен от сплав със сребрист цвят – CuNi;
качество – гланц;
тегло – 9 г;
диаметър – 26,5 мм;
гурт – редуващи се назъбени и гладки сектори;
тираж – 500 000 бр.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата, в центъра
на вътрешния кръг, е обозначена номиналната
стойност с цифрата „2“, набраздена с линии. По
периферията са изобразени графични елементи от
пресечени линии, разположени и във вътрешния
кръг, и по външния пръстен. В долната част на
монетата е изписан текстът „ЛЕВА“, като буквите
започват от външния пръстен и навлизат във
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вътрешния кръг, а годината на емисията „2018“
е разположена върху външния пръстен, вдясно
от текста „ЛЕВА“.
На обратната страна, във вътрешния кръг, е
разположено логото на българското председателство, а върху външния пръстен околовръст – текстовете „Българско председателство на Съвета
на ЕС“ и „eu2018bg“.
Автори на художествения проект са Ваня Димитрова и колектив от „Монетен двор“ – ЕАД.

8237

Управител:
Д. Радев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 620
от 28 септември 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № САГ16-ГР00-1856/21.04.2016 г. за даване
на разрешение за изработването на проект за
ПУП – изменение на план за регулация в обхвата
на м. Суходол, кв. 7, УПИ VII-657, 658, Х-654 и
IX-656, район „Овча купел“. Искането е направено
от единия от собствениците на поземлен имот 657.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 34, том IX, дело № 7270/1998 г. за имоти пл.
№ 657 и пл. № 658; скица № 15-9641 от 12.01.2016 г.
на поземлен имот с идентификатор 68134.4141.657,
издадена от АГКК; мотивирано предложение
за ИПР; удостоверение за наследници – 3 броя;
мотивирано предложение за транспортен достъп,
съгласувано от ПКТОБД при СО с протокол от
15.03.2016 г. и становище на ОПП – СДВР.
Заявлението и приложението му са предоставени на отделите в НАГ за становища. Отдел
„Правен“ изисква допълнително документи за
собственост и скици. Заявлението е предоставено за становища на отдели: „Общ устройствен
план“, „Благоустройствени дейности и природни
ресурси“ – ИМ и КТ, и „Правен“.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-1856/30.05.2016 г.
заявителят е уведомен за становището на отдел „Правен“. Със за явление вх. № СА Г16 ГР00-1856/18.07.2016 г. са внесени допълнително
ново мотивирано предложение, подписано от
наследниците на поземлени имоти пл. № 657 и пл.
№ 654; четири броя удостоверения за наследници.
Със становище от 27.07.2016 г. отдел „Правен“
приема приложените към преписката документи
и препоръчва продължаване на производството
по преписката.
Заявлението и становищата на отделите са
докладвани пред ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г-61/9.08.2016 г., т. 2, е предложено
главният архитект на СО да издаде заповед за
разрешаване на устройствена процедура при
спазване на изискванията на отделите в НАГ.
Със Заповед № РА50-554 от 29.08.2016 г. на
главния архитект на Столична община е допуснато
изработване на изменение на действащ ПУП в териториален обхват: м. Суходол, кв. 7, УПИ VII-657,
658, Х-654 и IX-656, задънена улица от о.т. 132 до
о.т. 132б и от о.т. 132 до о.т. 131, район „Овча ку-
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пел“. С писмо изх. № САГ16-ГР00-1856/1.09.2016 г.
на директор дирекция „ТП“ заповедта е изпратена
на кмета на район „Овча купел“ за сведение и
изпълнение. Уведомен е и заявителят.
С ъ с з а я в л ен и е в х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -18 56/
17.10.2016 г. е внесен за одобряване проект за
изменение на план за регулация на м. Суходол,
кв. 7, УПИ VII-657 – „За жс“, Х-654, IX-656,
XIX-657 – „За жс“, ХХ-657 – „За жс“, улица от
о.т. 131а до о.т. 131в. Проектът е предоставен за
съгласуване от отделите на НАГ. Отдел „ОУП“
препоръчва да се нанесе в проекта съседната
устройствена зона.
С ъ с з а я в л ен и е в х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -18 56/
21.11.2016 г. е внесено допълнително съгласуване на
проекта от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-1856/29.12.2016 г. на
директор дирекция „ТП“ и на основание чл. 128,
ал. 3 ЗУТ проектът е изпратен на кмета на район
„Овча купел“ за обявяване на заинтересованите
страни.
С ъ с з а я в л ен и е в х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -18 56/
2.12.2016 г. са внесени: писмо изх. № 94-0011014/23.11.2016 г. на директора на РИОСВ – София, с което уведомява, че не е необходимо
провеждане на процедура по реда на глава втора
от наредбата за ОС; съгласуване със „Софийска
вода“ – АД, вх. № ТУ-4113/1.11.2016 г.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-1856/13.02.2017 г.
заявителят е уведомен да изпълни всички изисквания, посочени в заповедта за разрешаване
изработването на проект за ИПР. Представено е
положително становище от отдел „Пътна полиция“ – СДВР, и съгласувано мотивирано предложение за транспортен достъп до УПИ VII-657, 658
с протокол № 10/15.03.2016 г. на ПКТОБД при СО.
С писмо изх. № РОК16-ВК08-1271/3/10.03.2017 г.
кметът и главният архитект на район „Овча купел“ удостоверяват, че са изпълнени процедурите
по обявяване на проекта. В законния срок за
обжалване няма постъпили възражения.
Допълнително са представени с две писм а в х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -18 5 6/ 21. 0 4 . 2 017 г. и
вх. № САГ16-ГР00-1856/24.04.2017 г. удостоверение за приемане на проекта за ИККР № 25-27210
от 11.04.2017 г. от АГКК и заверена от дирекция
„Зелена система“ – СО, декларация за липса на
съществуваща дървесна растителност № СЕК
17-ГР94-140/23.03.2017 г.
Проектът е докладван и приет на ОЕСУТ по
реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ. С решение по протокол
№ ЕС-Г-41/23.05.2014 г., т. 10, е взето решение за
изпращане на проекта за ИПР в СОС за одобряването му на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането е направено от заинтересованите
лица по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от собствениците на поземлен имот № 657 – предмет на
изменението, което се установява от представените в производството документи за собственост.
За територията на квартала е в сила подробният устройствен план на м. Суходол, одобрен
със заповеди № 106 от 7.08.1989 г. и № РД-09-345
от 24.07.2000 г. на главния архитект на София.
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Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-1819 от 29.03.2010 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
Съгласно ОУП на СО имотите попадат в
„Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно
застрояване“ (Жм) с устройствени параметри:
плътност – 40%, Кинт. – 1,3, озеленяване – 40%,
Кк – 10 м.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Конкретното предназначение на урегулираните поземлени имоти в обхвата на плана е в
съответствие с допустимото предназначение в
съответната зона по ОУП на СО.
С настоящия проект от УПИ VII-657, 658 се
създават три нови УПИ: VII-657 – „За жс“, XIX657 – „За жс“, и ХХ-657 – „За жс“. Транспортният
достъп до новите УПИ е предвиден от създадената
задънена улица от о.т. 131а до о.т. 131в. Новите УПИ
са отредени за поземлен имот с идентификатор
68134.4141.657 по действащата кадастрална карта.
Вътрешнорегулационните линии са поставени в
съответствие с имотните граници и собствеността
по представените документи за собственост.
Основание за ИПР е нормата на чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ.
Предназначението на УПИ за жилищно застрояване се запазва непроменено.
Урегулирането по имотни граници на имот
с идентификатор 68134.4141.657 и създаването
на нова задънена улица води до ИПР на УПИ
IX-656 и Х-654. Предназначението и останалите
граници на тези имоти не се изменят, тъй като
няма искане на собствениците.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовани лица по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
разрешено е изработването на проект за ИПР от
компетентния за това орган, внесеният проект е
съобщен на заинтересованите лица, разгледан е
и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижими имоти – собственост на физическо лице, за изграждане на
обект „улица“ – публична общинска собственост,
основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията
за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собствениците на
поземлени имоти са за тяхна сметка.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 134, ал. 2
във връзка с ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 108,
ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 4 ЗУТ,
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т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-41/23.05.2014 г., т. 10,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. Суходол, кв. 7, като от УПИ VII657, 658 се създават нови УПИ VII-657 – „За жс“,
XIX-657 – „За жс“, и ХХ-657 – „За жс“; изменят
се и контактните граници на УПИ Х-654 и IX656, като се създават нови УПИ Х-654 и IX-656;
изменя се улица при о.т. 131 за създаване на задънена улица от о.т. 131а до о.т. 131в, по кафявите
и зелените линии, букви, цифри, зачертавания и
щрихи съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите сe подават в район „Овча купел“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.

8231

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 623
от 28 септември 2017 г.
В Н а п р а в л ен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до 
устройство“ на Столична община е постъпило
за явление с вх. № СА Г16 -ТП0 0 -50 -[9]/2016 г.
от Любомир Мирчев Рангелов, действащ като
едноличен търговец с наименование ЕТ „Любо
51 – Любомир Рангелов“, с което е направено
искане за продъл жаване на процеду рата по
одобряване на плана за регулация и застрояване за м. Ж.к. Връбница-1, УПИ VII-1910, 2042,
2044 – „За жс, магазини, ПГ и ТП“, и УПИ
XIV-1910, 2042 – „За жс“, кв. 34, изключени от
обхвата на одобряване с т. 4 на Решение № 167
по протокол № 79 от 26.03.2015 г. на СОС поради липса към този момент на предварителни
договори по чл. 15, ал. 5 ЗУТ.
Към заявлението са приложени проекти за
ПРЗ, документи за собственост и скици.
С писмо изх. № САГ16-ТП00-50-[12]/21.03.2017 г.
заявителят е уведомен, че е необходимо да представи проект за план за регулация и план за
застрояване – по 2 бр. на недеформируема прозрачна хартия и по един брой на хартиен носител,
за УПИ VII-1910, 2042, 2044 – „За жс, магазини,
ПГ и ТП“, и УПИ XIV-1910, 2042 – „За жс“, кв.
34, м. Ж.к. Връбница-1, район „Връбница“, като
на проектите се изпише: „Проектът е неразделна
част от ПУП, одобрен с Решение № 167 по протокол № 79 от 26.03.2015 г. на СОС“, с указания
за оформление на проекта.
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К ъм п р еп иск ат а с вх. № С А Г16 ТП00-50-[13]/22.03.2017 г. от Любомир Мирчев
Рангелов чрез пълномощник Бранимира Иванова
Апостолова са внесени следните документи: проект за ПРЗ на УПИ VII-1910, 2042, 2044 – „За жс,
магазини, ПГ и ТП“, и УПИ XIV-1910, 2042 – „За
жс“, кв. 34, район „Връбница“, предварителен
договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ № СОА17-ДТ61-2 от
30.01.2017 г., пълномощни.
На 2.05.2017 г. проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ. С решение на ОЕСУТ, обективирано в протокол № ЕС-Г-35 от 2.05.2017 г.,
т. 2, проектът е приет, като е направено служебно
предложение проектът за ПР да се съгласува
със СГКК – София, на основание чл. 65, ал. 2
и 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за
съдържанието, създаването и поддържането на
КК и КР (в сила от 13.01.2017 г.).
С писмо изх. № САГ16-ТП00-50-[15]/7.06.2017 г.
към заявителя е изпратено писмо с приложен
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-35 от 2.05.2017 г.,
т. 2, с указание за изпълнение на служебното
предложение.
В изпълнение на служебното предложение
на ОЕС У Т към преписката с вх. № СА Г16ТП00-50-[21]/10.07.2017 г. е внесена скица-проект
№ 15-319722/6.07.2017 г. за изменение на КККР,
издадена от СГКК – София.
Служебно към преписката е приложена извадка
от ПРЗ, одобрен с Решение № 167 по протокол
№ 79 от 26.03.2015 г. на СОС – текстова и графична част.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект за ПРЗ за УПИ VII1910, 2042, 2044 – „За жс, магазини, ПГ и ТП“,
и УПИ XIV-1910, 2042 – „За жс“, кв. 34, м. Ж.к.
Връбница-1, район „Връбница“, е направено от
заинтересованото лице по чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 ЗУТ като собственик на имот с идентификатор 68134.2820.2042, попадащ в УПИ VII-1910,
2042,2044 – „За жс, магазини, ПГ и ТП“, и УПИ
XIV-1910, 2042 – „За жс“, кв. 34, м. Ж.к. Връбница-1, което е видно от представените документи
за собственост и скици от СГКК – София.
Съгласие от собственика на имоти с идентификатори 68134.2820.1910 и 68134.2820.2044 – Столична община, попадащи в горните УПИ, е
инкорпорирано в приложения по преписката
предварителен договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ.
В настоящото производство са спазени материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и
актовете по прилагането му.
Административното производство по одобряване на ПРЗ в частта на кв. 34, УПИ VII-1910,
2042, 2044 – „За жс, магазини, ПГ и ТП“, и УПИ
XIV-1910, 2042 – „За жс“, е проведено като част
от производството по одобряване на цялостния
ПРЗ на м. Връбница-1, одобрен с Решение № 167
по протокол № 79 от 26.03.2015 г. на СОС, попада в териториалния обхват на допускането за
изработване на проекта, за него са проведени
процедурите по съобщаване на заинтересованите
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лица по чл. 128, ал. 2 ЗУТ и е проведено обществено обсъждане по чл. 121, ал. 1 ЗУТ, проведени
са съгласувания и проектът е приет на ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 167 по протокол
№ 79 от 26.03.2015 г. на СОС са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване
на настоящия проект за план за регулация и
застрояване.
С т. 4 от Решение № 167 по протокол № 79
от 26.03.2015 г. на СОС УПИ VII-1910, 2042,
2044 – „За жс, магазини, ПГ и ТП“, и УПИ XIV1910, 2042 – „За жс“, кв. 34, са изключени от
обхвата на одобряване, което прави фактическия
състав недовършен в тази си част.
С внасяне на искане за продължаване на производството от всички собственици на имоти с
идентификатори 68134.2820.2042, 68134.2820.1910 и
68134.2820.2044 и представяне на предварителен
договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ със Столична община
е налице и последният елемент от фактическия
състав за одобряването на ПРЗ на УПИ VII-1910,
2042, 2044 – „За жс, магазини, ПГ и ТП“, и УПИ
XIV-1910, 2042 – „За жс“, м. Връбница-1.
Лицето (изход) към улица на УПИ VII и
УПИ XIV се осигурява по действащата улична
регулация.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ (Жк) съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, предвид
което конкретните предназначения на У ПИ
VII – „За жс, магазини, ПГ и ТП“, и на УПИ
XIV – „За жс“, са допустими.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 115, ал. 1
и 2, чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ, т. 2 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-35 от 2.05.2017 г., т. 2, и Решение № 167
по протокол № 79 от 26.03.2015 г. Столичният
общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за подробен устройствен план – план
за регулация (ПР) за м. Ж.к. Връбница-1, кв. 34,
УПИ VII-1910, 2042, 2044 – „За жс, магазини, ПГ
и ТП“, и УПИ XIV-1910, 2042 – „За жс“, район
„Връбница“, по сините и червените линии, текст
и цифри съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от плана за регулация
на м. Ж.к. Връбница-1, одобрен с Решение № 167
по протокол № 79 от 26.03.2015 г. на СОС.
2. Проект за подробен устройствен план – план
за застрояване (ПЗ) за м. Ж.к. Връбница-1, кв.
34, УПИ VII-1910, 2042, 2044 – „За жс, магазини,
ПГ и ТП“, и УПИ XIV-1910, 2042 – „За жс“, район
„Връбница“, съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от плана за застрояване на м. Ж.к. Връбница-1, одобрен с Решение
№ 167 по протокол № 79 от 26.03.2015 г. на СОС.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
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Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.

8232

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 630
от 28 септември 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № САГ17-ГР00-677/30.03.2017 г. от Ева
Митова, кмет на район „Подуяне“ – СО, с искане
за довършване на процедурата по одобряване на
проект за подробен устройствен план – план за
регулация (ПР) на м. Суха река-запад, кв. 31,
нов УПИ Х-43, 44, ПИ с идентификатори по
КККР 68134.613.43 и 68134.613.44, представляващ
неразделна част от план за регулация на м. Суха
река – запад.
Към заявлението са приложени: комплектован проект за ПР, акт за частна общинска
собственост № 1630/18.09.2002 г., акт за частна
общинска собственост № 1510/29.04.2002 г. и
акт за поправка на актове за частна общинска
собственост № 2495/19.05.2011 г., издадени от
район „Подуяне“; скици за ПИ с идентификатор
68134.613.43 и за ПИ с идентификатор 68134.613.44,
издадени от СГКК – София; комбинирана скица
за пълна или частична идентичност по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР.
С Решен ие № 325 по п ро т окол № 42 о т
27.06.2013 г. на Столичния общински съвет е одоб
рен план за улична регулация, план за регулация,
режим за застрояване и план-схеми на инженерната инфраструктура на м. Суха река-запад.
С т. 5 от решението от обхвата на одобряване
на плана за регулация е изключен УПИ Х-43, 44,
кв. 31, поради непредставяне на предварителен
договор по чл. 15 или 17 ЗУТ, което прави производството в тази му част недовършено.
Искането е предоставено за становище на
отдел „Правно-нормативно обслужване“, което
препоръчва продължаване на административните
действия по преписката като част от процедурата за одобряване на цялостния ПРЗ, м. Суха
река-запад.
Служебно по преписката са приложени: копие
от плана за регулация на м. Суха река, Решение
№ 325 по протокол № 42 от 27.06.2013 г. на СОС,
с което е одобрен проектът за ПРЗ на м. Суха
река-запад.
Проектът на цялостния ПУП на м. Суха реказапад, е приет с решение на ОЕСУТ, протокол
№ ЕС-Г-46/7.06.2011 г., т. 1.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
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Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект на план за регулация за
УПИ Х-43, 44, кв. 31, м. Суха река-запад, е направено от заинтересованото лице по чл. 131, ал. 1
и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на ПИ с идентификатори по КККР 68134.613.43 и 68134.613.44,
за които е образуван УПИ Х-43, 44 по ПРЗ на
м. Суха река-запад.
Горното се установява от представените документи за собственост и скици от СГКК, както и
комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
С оглед на представените доказателства се
установява, че ПИ с идентификатори по КККР
68134.613.43 и 68134.613.44 са идентични с имоти
пл. № 43 и № 44 и с изключения от одобряване
проектен УПИ Х-43, 44, кв. 31, по Решение № 325
по протокол № 42 от 27.06.2013 г.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Административното производство по одобряване на ПР в частта на УПИ Х-43, 44, кв. 31, е
проведено като част от производството по одобряване на цялостния ПРЗ на м. Суха река-запад,
одобрен с Решение № 325 по протокол № 42 от
27.06.2013 г. Урегулиран поземлен имот Х-43, 44
(проектен УПИ Х-43, 44) попада в териториалния
обхват на допускането за изработване на проекта,
за него са проведени процедурите по съобщаване
на заинтересованите лица по чл. 128, ал. 2 ЗУТ
и е проведено обществено обсъждане по чл. 121,
ал. 1 ЗУТ, проведени са съгласувания и проектът
е приет от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 325 по протокол
№ 42 от 27.06.2013 г. на Столичния общински
съвет са неразделна част от доказателствата и
мотивите за одобряване на настоящия проект за
план за регулация.
С т. 5 от решението проектен УПИ Х-43, 44,
кв. 31, е изключен от обхвата на одобряване
поради липсата към този момент на предварителен договор по чл. 15 или 17 ЗУТ, което прави
фактическия състав недовършен в тази си част.
С представянето на искане от собственика
на имоти пл. № 43 и № 44, идентични с изключения от одобряване проектен УПИ Х-43, 44, и
представянето на доказателства, че УПИ Х е
собственост на едно и също лице, поради което
отпада необходимостта от представяне на предварителен договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ, е налице
и последният елемент от фактическия състав за
одобряването на УПИ Х-43, 44, кв. 31, м. Суха
река-запад.
Отреждането на УПИ Х за имотите по действащата кадастрална карта е в съответствие с
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на УПИ Х-43, 44
се осигурява по действащата улична регулация.
Предназначението на УПИ за жилищно строителство се запазва непроменено.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ (Жк) съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, предвид
което конкретното предназначение за жилищно
строителство е допустимо.
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Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 2, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 134, ал. 2, т. 2
и 6 ЗУТ, приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-46/7.06.2011 г., т. 1,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
Подробен устройствен план – план за регулация на м. Суха река-запад, район „Подуяне“, кв.
31, УПИ Х-43, 44, по червените и сините линии
и цифри съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от плана за регулация
на м. Суха река-запад, одобрен с Решение № 325
по протокол № 42 от 27.06.2013 г. на Столичния
общински съвет.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.

8239

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 631
от 28 септември 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № САГ16-ГР00-620/29.01.2016 г. от Валери
Георгиев Жолев, Милка Александрова Шипкова
и Валентин Цветанов Александров с искане за
даване на разрешение за изработване на проект
за ПУП – ИПРЗ, в обхвата на УПИ XVI-183,
XXII-183, XXI-183 и задънена улица от о.т. 151
до о.т. 81, кв. 26, м. Требич, район „Надежда“.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 69, том VIII, дело № 1143/1989 г. за парцел
XXII-3, 4; нотариален акт № 21, том LLLIXVI,
дело № 42348/1997 г. за 1/2 идеални части от
парцел XXI-3, 4; скица № 15-310526 от 22.07.2015 г.
за ПИ с идентификатор 68134.1331.2024, издадена
от АГКК; скица № 15-11877 от 12.01.2016 г. за
ПИ с идентификатор 68134.1331.2264, издадена от
АГКК, скица № 15-11890 от 12.01.2016 г. за ПИ
с идентификатор 68134.1331.2263 и комбинирана
скица за пълна или частична идентичност за
имот с идентификатор 68134.1331.2023.
За територията на м. Требич, кв. 26, е в сила
подробен устройствен план, одобрен със Заповед
№ РД-16-087 от 24.04.1990 г. на председателя на
ИК на ОбНС „Нови Искър“.
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Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-48 от 12.10.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Заявлението е предоставено за становища на
отдели: „ОУП“, „БДРП“ – ИМ и КТ, „Правен“
и „ПУП“.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил, че имотите попадат в устройствената зона
„Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно
застрояване“ (Жм), т. 4 от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Заявлението и становищата на отделите са
докладвани пред ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г-22/15.03.2016 г., т. 9, е прието мотивираното предложение и е предложено главният
архитект на Столичната община да издаде заповед
за разрешаване на устройствена процедура – ИПР,
при спазване изискванията на отделите в НАГ.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-620/31.03.2016 г.
от заявителя е поискано да представи допълнително документи за собственост. Представените
документи са разгледани от отдел „Правен“ и е
препоръчано издаване на заповед.
Със Заповед № РД-50-339 от 25.05.2016 г. на главния архитект на СО е разрешено изработването
на ПУП – ИПР в обхвата на XVI-183, XXII-183,
XXI-183 и задънена улица от о.т. 151 до о.т. 81,
кв. 26, м. Требич, район „Надежда“.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-620-[4]/27.05.2016 г.
заповедта е изпратена на кмета на район „Надежда“ за сведение и изпълнение.
Със заявление от 20.06.2016 г. е внесен проектът
за ИПР и обяснителната записка.
Проектът е съгласуван от отдели „Общ устройствен план“ и „Правен“. Отдел „БДРП“ няма
изисквания към проекта.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-620-[7]/30.08.2016 г.
заявителят е уведомен да представи заснемане на
дървесната растителност в обхвата на проекта,
заверено с Дирекция „Зелени системи“ – СО, в
съответствие с изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-620-[8]/30.08.2016 г.
проект ът е изпратен в район „Надеж да“ за
обявяване на заинтересованите лица по реда
на чл. 128, ал. 3 ЗУТ. С писмо изх. № РНД16ВК08-1458/8/3.11.2016 г. главният архитект на
район „Надежда“ удостоверява, че процедурата
по обявяването е приключила и в законоустановения срок по чл. 128, ал. 5 ЗУТ няма постъпили
възражения. Писмото на района е придружено от
разписен списък, обратни разписки и обявление.
И з ис к в а не т о н а ч л. 19, а л. 4 З У ЗС О е
спа зено, к ат о с ъ с за я в лен ие вх. № СА Г16 ГР00-620-[10]/12.01.2017 г. е внесена допълнително „Експертна оценка на съществуващата
растителност“, заверена от Дирекция „Зелена
система“ – CO, с № САК16-ГР94-488/12.12.2016 г.,
със забележка „Да се запазят дърветата с № 1
и № 2“.
С оглед липсата на доказателства проект ът да е обявен на вси чк и заин тересовани
лица по чл. 131 ЗУТ с писмо изх. № САГ16ГР00-620-[11]/9.02.2017 г. проектът е изпратен в
район „Надежда“ с указание същият да бъде обявен
на Надежда Якимова Сотирова и на собственика
на ПИ с идентификатор 68134.1331.2125, като се
установи собствеността върху него.
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С писмо изх. № РНД17-ВК08-209/3/23.03.2017 г.
главният архитект на район „Надежда“ удостоверява, че процедурата по обявяването е приключила и в законния срок няма постъпили
възражения.
Проектът е докладван на ОЕСУТ и с протокол
№ ЕС-Г-33/11.04.2017 г., т. 2, е взето решение да се
приеме проектът и е направено служебно предложение проектът да се допълни, като се укаже
функцията на новосъздадените УПИ, както и да
се изпълни изискването на чл. 65, ал. 2 и 5 от
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-620-[15]/3.05.2017 г.
заявителят е уведомен за решението по протокол
№ ЕС-Г-33/11.04.2017 г., т. 2.
В изп ъ л нен ие на сл у жебно т о п ред ложение по горното решение на ОЕСУТ е внесен
доп ъ л н и т ел но с ъ с за я в лен ие вх. № СА Г16 ГР00-620-[14]/21.04.2017 г. коригиран ПУП – ИПР,
м. Требич, кв. 26, УПИ XVI-2024 – „За жс“, XXII2263 – „За жс“, XXI-2264 – „За жс“, изменение на
улица от о.т. 151 до о.т. 82, закриване на улица от
о.т. 151 до о.т. 81 и създаване на нова задънена
улица от о.т. 82а до о.т. 82б с указани функциите
на новосъздадените УПИ.
С молба от 18.05.2017 г. е заявено, че в проекта няма промяна на имотните граници по
действащата кадастрална карта и не следва да
се изпраща в СГКК – София.
Проектът е докладван отново на ОЕСУТ и с
протокол № ЕС-Г-42/30.05.2017 г., т. 1, е решено
да се изиска становището на район „Надежда“ по
отношение на собствеността на ПИ с идентификатор 68134.1331.2125, попадащ под новопроектираната улица-тупик, с оглед определяне органа,
компетентен да одобри проекта.
В изпълнение на последното решение на
ОЕСУ Т е изпратено писмо от директора на
дирекция „Териториално планиране“ до район
„Надежда“ и заявителите. С писмо изх. № РНД17ВК08-1458/10/15.06.2017 г. главният архитект на
район „Надежда“ удостоверява, че собствеността
на ПИ с идентификатор 68134.1331.2125 е непроменена. От приложените разписни списъци при
обявяване на проекта е видно, че собствеността е
на физически лица. Проектът е докладван и приет
от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-51/27.06.2017 г., т. 2,
и се изпраща за одобряване в СОС на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Заявлението за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план е подадено от
заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ,
видно от представените документи за собственост,
удостоверения за наследници и скица на СГКК.
Подробният устройствен план за територията
на м. Требич, кв. 26, е одобрен със Заповед № РД16-087 от 24.04.1990 г. на председателя на ИК на
ОбНС „Нови Искър“.
Кадастралната карта в обхвата на проекта е
одобрена със Заповед № РД-18-48 от 12.10.2011 г.
на изпълнителния директор на АГКК и изменена
със Заповед № 18-9389 от 30.11.2015 г. на началника
на СГКК – София. След изменението на кадас-
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тралната карта в сила са ПИ с идентификатори
68134.1331.2024, 68134.1331.2263, 68134.1331.2264 и
68134.1331.2125.
ПУП – ИПР е изработен върху действаща
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С настоящия проект се предвижда привеждане
на вътрешнорегулационните граници на УПИ
XVI-183, XXII-183, XXI-183 в съответствие с границите на ПИ с идентификатори 68134.1331.2024,
68134.1331.2263 и 68134.1331.2264, което налага и
отпадане на задънена улица между о.т. 151 до
о.т. 81. Предвид обстоятелството, че с проект не
се променят имотните граници на поземлените
имоти, не е налице необходимост от съгласуване
на проекта със СГКК по чл. 65, ал. 2 от Наредба
№ РД-02-20-5 от 2016 г. Създават се нови УПИ
XVI-2024 – „За жс“, XXII-2263 – „За жс“, и XXI2264 – „За жс“.
Основание за одобряване на проекта за ИПР
е нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2
и ал. 2, т. 2 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотите попадат
в устройствена зона: „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм), в която
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
т. 4, е допустимо конкретното предназначение на
УПИ да е „За жилищно строителство“.
Не се предвижда промяна в предназначението
на новосъздадените УПИ „За жилищно строителство“, поради което не е необходимо становище
от РИОСВ – София.
Проектът не противоречи на ОУП на СО, с
което е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
С проекта на ПУП – ПР се създава задънена
улица от о.т. 82а до о.т. 82б, за да се осигури транспортният достъп до нови УПИ XXII-2263 – „За
жс“, и XXI-2264 – „За жс“. Закрива се задънена
улица от о.т. 151 до о.т. 81.
ПИ с идентификатор 68134.1331.2125, попадащ
под новопроектираната улица-тупик е частна
собственост, видно от писмо изх. № РНД17ВК08-1458/10/15.06.2017 г. на главния архитект
на район „Надежда“.
Предвид горното с проекта се предвижда отчуждаване на имот – собственост на физически
лица, за изграждане на обект – публична общинска собственост, поради което и на основание
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС компетентен да одобри
плана е Столичният общински съвет.
Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал. 4 ЗУТ
„Отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане
на собственици на поземлени имоти са за тяхна
сметка“.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 134, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ,
т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-51/27.06.2017 г., т. 2,
Столичният общински съвет реши:
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Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на план за регулация
(ИПР) на м. Требич, кв. 26, като от УПИ XVI183, XXII-183, XXI-183 се създават нови УПИ
XVI-2024 – „За жс“, XXII-2263 – „За жс“, XXI2264 – „За жс“, изменя се улица от о.т. 151 до о.т.
82, закрива се задънена улица от о.т. 151 до о.т.
81 и се създава нова задънена улица от о.т. 82а
до о.т. 82б, по кафявите и зелените линии, цифри,
букви, зачертавания и защриховки с корекциите
с виолетов цвят съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват 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.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

8230

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА ДОБРИЧ
ЗАПОВЕД № 1219
от 23 октомври 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 1, чл. 321,
ал. 1 ЗПУО и в изпълнение на Решение № 24-13
от 19.09.2017 г. на Общинския съвет – гр. Добрич,
нареждам:
Преобразувам чрез сливане следните общински
детски градини:
І.1. Детска градина № 27 „Славейче“ с адрес
гр. Добрич, ул. Войнишка № 25, с Детска градина
№ 33, кв. Рилци, с адрес гр. Добрич, кв. Рилци,
ул. Н. Тахтунов № 6.
След сливането преобразуваната детска градина е с наименование – Детска градина № 27
„Славейче“, седалище – гр. Добрич, с официален
адрес – гр. Добрич, ул. Войнишка № 25.
2. Адрес на сградата, в която ще се провежда
обучението:
Децата от преобразуваните детски градини
не се пренасочват. Отглеждането, възпитаването, социализацията и обучението на децата да
продължават в сградата на детската градина, в
която са приети преди сливането: Детска градина
№ 27 „Славейче“, гр. Добрич, с основна сграда с
административен адрес гр. Добрич, ул. Войнишка
№ 25, и втора сграда с административен адрес гр.
Добрич, кв. Рилци. ул. Н. Тахтунов № 6.
3. Организацията на предучилищното образование за преобразуваните детски градини да се
извършва съгласно раздел III от глава V на ЗПУО.
4. Трудовите правоотношения със служителите
на преобразуваните детски градини да се уредят
при условията на чл. 123, ал. 1. т. 1 КТ.
5. Предоставям сградите, прилежащите терени,
наличния инвентар и задължителната документация на преобразуваните чрез сливане детски
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градини за стопанисване и управление на ДГ
№ 27 „Славейче“ съгласно Решение № 24-13 от
19.09.2017 г. на Общинския съвет – гр. Добрич.
6. Задължителната документация на пре
образуваните детски градини да се съхранява
съответно в основна сграда с адрес гр. Добрич,
ул. Войнишка № 25, и втора сграда с адрес гр.
Добрич, кв. Рилци, ул. Н. Тахтунов № 6.
7. Финансиращ орган: Община гр. Добрич.
II.1. Детска градина № 23 „Звездица“ с адрес
гр. Добрич, ул. Велико Търново № 2, с Детска
градина № 11 „Дъга“ с адрес гр. Добрич, ул.
Богдан № 2.
След сливането преобразуваната детска градина е с наименование Детска градина № 23
„Звездица“, седалище – гр. Добрич, с официален
адрес – гр. Добрич, ул. Велико Търново № 2.
2. Адрес на сградата, в която ще се провежда
обучението:
Децата от преобразуваните детски градини
не се пренасочват. Отглеждането, възпитаването, социализацията и обучението на децата да
продължават в сградата на детската градина, в
която са приети преди сливането: Детска градина
№ 23 „Звездица“, гр. Добрич, с основна сграда с
административен адрес гр. Добрич, ул. Велико
Търново № 2, и втора сграда с административен
адрес гр. Добрич, ул. Богдан № 2.
3. Организацията на предучилищното образование за преобразуваните детски градини да се
извършва съгласно раздел III от глава V на ЗПУО.
4. Трудовите правоотношения със служителите
на преобразуваните детски градини да се уредят
при условията на чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.
5. Предоставям сградите, прилежащите терени,
наличния инвентар и задължителната документация на преобразуваните чрез сливане детски
градини за стопанисване и управление на ДГ
№ 23 „Звездица“ съгласно Решение № 24-13 от
19.09.2017 г. на Общинския съвет – гр. Добрич.
6. Задължителната документация на пре
образуваните детски градини да се съхранява
съответно в основна сграда с адрес гр. Добрич,
ул. Велико Търново № 2, и втора сграда с адрес
гр. Добрич, ул. Богдан № 2.
7. Финансиращ орган: Община гр. Добрич.
III.1. Детска градина № 32 „Зорница“ с адрес
гр. Добрич, ж.к. Строител до бл. 65 и Детска
градина № 29 „Любимка“ с адрес гр. Добрич,
ж.к. Балик, ул. Теменуга до бл. 24.
След сливането преобразуваната детска градина е с наименование Детска градина № 32
„Зорница“, седалище – гр. Добрич, с официален
адрес – гр. Добрич, ж.к. Строител до бл. 65.
2. Адрес на сградата, в която ще се провежда
обучението:
Децата от преобразуваните детски градини не
се пренасочват. Отглеждането, възпитаването,
социализацията и обучението на децата да продължават в сградата на детската градина, в която
са приети преди сливането: Детска градина № 32
„Зорница“, гр. Добрич, с основна сграда с административен адрес гр. Добрич, ж.к. Строител до
бл. 65, и втора сграда с административен адрес
гр. Добрич, ж.к. Балик, ул. Теменуга до бл. 24.
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3. Организацията на предучилищното образование за преобразуваните детски градини да се
извършва съгласно раздел III от глава V на ЗПУО.
4. Трудовите правоотношения със служителите
на преобразуваните детски градини да се уредят
при условията на чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.
5. Пр едо с т а вя м сг ра д и т е, п ри леж а щ и т е
терени, наличния инвентар и задължителната
документация на преобразуваните чрез сливане
детски градини за стопанисване и управление на
ДГ № 32 „Зорница“ съгласно Решение № 24-13 от
19.09.2017 г. на Общинския съвет – гр. Добрич.
6. Задължителната документация на пре
образуваните детски градини да се съхранява
съответно в основна сграда с адрес гр. Добрич,
ж.к. Строител до бл. 65, и втора сграда с адрес
гр. Добрич, ж.к. Балик, ул. Теменуга до бл. 24.
7. Финансиращ орган: Община гр. Добрич.
Контрола по заповедта възлагам на Емилия
Баева – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в
Община гр. Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Кмет:
Й. Йорданов
8206

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № 1328
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс,
чл. 322, ал. 1 ЗПУО във връзка с Решение № 202,
протокол № 8 от заседание на Общинския съвет – гр. Кърджали, проведено на 28.09.2017 г.,
нареждам:
1. Закривам Детска градина „Детски рай“, с.
Солище, с официален адрес с. Солище, ул. Първа
№ 5, община Кърджали, към ДГ „Максим Горки“,
Кърджали, поради намаляване броя на децата
под изискуемия минимум, считано от датата на
обнародване в „Държавен вестник“.
2. Децата, посещаващи ДГ „Детски рай“, с.
Солище, които подлежат на задължителна пред
училищна подготовка, да бъдат пренасочени към
ДГ „Максим Горки“, Кърджали, и ДГ „Пролет“,
с. Рани лист, община Кърджали.
3. Задължителната документация на ДГ „Детски рай“, с. Солище, да се предаде за съхранение
в ДГ „Максим Горки“, Кърджали, като се спазват
нормативните изисквания относно условията и
реда за съхранение съгласно Закона за Националния архивен фонд.
4. След извършване на инвентаризация на
наличната материално-техническа база и изготвяне на необходимите приемно-предавателни
протоколи движимото имущество и материалнодидактическите материали на ДГ „Детски рай“,
с. Солище, да се разпределят на общинските
детски градини съобразно техните нужди и потребности, като приоритет има приемащата ДГ
„Максим Горки“, Кърджали.
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5. Трудовоправните отношения с работещите
да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1,
т. 1 КТ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Веселина Тихомирова – зам.-кмет на
община Кърджали.
Кмет:
Х. Азис

8224

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 380
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 3 от протокол
№ 6 от 12.09.2017 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
Трасе на кабел за присъединяване към елект роп реносната м реж а на позем лен и мо т с
идентификатор 49494.83.921 в землището на гр.
Мъглиж, местност Сипея, община Мъглиж, като
част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива.
Трасето на ел. кабела започва от трафопост
Мъглиж-ТП 4 „Сипея“ в УПИ ХVІІ, кв. 98 (поземлен имот с идентификатор 49494.701.406), продължава на изток по улични отсечки 49494.701.2750
и 49494.701.2785 в регулационните граници на
гр. Мъглиж, преминава през поземлен имот
с идентификатор 49494.83.232, представляващ
пасище – общинска публична собственост, и
влиза в главно разпределително табло (ГРТ) в
поземлен имот 49494.83.921 – лозе (собственост
на възложителя).
Сервитутната зона е 2 м (2х1) м от двете страни
на кабела по дължина на трасето.
Дължината на трасето на ел. кабела е 139,37 м,
а площта на сервитута е 279 кв. м.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.

8199

Председател:
Ст. Христов
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с. Попинци, община Панагюрище“, преминаващо
през следните имоти: имот № 0.595 – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска
публична собственост; имот № 170.2 – пасище – общинска публична собственост, и имот
№ 0.596 – път от републиканската пътна мрежа,
съгласно приетата графична и текстова част на
документацията, неразделна част от решението.
Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април № 13, ет. 2,
стая 212, и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация – Панагюрище, пред
Административния съд – Пазарджик.

8197

Председател:
Хр. Калоянов

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 624
от 5 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе и
сервитут на обект: Реконструкция на местен път
PER 3093/111-1003 Перник – Рударци/стопанство
„Витоша“, в землищата на с. Рударци и с. Кладница, община Перник.
С проекта за ПУП – ПП се засягат имоти, частна собственост, общинска публична собственост,
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ и земи на МЗГ – ДЛ – държавна собственост, съгласно регистър на засегнатите имоти, приложен към проекта.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Перник, чрез кмета
на община Перник.

8177

Председател:
И. Савов

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ РУСЕ
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 419
от 29 септември 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109,
ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, представени съгласувателни писма
и становища от специализираните контролни
органи, експлоатационни дружества, заинтересувани централни и териториални администрации
Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Оптично кабелно захранване на базова станция
БСPD2571 в местността Петровден, землище на

ЗАПОВЕД № 5-95-00-707
от 26 октомври 2017 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ във връзка с протокол № 3 от
17.10.2017 г. на комисия, назначена със Заповед
№ 5-95-00-331 от 22.05.2017 г. и Заповед № 5-9500-347 от 30.05.2017 г. за изменение на Заповед
№ 5-95-00-331 от 22.05.2017 г. на областния управител на област Русе, съгласно чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ нареждам:
1. Одобрявам планове на новообразуваните
имоти за земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ
за местности Орешака/Банката, Орешака/Мор-
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гуля-2, Орешака/Моргуля – Аркалийца, Буйна
Яна/Варниците, Капаклийка, Ясаците, Бъзов
дол/Срещу стопански двор, Бъзов дол/Марчова
нива, Арнаут дере, Дяволица/Шейтанца, Бранище, Чародейка в землището на гр. Русе, Над
гората – Дунарит в землището на с. Николово,
Пачева чешма/В селото в землището на с.
Долно Абланово и До помпена станция – Красен в землището на с. Басарбово, община Русе,
област Русе.
2. Задължавам кмета на община Русе да разгласи заповедта за одобряване на плановете на
новообразуваните имоти по реда на чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни ежедневника,
както и да я обяви в сайта на общината и на
подходящи места с публичен достъп в сградите
на общината и кметствата.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Русе, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.

8233

Областен управител:
Г. Григоров

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1113
от 21 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 21 от заседание
на ПК по „Устройство на територията и екология“
Общинския съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява: подробен устройствен план – изменение плана за регулация и застрояване на
УПИ I, ПИ № 65231.920.548 и ПИ № 65231.920.547
в кв. 19 по плана на к.к. Боровец; разделяне на
УПИ I на два нови УПИ II, ПИ № 65231.920.548
и УПИ III, ПИ № 65231.920.547; прокарване на
нова задънена улица с о.т. 313-313а-313б (продължение на улица с о.т. 312-313, предвидена в
ПУП – ПУР) за осигуряване достъп до УПИ
ІІІ, ПИ № 65231.920.547 по кафявите и зелените
цифри и линии и зелените щрихи на приложения
проект; план за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти УПИ II, ПИ
№ 65231.920.548 и УПИ III, ПИ № 65231.920.547,
отредени „За ку рортен хотел, почивен дом“
п ри обос обена рек реа ц ион на ус т ройс т вена
зона, предназначена за курорт и допълващи
го дейности – „Ок“ със следните параметри на
застрояване:
– за УПИ II – плътност на застрояване – до
30 %; коефициент на интензивност – до 0,6; височина на сградите – до 7 м; минимална озеленена
площ – 50 %;
– за УПИ III – плътност на застрояване – до
30 %; коефициент на интензивност – до 1,25;
височина на сградите – до 15 м; минимална
озеленена площ – 50 %.

8198

Председател:
С. Стойчева
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71. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 ноември 2017 г.
8324
51. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ „Билото-2“,
разположена в землищата на с. Кобилино и с.
Черни рид, община Ивайловград, област Хасково,
описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:
№
Х (m)
Y (m)
1.
4529976.0
9463068.0
2.
4529942.0
9463181.0
3.
4529918.0
9463237.0
4.
4529922.0
9463299.0
5.
4529961.0
9463315.0
6.
4529925.8
9463369.9
7.
4529797.7
9463278.2
8.
4529789.5
9463289.7
9.
4529769.3
9463272.8
10.
4529736.6
9463351.0
11.
4529514.0
9463168.0
12.
4529688.0
9462920.8
13.
4529875.0
9463025.0
8219
52. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми, в площ „Челник“, разположена на територията на общините „Тунджа“ и
Стралджа, област Ямбол, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Х (m)
4641493
4641543
4640270
4640270
4641555
4641611
4629106
4629095
4634135
4634135
4634585

Y (m)
9515551
9522550
9522550
9524100
9524100
9531907
9531997
9527110
9527110
9523750
9522938

С Т Р.
№
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

66

ДЪРЖАВЕН
Х (m)
4634585
4633250
4633250
4628990
4628989
4629916
4629916
4628989
4628989
4636110
4636110
4636200
4636200
Изключена площ
4638800
4638800
4638630
4638630
Изключена площ
4635890
4636149
4636125
4635921
4635840
4635670
4635503
4635660

Y (m)
9519040
9519040
9523750
9523750
9517916
9517916
9517189
9517189
9515641
9515590
9515740
9515740
9515590
9516800
9516980
9516980
9516800

29.
9518970
30.
9519568
31.
9520133
32.
9520318
33.
9521080
34.
9521080
35.
9520268
36.
9518970
8220
53. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ „Ханчето“,
разположена в землището на с. Стрижба, община
Кирково, област Кърджали, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4510108.2

9418218.6

2.

4510101.7

9418266.5

3.

4510087.1

9418390.0

4.

4510000.0

9419000.0

5.

4509500.0

9418500.0

6.

4509505.9

9418212.8

7.

4509690.8

9418099.8

8.

4509846.7

9418100.9

9.

4509940.1

9418152.9

10.

4509997.9

9418140.3

11.
8221

4510061.7

9418170.6
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58. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 110 от 23.10.2017 г. възлага на купувача Теодоси
Неделчев Георгиев с адрес Русе, бул. Славянски
№ 3, ет. 1, ап. 1, следния недвижим имот: поземлен имот № 019066, представляващ нива, с
площ 4,892 дка, седма категория, намиращ се в
землището на с. Голямо Градище, ЕКАТТЕ 15833,
община Опака, област Търговище, местността
Дюзтарла, при граници: имоти № 019094 – полски
път на Община Опака, № 019067 – нива на Тодор
Трифонов Тодоров, № 019084 – нива на Георги
Петков Пашанков, съгласно нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 85, том
I, рег. № 1107, дело № 85 от 21.02.2008 г., съставен
от Юлиян Йорданов – нотариус с рег. № 497, и
скица № К01777/11.11.2016 г., издадена от Общинската служба по земеделие – Попово. Имотът се
продава, такъв какъвто е към момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за
недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
8179
59. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление № 111 от 23.10.2017 г. възлага на купувача
Теодоси Неделчев Георгиев с адрес Русе, бул.
Славянски № 3, ет. 1, ап. 1, следния недвижим
имот: поземлен имот № 026057, представляващ
нива, с площ 7,001 дка, трета категория, намиращ се в землището на с. Захари Стояново,
EКАТТЕ 30404, община Попово, област Търговище, местността Горна Елия, при граници: имоти
№ 026004 – нива на насл. на Неделчо Иванов
Ганев и др., № 026048 – полски път на Община
Попово, № 026005 – нива на насл. на Юсеин
Ахмедов Караалиев и др., № 026094 – нива на
Георги Енчев Георгиев, № 026130 – нива на кооперация „Малки Лом“, № 026055 – нива на Цанка
Ганчева Димова, № 026047 – нива на Румяна
Илиева Миткова и др., съгласно нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 195,
том II, рег. № 3509, дело 394 от 10.05.2008 г.,
съставен от Юлиян Йорданов – нотариус с рег.
№ 497, и скица № К01222/11.11.2016 г., издадена
от Общинската служба по земеделие – Попово.
Имотът се продава, такъв какъвто е към момента
на продажбата, и купувачът не може да претендира
за недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
8180
59. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 114 от 23.10.2017 г. възлага на купувача Делян
Цанков Настев с адрес Русе, ул. Борисова № 41,
вх. 1, ет. 12, следния недвижим имот: поземлен
имот № 023010, представляващ посевна площ с
площ 13,787 дка, от които 3,601 дка пета категория
и 10,186 дка четвърта категория, намиращ се в
землището на с. Горица, ЕК АТТЕ 16081, община
Попово, област Търговище, местността Аланлари, при граници: имоти № 023009 – посевна
площ на насл. на Михайл Николов Михайлов,
№ 0 0 0 062 – полск и път на Община Попово,
№ 023011 – посевна площ на насл. на Петко
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Грозев Лазаров, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 138, том
VII, рег. № 10025, дело № 1337 от 19.11.2008 г.,
съставен от Юлиян Йорданов – нотариус с рег.
№ 497, и скица № К01019/11.11.2016 г., издадена от
Общинската служба по земеделие – Попово. Имотът се продава, такъв какъвто е към момента на
продажбата, и купувачът не може да претендира
за недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
8245
55. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, офис
Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С170015-091-0000455 от 6.10.2017 г. възлага на
Лъчезар Каменов Крумов с адрес с. Милковица, ул.
Преслав № 8, следния недвижим имот: търговски
обект – механа, със застроена площ 304 кв. м, със
самостоятелен вход към двора, разположена в сутерена на масивна двуетажна сграда, построена в
УПИ I в квартал 55, с площ на целия имот 2510 кв.
м, намираща се в с. Милковица, община Гулянци,
област Плевен, с граници – от три страни улици.
Имотът е бивша собственост на ПК „Обединение“ с ЕИК 114035891 съгласно нотариален акт
№ 66, том 8, рег. № 2752, дело 1282 от 6.12.2011 г.,
вписан в Службата по вписванията – Никопол, с
вх. рег. № 5475 от 7.12.2011 г., акт номер 58, том 18.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
8244
50. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Акушерство и гинекология“, за нуждите на
Катедрата по акушерство и гинекология на база
СБАЛАГ „Майчин дом“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, ул. Здраве № 2,
СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра по акушерство
и гинекология, ет. 1, стая № 113, тел. 02/917-23-76.
8212
51. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология“ за нуждите на Клиничния
център по ендокринология и геронтология на база
УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2,
Секретариат на КЦЕГ, ет. 10, тел. 02/895-60-40.
8213
52. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки,
научна специалност „Биохимия“ за нуждите на
Катедрата по медицинска химия и биохимия – сектор „Медицинска биохимия“ на база Предклиничен университетски център, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
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Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2,
ет. 3, стая № 344, Катедра по медицинска химия и
биохимия – сектор „Биохимия“, тел. 02/917-26-56.
8214
53. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здраве
опазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, научна специалност „Анестезиология
и интензивно лечение“ за нуждите на Катедрата
по анестезиология и интензивно лечение на база
Клиника по анестезиология и интензивно лечение
към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, бул. Пенчо
Славейков № 52А – в сградата на УМБАЛ „Света
Екатерина“, тел. 02/923-05-70.
8215
54. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Неврология“ за нуждите на Катедрата по неврология на база МБАЛНП „Свети Наум“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, бул. Георги
Софийски № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884-578-684.
8216
55. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Фармакология
(вкл. Фармакотерапия и химиотерапия)“ за нуждите на Катедрата по фармакология и токсикология
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431, ул.
Здраве № 2, ет. 3, стая 318, тел. 02/952-05-39.
8217
26. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в научна област 5. Технически науки,
професионално направление 5.6. Материали и
материалознание, научна специалност „Методи за
контролиране и изпитване на материали, изделия
и апаратура“ – един за нуждите на Научна секция
7. „Специализирани сензори и устройства“ към
института, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
София, бул. Шипченски проход № 67 – отдел „Организация и управление на човешките ресурси“,
тел. 02/462-62-28.
8246
759. – Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН – София, обявява
конкурси за заемане на академична длъжност
главен асистент по професионално направление
4.2. Химически науки: по научна специалност
„Органична химия“ за нуждите на лаборатория
„Органичен синтез и стереохимия“ – двама; научна специалност „Органична химия“ за нуждите
на лаборатория „Център по ЯМР спектроскопия“ – един. Срок на подаване на документи –
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в института, ул. акад. Г.
Бончев, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872-48-17.
8211
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54. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Софийска област, на основание
чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети
кадастралната карта и кадастралният регистър
на недвижимите имоти за територията в строителен полигон „Верила“, кв. Верила, с. Равно
поле, община Елин Пелин, област София, които
са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Софийска област.
8218
12. – Община Русе на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през октомври 2017 г. е извършена
продажба на поземлен имот № 801.716, представляващ УПИ V-716 в кв. 74 с площ от 1652 кв. м,
с изградена в него сграда № 801.716.1, едноетажна,
полумасивна, друг вид производствена, складова,
с площ 86 кв. м, съгласно регулационния план на
с. Тетово, община Русе, предмет на АОС № 8061
от 19.07.2016 г. Продаден по реда на чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК на Боян Григоров Симеонов с достигната цена 4571,43 лв., с включен ДДС, еднократно
изплатени.
8194
1. – Община Брацигово на основание § 4к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен план на новообразуваните имоти в местността
Сини дол, с. Бяга, за ПИ с № 000650, № 000646,
№ 0 0 0649, № 0 0 0647, № 0 0 0648, № 0 0 0645 и
№ 000643. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плана и
придружаващата го документация, изложени в
сградите на кметство с. Бяга и Община Брацигово,
дирекция „СА“, до кмета на община Брацигово.
8222
31. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпил проект на
ПУП – схема за трасе за КЛ – 1 kV от КРШ-1 на
БКТП Превалата до нов КРШ-2 и модулно табло
пред имот № 005023, местност Превалата, гр.
Велинград, община Велинград. Целта на разработката е да се определи трасе за присъединяване
на имот № 005023, м. Превалата, гр. Велинград,
което ще се осъществи чрез прокарване на нова
подземна кабелна линия, преминаваща изцяло
в урбанизираната територия/съществуващата
улична мрежа на гр. Велинград. Трасето не засяга
обработваеми земи или земи в горски фонд, а
също и частни имоти. Дължината на проектното трасе е 30,06 м. Проектът се намира в отдел
„ТСУ“, Община Велинград, бул. Хан Аспарух
№ 35, ет. 1, стая № 2, и може да се прегледа от
заинтересуваните и да се възрази в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ до кмета на община Велинград.
8247
75. – Община Враца на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 ЗОС е
издадена заповед за отчуждаване на части от недвижими имоти, попадащи в улична регулация на
ул. Теменуга, ж.к. Толбухин-юг, съгласно влязъл
в сила ПУП (план за регулация, одобрен с Реше-
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ние № 959 от 19.04.2011 г.), както следва: Заповед
№ 1540 от 15.09.2017 г. на кмета на община Враца
за отчуждаване на част от ПИ № 12259.1024.246
по кадастралната карта на гр. Враца с площ на
частта, подлежаща на отчуждаване – 23,3 кв. м,
със стойност на обезщетението 1167 лв., както
и дължимото обезщетение за засегнатите подобрения, а именно прозирна и част от масивна
ограда – 2024 лв. Обща стойност на обезщетението – 3191 лв., адресат Виолин Василев Бойчев.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Враца, в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
8205
4. – Община гр. Лозница, област Разград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
за частично изменение на ЗРП на квартали № 34
и № 36 по плана на с. Ловско, община Лозница.
Проектът може да бъде разгледан в Община
Лозница, стая № 203. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8223

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от Върховната административна прокуратура чрез
прокурор Виктор Георгиев Малинов на разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по
околната среда и водите, издаден от министъра
на околната среда и водите, в частта є „или от
оправомощено от министъра длъжностно лице“,
по което е образувано адм. д. № 10105/2017 г. по
описа на Върховния административен съд.
8178
Административният съд – Варна, четвърти
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е направено оспорване от
Окръжната прокуратура – Варна, на чл. 34, ал. 1 от
Наредба № 2 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество в община Провадия с искане за отмяна на посочената
разпоредба. По оспорването е образувано адм.д.
№ 2914/2017 г., насрочено за 14.12.2017 г. – 16 ч.
8269
Административният съд – Варна, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е направено оспорване от Окръжната
прокуратура – Варна, на разпоредбите на чл. 44,
ал. 3, т. 1, 2, 3 и 4 от приетата от ОбС – с. Ветрино,
с Решение № 201 по протокол № 14 от 16.09.2008 г.
Наредба за реда за придобиване, управление
и разпореждане с имоти и вещи, собственост
на Община Ветрино с искане за отмяната им
поради противоречие с материалноправни разпоредби от по-висока степен. По оспорването е
образувано адм. д. № 2888/2017 г., насрочено за
14.12.2017 г. – 9 ч.
8270
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
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е постъпило оспорване от прокурор в Окръжната
прокуратура – Видин, на разпоредбата на чл. 38 от
Наредбата за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на територията на община Чупрене, област Видин, в частта
относно „режийни разноски в размер на 2,5 %“,
приета с Решение № 233 по протокол № 24 от
1.04.2010 г. на Общинския съвет – с. Чупрене, по
което е образувано адм. д. № 241/2017 г. по описа
на Административния съд – Видин, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
16.01.2018 г. от 9,30 ч.
8263
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 Окръжната прокуратура – Габрово, против
разпоредбата на чл. 85, ал. 2, т. 1 и чл. 88, ал. 2,
т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община Трявна, приета с Решение на Общинския
съвет – гр. Трявна, като се иска отмяната є в тази
част като незаконосъобразна или да бъде прогласена нищожността є поради това, че е издадена
в противоречие с нормативен акт от по-висока
степен – чл. 19 от Конституцията на Република
България, чл. 3, ал. 3 ЗОАРАК и чл. 96 ЗМДТ, по
което е образувано адм. д. № 297/2017 г. по описа
на Административния съд – Габрово, насрочено
за 6.12.2017 г. от 11,15 ч.
8183
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава
за протест с вх. № 1654 от 17.10.2017 г. по описа на
съда, подаден от прокурор при Окръжната прокуратура – Габрово, против разпоредбата на чл. 6, т. 3,
буква „ж“ от Наредбата за рекламната дейност на
територията на община Дряново, приета с Решение
№ 511 от 30.01.2007 г. на Общинския съвет – гр.
Дряново, като се иска отмяната є като незаконосъобразна или да бъде прогласена нищожността
є поради това, че е издадена в противоречие с
нормативен акт от по-висока степен – чл. 19, ал. 2 и
чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за вероизповеданията, във
връзка с което е образувано адм. д. № 294/2017 г.
по описа на Административния съд – Габрово,
насрочено за 6.12.2017 г. от 11 ч.
8184
А дминистративният съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на чл. 58, ал. 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в община Джебел, приета
с Решение № 132 от 5.12.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Джебел, по което е образувано адм.д.
№ 293/2017 г. на Административния съд– Кърджали, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.12.2017 г. от 10 ч.
8261
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, на разпоредбите на
чл. 44, ал. 3, чл. 65, ал. 1, т. 5 и чл. 66, ал. 2, т. 7.5
от Наредбата за реда за придобиване, управление
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и разпореждане с общинско имущество (приети
с Решение № 564 от 30.07.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Червен бряг, изменени с Решение № 278
от 27.06.2016 г.), по което е образувано адм. д.
№ 858/2017 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
8185
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, на разпоредбите
на чл. 36, ал. 2, чл. 65, ал. 1, т. 2 и 4 и чл. 68, ал. 3
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
територията на община Долни Дъбник (приети
с Решение № 162 от 6.07.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Долни Дъбник, изм. с Решение № 109
от 6.11.2008 г.), по което е образувано адм. дело
№ 850/2017 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
8225
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 36 и чл. 86,
ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общински имоти
и вещи на територията на община Пордим, по
който е образувано адм. д. № 852/2017 г. по описа
на Административния съд – Плевен.
8266
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу чл. 34, ал. 4, чл. 59,
ал. 1, буква „г“ и чл. 59, ал. 2 от Наредба № 26
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на
община гр. Искър, по който е образувано адм. д.
№ 853/2017 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
8267
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 46, ал. 2
от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на територията на община Плевен, по който е
образувано адм. д. № 856/2017 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
8268
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
ОП – Русе, срещу Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Сливо поле,
приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 ЗМСМА и
чл. 9 ЗМДТ с Решение № 484 по протокол № 39
от 5.03.2003 г. на ОбС – гр. Сливо поле, само в
частта є на разпоредбата на чл. 39 (изм. с Решение № 529 по протокол № 43 от 31.07.2003 г.,
изм. с Решение № 486 по протокол № 40 от
26.10.2006 г.), а именно: „По производства за нас-
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таняване, продажби, замени или учредяване на
вещни права върху общински имоти се заплащат
режийни разноски в размер на 2 %.“ Претендира
се отмяна на оспорената разпоредба. По оспорването е образувано адм. д. № 413/2017 г. по описа
на Административния съд – Русе, VІІІ състав,
насрочено за 20.12.2017 г. от 10,45 ч. Оспорваща
страна по делото е прокурор от ОП – Русе, с
адрес: Русе, ул. Александровска № 57.
8187
Административният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на текстовете
на чл. 44, ал. 2 от Наредба № 1 за определяне
администрирането на местните такси и цени на
услуги в община Иваново, област Русе, по което
оспорване е образувано адм. д. № 396 по описа
на Административния съд – Русе, за 2017 г., V
състав, насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 13.12.2017 г. от 11 ч.
8262
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Силистра, на чл. 55, т. 2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община
Кайнарджа, по което е образувано адм. д. 227/2017 г.
по описа на Административния съд – Силистра.
8264
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжната
прокуратура – Сливен, на разпоредбата на чл. 15,
ал. 1 в частта „ – за общински имоти, ползвани
или наети от други лица, таксата се заплаща от
общината, за сметка на наемателя, съответно
ползвателя.“ от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги и предоставяни права на територията на
община Сливен, приета от Общинския съвет – гр.
Сливен, по което оспорване е образувано адм. д.
№ 329/2017 г. по описа на Административния
съд – Сливен, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 13.12.2017 г. от 14 ч.
8265
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест
на Окръжната прокуратура – София, е образувано
адм. дело № 1013/2017 г. по описа на съда, което
е насрочено за разглеждане на 6.12.2017 г. от 10 ч.
и по което предмет на оспорване са разпоредбите
на чл. 50, ал. 1, чл. 117, ал. 1, т. 7, чл. 118, ал. 2,
т. 2 и 3, чл. 130, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредба № 5
за общинската собственост на община Етрополе, приета с Решение № 16 от 24.03.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Етрополе.
8226
Административният съд – София област, четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест на
Окръжната прокуратура – София, против чл. 44,
ал. 1 и чл. 93 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на територията на община Костинброд
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е образувано адм. дело № 1012/2017 г. по описа
на съда, което ще бъде разгледано в съдебно
заседание на 24.01.2018 г. от 10 ч.
8227
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. № 1011/2017 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
24.01.2018 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против чл. 10а, ал. 1 и чл. 64 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Община Ботевград.
8271
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че по постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Хасково, с който се оспорва чл. 19, ал. 3, чл. 23, ал. 3, чл. 82,
ал. 2, чл. 58 и чл. 100, ал. 3 от Наредба № 2 за
предоставяне, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Маджарово, е
образувано адм. дело № 1115/2017 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
20.12.2017 г. от 10,15 ч.
8196
А дминистративният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен,
срещу чл. 52, ал. 3, чл. 64, ал. 1 и чл. 68, ал. 2,
т. 2 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество (НПУРОИ)
на Община Смядово, приета с Решение № 83 по
протокол № 11 от 13.10.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Смядово, изменена с Решение № 134
по протокол № 3 от 8.04.2009 г., Решение № 280
по протокол № 20 от 22.12.2010 г., Решение № 301
по протокол № 22 от 21.02.2011 г., Решение № 61
по протокол № 6 от 29.03.2012 г., Решение № 77
по протокол № 7 от 26.04.2012 г. и Решение № 168
по протокол № 11 от 24.11.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Смядово. Въз основа на протеста е
образувано адм. дело № 310/2017 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
27.11.2017 г. от 9 ч.
8186
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
ІІІ състав, указва на Елена Ивановна Почкаева,
родена на 16.09.1952 г., руска гражданка, да се яви
в периода от 15.11.2017 г. до 30.11.2017 г. в гражданското деловодство на Бургаския районен съд
в Бургас, ул. Александровска № 101, ет. 3, за да є
бъдат връчени книжа – искова молба с вх. № 24659
от 27.06.2017 г. от „Виста Мениджмънт“ – ЕООД,
с ЕИК 200450896, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Георги
Бенковски № 7, ет. 3, и приложенията към нея
по гр.д. № 4651/2017 г. по описа на съда. Указва
на лицето, че ако не се яви да получи книжата,
следва да посочи съдебен адрес, на който да му
бъдат връчвани съобщенията, като в противен
случай производството ще се гледа по реда на
чл. 48, ал. 2 ГПК, като на ответницата Почкаева
ще бъде назначен особен представител.
8258
Варненският районен съд, гражданско отделение, 24 състав, призовава Татяна Геннадиевна
Седова, гражданка на Руската федерация, родена
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на 21.07.1971 г., и Дмитрий Дмитриевич Седов,
гра ж данин на Руската федераци я, роден на
28.09.1994 г., и двамата с последен известен адрес:
Русия, Москва, ул. Ангелов дом 5, ап. 97, сега
с неизвестни адреси, да се явят в канцеларията
на деловодството на 24-ти състав при Районния
съд – Варна, в срок до 24.11.2017 г., за да получат искова молба и приложенията към нея като
ответници по гр.д. № 15757/2016 г., заведено от
„Дом Мениджмънт“ – ООД, ЕИК 204020221, по
иск с правно основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД.
Указва на ответниците, че при неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и ще им
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8259
Добричкият районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответницата Кармен Естреля Бетанкорт с постоянен адрес в България, гр. Добрич,
ул. Столетов № 7а, и с настоящ адрес в Куба,
неизвестен на ищеца, да се яви в канцеларията
на Добричкия районен съд, гражданско деловодство, гр. Добрич, ул. Константин Стоилов № 7,
ет. 2, стая 210, за да получи препис от исковата
молба и приложенията, подадена срещу нея от
Георги Трифонов Вълев, съобщение по чл. 131
ГПК и препис от разпореждане от 24.07.2017 г.
по предявен иск с правно основание чл. 49 СК,
за разглеждането на който е образувано гр.д.
№ 2538/2017 г. по описа на ДРС, гражданска колегия, втори състав. В случай че ответницата не
се яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще є назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
8272
Районният съд – Дупница, гражданска колегия, ІІІ състав, призовава Томас Христос Иконому
с последен адрес Гърция, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ за получаване на
съдебни книжа по гр. д. № 1966/2017 г., заведено
от Даниела В. Иконому с правно основание чл. 49
СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК.
8234
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гражданско
дело № 590/2017 г. от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество чрез председателя є Пламен Георгиев Димитров, с което са
предявени искове, както следва: Против Радко
Петров Ганчев с постоянен адрес: с. Калипетрово,
община Силистра, област Силистра, ул. Ново
Петрово № 14, Кристина Иванова Христова
с постоянен адрес: гр. Силистра, община Силистра, област Силистра, ул. Ясен № 9, Иван
Радков Петров с постоянен адрес: гр. Силистра,
община Силистра, област Силистра, ул. Ясен
№ 9, чрез законните му представители Радко
Петров Ганчев и Кристина Иванова Христова,
и Атанас Радков Петров с постоянен адрес: гр.
Силистра, община Силистра, област Силистра,
ул. Ясен № 9, чрез законните му представите-
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ли Радко Петров Ганчев и Кристина Иванова
Христова, на основание чл. 74 ЗОПДНПИ за
отнемане в полза на държавата на имущество
на обща стойност 8 030 544,82 лв., както следва:
От Радко Петров Ганчев на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на наличните 100 дружествени дяла в капитала на търговско дружество
„Медведев – СС“ – ЕООД, ЕИК 200256215, със
седалище и адрес на управление област Силистра, община Силистра, с. Калипетрово, ул.
Ново Петрово № 14;
– сумата в размер 1400 лв., представляваща
равностойността на наличните 140 дружествени
дяла в капитала на търговско дружество „Топ
Дизайн – СС“ – ЕООД, ЕИК 201854386, със седалище и адрес на управление област Силистра,
община Силистра, гр. Силистра, ул. Добруджа
№ 22А;
– поземлен имот с площ 5,500 дка, намиращ
се в землището на с. Добруджанка, ЕК АТТЕ
21720, община Кайнарджа, област Силистра,
местност Орляка, трета категория, съставляващ
имот № 001025 по плана за земеразделяне, при
граници: нива № 001026 на Димитринка Стоянова Атанасова, полски път № 090093 на ДПФ,
нива № 001024 на Даниела Костадинова Сивева,
полски път № 090008 на община Кайнарджа;
недвижимият имот е придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 143,
том I, peг. № 901, дело № 49 от 2011 г., от Радко
Петров Ганчев; пазарна стойност към настоящия
момент: 3500 лв.;
– поземлен имот с площ 5,500 дка, намиращ
се в землището на с. Добруджанка, ЕК АТТЕ
21720, община Кайнарджа, област Силистра,
местност Орляка, трета категория, съставляващ
имот № 001026 по плана за земеразделяне, при
граници: нива № 001002 на Ирина Радева Савова,
полски път № 090093 на ДПФ, нива № 001025
на Кръстника Стоянова Асенова, полски път
№ 090008 на община Кайнарджа; недвижимият
имот е придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 142, том I, peг.
№ 900, дело № 48 от 2011 г., от Радко Петров
Ганчев; пазарната стойност към настоящи я
момент е 3500 лв.;
– поземлен имот с площ 5,496 дка, намиращ се
в землището на с. Добруджанка, ЕК АТТЕ 21720,
община Кайнарджа, област Силистра, местност
Дядо Костов дол, трета категория, съставляващ
имот № 004010 по плана за земеразделяне, при
граници: нива № 004011 на Радосвета Иванова
Савова, полски път № 090005 на община Кайнарджа, нива № 004009 на Калин Славов Павлов,
нива № 004008 на „Адванс Терафонд“ – АДСИЦ;
недвижимият имот е придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 63,
том VI, peг. № 5308, дело № 588 от 2011 г., от
Радко Петров Ганчев; пазарната стойност към
настоящия момент е 3500 лв.;
– поземлен имот с площ 5,499 дка, намиращ се
в землището на с. Добруджанка, ЕК АТТЕ 21720,
община Кайнарджа, област Силистра, местност
Дядо Костов дол, от която 0,267 дка – трета кате-
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гория, и 5,232 дка – пета категория, съставляващ
имот № 004007 по плана за земеразделяне, при
граници: нива № 004009 на Калин Славов Павлов, нива № 004004 на Иванка Георгиева Огнева,
полски път № 090004 на община Кайнарджа,
нива № 004008 на „Адванс Терафонд“ – АДСИЦ;
недвижимият имот е придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 62,
том VI, peг. № 5307, дело № 587 от 2011 г., от
Радко Петров Ганчев; пазарната стойност към
настоящия момент е 3000 лв.;
– самостоятелен обект в сграда – магазин с
предназначение за търговска дейност, намиращ се
в гр. Силистра, ул. Добруджа № 22а, ет. 2, обект 3,
област Силистра, със застроена площ 29,17 кв. м
и идентификатор № 66425.500.3071.3.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-66 от 2.06.2008 г. на
изпълнителния директор на АГКК, ведно с 3,62 %
идеални части от общите части на сградата с идентификатор № 66425.500.3071.3 и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху
общ инск и позем лен имо т с и ден т ификат ор
№ 6 6 42 5. 50 0.3 0 71 и п лощ 4 0,73 к в. м , п ри
с ъ с е д и : и м о т № 6 6 42 5. 5 0 0 . 3 0 71. 3.17, и м о т
№ 66425.500.3071.3.47, имот № 66425.500.3071.3.9,
имот № 66425.50 0.3071.3.8 и имот
№ 66425.50 0.3071.3.46; нед ви ж и м и я т и мо т е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 109, том I, peг. № 685,
дело № 34 от 2012 г., от Радко Петров Ганчев;
пазарната стойност към настоящия момент е
46 000 лв.;
– самостоятелен обект в сграда – кафе-аперитив с предназначение за търговска дейност,
намиращ се в гр. Силистра, ул. Добруджа № 22а,
ет. 2, област Силистра, със застроена площ
63 кв. м и идентификатор № 66425.500.3071.3.13,
тераса с п лощ 10 0 к в. м по ка даст ра лната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-66 от 2.06.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, заедно със 17 кв. м
идеални части от общите части на сградата с
идентификатор № 66425.500.3071.3 и 37,39 кв.
м идеални части от възмездно отст ъпеното
п р а в о н а с т р о е ж в ъ рх у о б щ и н с к и п о з е млен имот с идентификатор № 66425.500.3071
при съседи на обекта: имот № 66425.500.3071.3.14,
имот № 66425.500.3071.3.20, имот
№ 66425.500.3071.3.4, имот № 66425.500.3071.3.3,
имот
№ 66425.500.3071.3.2,
имот
№ 66425.500.3071.3.1, имот № 66425.500.3071.3.43 и
имот № 66425.500.3071.3.44; недвижимият имот е
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 46, том II, peг. № 1121,
дело № 71 от 2012 г., от Радко Петров Ганчев;
пазарната стойност към настоящия момент е
96 000 лв.;
– апартамент № 76, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 10135.2560.9.2.1,
намиращ се във Варна, бул. Осми Приморски
полк № 122, вх. Б, първи етаж, със застроена
площ 102,65 кв. м, състоящ се от: хол, две спални,
кухня, антре, столова, два дрешника, перално помещение, баня, тоалетна, два балкона към ул. Ст.
Димитров и два балкона към ул. Рончевски, при

ВЕСТНИК

БРОЙ 89

съседни самостоятелни обекти по схема: на същия
етаж – самостоятелен обект № 10135.2560.9.2.2,
под обекта – няма, и над обекта – самостоятелен
обект № 10135.2560.9.2.6, ведно с прилежащата му
изба № 1-2 със застроена площ 6,77 кв. м, при
съседи: изба № П-2 и коридор, както и 0,7634 %
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху дворното място, като
самостоятелният обект се намира в сграда № 2,
разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 10135.2560.9 по кадастралната карта, одобрена
със Заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; недвижимият
имот е придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 174, том I, peг.
№ 2994, дело № 155 от 2012 г., от Радко Петров
Ганчев; пазарната стойност към настоящия момент е 156 466,40 лв.;
– лек автомобил „Мерцедес“, модел „Вито 108
ОДИ“, peг. № СС0678СА, рама VSA63809413355585,
двигател 61198050269599, придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 9.12.2008 г.; пазарната стойност към настоящия момент е 6500 лв.;
– ремарке за лек автомобил, „Ремарке“,
модел „Туристическо“, peг. № СС5260ЕВ, рама
429, придобито с договор за покупко-продажба
на ремарке за МПС от м. 05.2010 г.; пазарната
стойност към настоящия момент е 700 лв.;
– лек автомобил „УАЗ“, модел „469 Б“, peг.
№ СС0032СС, рама 80607471, двигател 96037, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от
17.06.2010 г.; пазарната стойност към настоящия
момент е 2500 лв.;
– моторна лодка – катер, име „Медведев“,
регистрационен номер: 1578, модел „Хриси“,
корпус BIYD18BKL102, година на производство
2002 г., място на производство – САЩ, двигател
„Mercruiser“ № М360381, пристанище на регистрация Русе, том XXIV, стр. 337, № 1578, придобита
с договор за покупко-продажба на плавателен
съд от 28.06.2011 г.; пазарната стойност към
настоящия момент е 33 000 лв.;
– сумата в размер 1400 лв., представляваща допълнителна лична вноска през 2012 г. на
собственика Радко Петров Ганчев в търговско
дружество „Топ Дизайн – СС“ – ЕООД, ЕИК
201854386;
– сумата в размер 7470 лв., представляваща вноска на каса от Радко Петров Ганчев по
разплащателна сметка в левове с IBAN BG64
BPBI 7115 1055 2428 02, открита в „Юробанк
България“ – АД;
– сумата в размер 6,41 лв., представляваща вноска на каса от Радко Петров Ганчев по
разплащателна сметка в щатски долари с IBAN
BG38 BPBI 7115 1155 2428 01, открита в „Юробанк
България“ – АД;
– сумата в размер 9,31 лв., представляваща вноска на каса от Радко Петров Ганчев по
разплащателна сметка в евро с IBAN BG73
BPBI 7115 1455 2428 01, открита в „Юробанк
България“ – АД;
– сумата в размер 7502 лв., представляваща вноски на каса от Радко Петров Ганчев по
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разплащателна сметка в левове с IBAN BG91
BPBI 7115 1055 2428 01, открита в „Юробанк
България“ – АД;
– сумата в размер 2266 лв., представляваща вноска на каса от Радко Петров Ганчев по
разплащателна сметка в левове с IBAN BG54
СЕСВ 9790 1088 7631 01, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД;
– сумата в размер 1955,83 лв., представляваща вноски на каса от Радко Петров Ганчев
по спестовна сметка в евро с IBAN BG79 CRBA
9898 4400 8056 03, открита в „Алфа Банка България“ – АД („Юробанк България“ – АД, към
настоящия момент);
– сумата в размер 3125 лв., представляваща вноски на каса от Радко Петров Ганчев по
спестовна сметка в левове с IBAN BG37 CRBA
9898 4401 1130 09, открита в „Алфа Банка България“ – АД, („Юробанк България“ – АД, към
настоящия момент);
– сумата в размер 200 лв., представляваща
вноски на каса от Радко Петров Ганчев по разплащателна сметка в левове с IBAN BG05 RZBB
9155 1014 6934 11, открита в „Райфайзен Банк
България“ – ЕАД;
– сумата в размер 500 лв., представляваща
вноски на каса от Радко Петров Ганчев по картова сметка в левове по издадена карта Маестро
с IBAN BG82 RZBB 9155 1014 6934 80, открита в
„Райфайзен Банк България“ – ЕАД;
– сумата в размер 782,33 лв., представляваща вноски на каса от Радко Петров Ганчев
по разплащателна сметка в евро с IBAN BG90
UNCR 7000 1520 4752 93, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД;
– сумата в размер 84 500 лв., представляваща
получени парични средства от трети лица по
разплащателна сметка в левове с IBAN BG64
BPBI 7115 1055 2428 02, с титуляр Радко Петров
Ганчев, открита в „Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер 3720 лв., представляваща
получени парични средства от трети лица по
разплащателна сметка в левове с IBAN BG37
BPBI 7115 1055 2428 03, с титуляр Радко Петров
Ганчев, открита в „Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер 114 300 лв., представляваща получени парични средства от трети лица по
спестовен влог в левове с IBAN BG53 BPBI 7115
4055 2428 01, с титуляр Радко Петров Ганчев,
открит в „Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер 1 403 927,61 лв., представляваща получени парични средства от трети лица
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG91
BPBI 7115 1055 2428 01, с титуляр Радко Петров
Ганчев, открита в „Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер 920 лв., представляваща
получени парични средства от трети лица по
разплащателна сметка в левове с IBAN BG54
СЕСВ 9790 1088 7631 00, с титуляр Радко Петров
Ганчев, открита в „Централна кооперативна
банка“ – АД;
– сумата в размер 480 лв., представляваща
получени парични средства от трети лица по
разплащателна сметка в левове с IBAN BG54
СЕСВ 9790 1088 7631 01, с титуляр Радко Петров
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Ганчев, открита в „Централна кооперативна
банка“ – АД;
От Радко Петров Ганчев на основание чл. 72
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 10 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел
„Пасат“, peг. № СС6707СВ, дата на първа регистрация 19.10.2001 г., рама WVWZZZ3BZ2P180584,
двигател AKN089208, придобит с договор за замяна
на МПС от 30.10.2009 г., отчужден с договор за
покупко-продажба на МПС от 19.02.2010 г.;
– сумата в размер 20 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Фолксваген“,
модел „Фаетон“, peг. № СС9746СВ – стар, и peг.
№ СС0008СК – нов, дата на първа регистрация 11.02.2003 г., рама W V WZZZ3DZ38003502,
двигател BAN002455, придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 7.06.2010 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС
от 7.12.2011 г.;
– сумата в размер 18 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Ауди“, модел „A3“,
peг. № СС9858СВ, дата на първа регистрация
4.11.2005 г., рама WAUZZZ8P86A085477, двигател
ВКС836660, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 5.05.2010 г., отчужден с договор
за покупко-продажба на МПС от 5.10.2012 г.
От Кристина Иванова Христова на основание
чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на наличните 500 дружествени
дяла в капитала на търговско дружество „Супер
Лукс – 84“ – ЕООД, ЕИК 118583419, със седалище и адрес на управление: област Силистра,
община Силистра, гр. Силистра, ул. Ясен № 9,
представлявано от Кристина Иванова Христова;
– лек автомобил „Ауди“, модел „А6“, рег.
№ СС8089СК, рама WAUZZZ4AZSN037034, двигател 1Z333799, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 7.07.2011 г.; пазарната
стойност към настоящия момент е 3200 лв.;
– сумата в размер 48 755,20 лв., представляваща допълнителна лична вноска през 2011 г.
на собственика Кристина Иванова Христова в
търговско дружество „Супер Лукс – 84“ – ЕООД,
ЕИК 118583419;
– сумата в размер 650 лв., представляваща
вноски на каса от Кристина Иванова Христова
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG30
STSA 9300 0011 6619 57 (№ 11661957), открита в
„Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 1028,23 лв., представляваща
вноски на каса от Кристина Иванова Христова
по срочен депозит в евро № 15123152, открит в
„Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 2462 лв., представляваща
получени парични средства от трети лица по
разплащателна сметка в левове с IBAN BG30
STSA 9300 0011 6619 57 /№11661957/, с титуляр
Кристина Иванова Христова, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 1089,20 лв., представляваща получени парични средства от трети лица по
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спестовен влог в левове № 17259667, с титуляр
Кристина Иванова Христова, открит в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
От Кристина Иванова Христова на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 62
ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Корса“,
peг. № СС8703АК, рама VSX000078R4175310, двигател C14NZ19216631, дата на първа регистрация
7.02.1994 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 7.10.2008 г., отчужден с договор
за покупко-продажба на МПС от 16.11.2009 г.;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, peг. № СС4121СК, рама
W V WZZZ3A ZR E035072, двигател A BS639477,
дата на първа регистрация 10.10.1994 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от
23.11.2010 г., отчужден с договор за покупкопродажба на МПС от 18.10.2012 г.
От Радко Петров Ганчев и Кристина Иванова
Христова на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 5 916 654,70 лв., генерирана
от незаконната дейност на Радко Петров Ганчев
и Кристина Иванова Христова.
От Иван Радков Петров на основание чл. 63,
ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 1933,14 лв., представляваща
парична вноска от майката Кристина Иванова
Христова по спестовен влог в евро № 16668370,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
От Атанас Радков Петров на основание чл. 63,
ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 2141,46 лв., представляваща
парична вноска от майката Кристина Иванова
Христова по спестовен влог в евро № 18702189,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
Определя срок за заинтересованите лица за
предявяване на самостоятелни претенции върху имуществото по реда на чл. 225 ГПК – до
приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
Пренасрочва делото за 23.02.2018 г. от 9 ч. – да
се призоват страните.
8207
Разградският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 2 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано
гр.д. № 176/2017 г. по предявено на 14.07.2017 г.
искане чрез председателя Пламен Георгиев Димитров срещу Гьонюл Мехмед Хасанова с постоянен адрес: област Разград, община Самуил,
с. Желязковец, ул. Искър № 3, и настоящ адрес:
област Разград, община Самуил, с. Желязковец,
ул. Тракия № 35, и Рейхан Ахмедов Хасанов с
постоянен адрес: област Разград, община Самуил, с. Желязковец, ул. Искър № 3, и настоящ
адрес: София, ул. Веслец № 65, за отнемане в
полза на държавата имущество на обща стойност
617 399,23 лв., формирана като сбор от следните
компоненти:
От Гьонюл Мехмед Хасанова на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– Сумата в размер 97 791,50 лв., равностойността на 50 000 евро, представляваща внесени
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парични средства на каса по спестовен влог
№ 18182333, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 1416,33 лв., равностойност
та на 724,16 евро, представляваща начислени
лихви по спестовен влог № 18182333, открит в
„Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 25 000 лв., представляваща
внесени парични средства на каса по срочен депозит № 18698799, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 10,56 лв., представляваща
начислени лихви по срочен депозит № 18698799,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 23 990,15 лв., представляваща получени преводи чрез системата за експресни
парични преводи Money Gram и Уестърн Юнион
от трети лица през 2007 г. и непреобразувана в
друго имущество.
– Сумата в размер 15 570,24 лв., представляваща получени преводи чрез системата за експресни
парични преводи Money Gram и Уестърн Юнион
от трети лица през 2008 г. и непреобразувана в
друго имущество.
– Сумата в размер 205,36 лв., представляваща
получени преводи чрез системата за експресни
парични преводи Money Gram и Уестърн Юнион
от трети лица през 2011 г. и непреобразувана в
друго имущество.
От Гьонюл Мехмед Хасанова и Рейхан Ахмедов
Хасанов на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530
Д“, рег. № РР 9310 АР, дата на първа регистрация 18.05.2005 г., рама № WBAWC710XOB826523,
двигател № 306D2, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 27.09.2010 г. Пазарната
стойност към настоящия момент е в размер
15 500 лв.
От Гьонюл Мехмед Хасанова на основание чл. 72
във връзка с чл. 63, ал, 2, т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ:
– Сумата в размер 55 700 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на самостоятелен обект в жилищна
сграда – жилище (апартамент) № 9, на третия
етаж, вх. Г, в жилищен блок № 26 на жилищен
комплекс „Орел“, построен в Разград, с обща
застроена площ 75,92 кв. м, състоящо се от
дневна, спалня, детска, кухня и сервизни помещения, при граници: отдясно – жилище № 8,
отляво – крайна стена, отгоре – жилище № 12,
отдолу – жилище № 6, заедно с прилежащото му
избено помещение № 9 с полезна площ 2,51 кв. м,
при граници: отляво – избено помещение на
жилище № 10, отдясно – коридор, отпред – коридор, отгоре – първи жилищен етаж, заедно
с 5,54 % ид.ч. от общите части на сградата и
9,85 % ид.ч. от правото на строеж върху мястото от 85,77 кв. м; самостоятелният обект е с
идентификатор 61710.504.78.26.93 в Разград по
кадастралната карта и кадастралните регистри
с адрес: Разград, жилищен комплекс „Орел“
№ 26, вх. Г, ет. 3, ап. 9, намиращ се в сграда
№ 61710.50 4.78.26, ра зположена в позем лен
имот с идентификатор 61710.504.78, с предназначение на самостоятелния обект: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: 1, площ по
документ: 75,92 кв. м, прилежащи части: изба
№ 9 с площ 2,51 кв. м и 5,54 % ид.ч. от общите
части на сградата и 9,85 % ид.ч. от правото на
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строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект
№ 61710.504.78.26.67, обект № 61710.504.78.26.92,
под обекта: № 61710.504.78.26.90, над обекта:
№ 61710.504.78.26.96.
От Рейхан Ахмедов Хасанов на основание чл. 63,
ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 61710.505.2366.1.2, с предназначение
жилище, апартамент, с адрес: Разград, ул. Каймакчалан № 2А, апартамент 2 по кадастралната
карта и кадастралните регистри със застроена
площ 91,65 кв. м, състоящ се от: една дневна,
две спални, сервизно помещение, коридор и
един балкон – общ за дневната и едната спалня,
при съседни самостоятелни обекти: на същия
етаж: № 61710.505.2366.1.3, № 61710.505.2366.1.1,
п од о б е к т а : № 61710 . 5 0 5. 2 3 6 6 .1. 33,
№ 61710.505.2366.1.31, № 61710.505.2366.1.32, над
обекта: № 61710.505.2366.1.7, ведно с принадлежащото му избено помещение № 2 с полезна площ
2,74 кв. м, ведно с 2,51 % ид.ч. от общите части
на сградата, равни на 10,82 кв. м и съответните
идеални части от отстъпеното право на строеж
върху мястото, както и 15,69/626 ид.ч., равни
на 15,69 кв. м от правото на собственост върху
поземлен имот с идентификатор 61710.505.2366
по кадастралната карта и кадастралните регистри, придобит с нотариален акт № 71, том I,
peг. № 876, дело № 29/23.02.2010 г. (акт № 148,
том 1, дело № 156, вх. peг. № 321/23.02.2010 г.
на СВ – Разград). Пазарната стойност на имота
към настоящия момент е в размер 58 953 лв.
– Сумата в размер 12 712,90 лв., равностойността на 6500 евро, представляваща внесени
парични средства на каса по спестовен влог
№ 17337668, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 19,07 лв., равностойността
на 9,75 евро, представляваща начислени лихви
по депозит по спестовен влог № 17337668, открит
в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 3740,15 лв., представляваща
внесени парични средства на каса по разплащателна сметка № 14795277, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 8805,47 лв., представляваща
разлика между направените вноски и сумата за
купуване на недвижим имот в спестовен влог
№ 17038051, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 3022,38 лв., представляваща начислени лихви по спестовен влог № 17038051,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 29 920 лв., представляваща
направени вноски по срочен депозит № 14795328,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 347,69 лв., представляваща
начислени лихви по срочен депозит № 14795328,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 78,90 лв., представляваща
внесени парични средства по срочен депозит
№ 15029344, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 1,10 лв., представляваща
начислени лихви по срочен депозит № 15029344,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 918,81 лв., представляваща остатък от внесена сума по срочен депозит
№ 15112011, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
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– Сумата в размер на 1,19 лв., представляваща
начислени лихви по срочен депозит № 15112011,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща остатък от внесена сума по срочен депозит
№ 15203802, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 78,64 лв., представляваща остатък от внесена сума по срочен депозит
№ 15347261, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 21,36 лв., представляваща
начислени лихви по срочен депозит № 15347261,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 2499,12 лв., представляваща остатък от внесена сума по срочен депозит
№ 15523945, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 0,88 лв., представляваща
начислени лихви по срочен депозит № 15523945,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 2425,24 лв., представляваща остатък от внесена сума по срочен депозит
№ 15614505, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер на 0,15 лв., представляваща
начислени лихви по срочен депозит № 15614505,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер на 150 лв., представляваща остатък от внесена сума по срочен депозит
№ 15638994 в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 1850,15 лв., представляваща внесена сума по срочен депозит № 15695252,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 0,69 лв., представляваща остатък от внесена сума по срочен депозит
№ 16013356, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 205,35 лв., представляваща
начислени лихви по срочен депозит № 16013356,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 102,50 лв., представляваща
начислени лихви по срочен депозит № 16292551,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 102,50 лв., представляваща
начислени лихви по срочен депозит № 16416364,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 30 423,31 лв., представляваща внесени парични средства на каса по
срочен депозит № 16903149, открит в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 129,30 лв., представляваща
начислени лихви по срочен депозит № 16903149,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 5349,20 лв., равностойност
та на 2735 евро, представляваща внесени парични
средства на каса по срочен депозит № 16530263,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 35,28 лв., равностойността
на 18,04 евро, представляваща начислени лихви
по срочен депозит № 16530263, открит в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 5056,66 лв., представляваща внесени парични средства на каса по срочен
депозит № 16903254 в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер на 21,49 лв., представляваща начислени лихви по срочен депозит № 16903254
в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 28 854,44 лв., равностойността на 14 753,04 евро, представляваща внесени
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парични средства на каса по срочен депозит
№ 16903306, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 48 лв., равностойността
на 24,54 евро, представляваща начислени лихви
по срочен депозит № 16903306, открит в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 113,75 лв., равностойността
на 58,16 евро, представляваща начислени лихви
по срочен депозит № 17400735, открит в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 58 316,98 лв., равностойността на 29 817 евро, представляваща внесени
парични средства по срочен депозит № 17530220,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 1400,51 лв., равностойност
та на 716,07 евро, представляваща начислени
лихви по срочен депозит № 17530220, открит в
„Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 19 558,30 лв., равностойността на 10 000 евро, представляваща внесени
парични средства на каса по срочен депозит
№ 18014574, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 57,05 лв., равностойността
на 29,17 евро, представляваща начислени лихви
по срочен депозит № 18014574, открит в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
От Рейхан Ахмедов Хасанов на основание чл. 63,
ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– С у мат а в ра змер 8 0 0 л в., вне с ена на
каса по разп лащателна смет ка в левове
№ BG88BUIN95611000316178, открита в „Алианц
Банк България“ – АД.
– Сумата в размер 83 685,35 лв., представляваща получени преводи чрез системата за експресни
парични преводи Money Gram и Уестърн Юнион
от трети лица през 2011 г. и непреобразувана в
друго имущество.
– Сумата в размер 9108,23 лв., представляваща
получени преводи чрез системата за експресни
парични преводи Money Gram и Уестърн Юнион
от трети лица през 2012 г. и непреобразувана в
друго имущество.
От Рейхан Ахмедов Хасанов на основание чл. 72
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 62 ЗОПДНПИ:
– Сумата в размер 12 300 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „525 Д“,
peг. № РР 9358 АР, дата на първа регистрация
29.06.2000 г., рама № W BA DL91050GW525533,
двигател № 31099481256D1, придобит с договор
за покупко-продажба на МПС от 17.03.2009 г.,
отчужден с договор за покупко-продажба на
МПС от 4.10.2010 г.
На основание чл. 70 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 4 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Гюнер Закир Узун:
– 1/2 ид.ч. от лек автомобил, марка „Хюндай“,
модел „САНТА ФЕ СМ“, peг. № JVb РР 2060
АР, рама № KMHSH81WP7U110831 и двигател
с № D4EB6994071, дата на първа регистрация
3.11.2006 г., пазарна стойност към настоящия
момент в размер 6000 лв.;
– 1/2 ид.ч. от товарен автомобил „Мерц е д е с Б е н ц 316 С Ш“, р е г. № РР 9 6 0 3АТ,
р а м а № W DB9 0 36 621 R7679 9 4 и д ви г ат е л с
№ 61298151016970, дата на първа регистрация
1.03.2005 г., пазарна стойност към настоящия
момент на 14 ид.ч. в размер 4750 лв.
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На основание чл. 70 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Емине Сали Юсуф:
– сумата в размер 3500 лв., представляваща
уравнен дял за лек автомобил марка „Хюндай“,
модел „САНТА ФЕ СМ“, рег. № РР 2060 АР,
рама № K MHSH81W P7U110831 и двигател с
№ D4EB6994071;
– су мата в размер 30 0 0 лв., представл яваща у равнен д ял за товарен автомоби л
„Мерцедес Бенц 316 CDI“, peг. № РР 9603АТ,
р а м а № W DB9 0 36 621 R7679 9 4 и д ви г ат е л с
№ 61298151016970.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Емине Сали Юсуф и
Гюнер Закир Узун:
– сумата в размер 8400 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Фолксваген Шаран 1.9 ТДИ“, рег. № РР 1686
АН към датата на отчуждаването му;
– сумата в размер 4400 лв., представляваща
пазарната стойност на товарен автомобил марка
„Форд Транзит Т“, рег. № РР 3247 АС към датата
на отчуждаването му;
– сумата в размер 9700 лв., представляваща
пазарната стойност на поземлен недвижим имот:
поземлен имот, намиращ се в с. Ясеновец, община Разград, област Разград (стопански двор),
целият с площ 1105 кв. м, съставляващ имот
с планоснимачен № 1004, за който е отреден
парцел XXXV-1004 от кв. 21 по регулационния
план на с. Ясеновец, заедно с реално построения
в този поземлен имот: самостоятелен стопански обект – „Царевичен кош“, на един етаж,
със застроена площ 668 кв. м и застроен обем
2672 куб. м към датата на отчуждаването му.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Емине Сали Юсуф:
– сумата в размер 159 798,42 лв., представляваща преводи от трети лица в чужбина в
периода от 2010 г. до 2014 г., непреобразувана в
друго имущество.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Емине Сали Юсуф:
– сумата в размер 1330,02 лв., представляваща
вноски на каса по банкови сметки.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Гюнер Закир Узун:
– сумата в размер 209,95 лв., представляваща
вноски на каса по банкови сметки.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Емине Сали Юсуф:
– сумата в размер 1299,95 лв., представляваща
вноски от трети лица по банкови сметки.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Гюнер Закир Узун:
– сумата в размер 15 013 лв., представляваща
вноски от трети лица по банкови сметки.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 7.02.2018 г. от 10 ч. в Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
8202
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Софийският градски съд, І гражданско отделение, 16-и състав, на основание чл. 76, ал. 1
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр.д.
№ 12040/2015 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество срещу Христо
Дамянов Бисеров с постоянен и настоящ адрес:
София, ул. Хан Омуртаг № 12, Мария Иванова
Добрева-Бисерова с постоянен и настоящ адрес:
София, ул. Хан Омуртаг № 12, и Ивайло Иванов
Главинков с постоянен и настоящ адрес: София,
ул. Велико Търново № 22, ет. 5, за отнемане на
имущество на обща стойност 1 980 475,99 лв.,
описано, както следва:
От Христо Дамянов Бисеров и Мария Иванова
Добрева-Бисерова на основание чл. 63, ал. 2, т. 2
във връзка с чл. 62 и 70 ЗОПДНПИ:
– жилищна сграда, изградена чрез строителство, в недвижимия имот на ул. Хан Омуртаг
№ 12, в София, представляваща двуетажна жилищна сграда със застроена площ 139 кв. м и
разгърната застроена площ 430,50 кв. м, която
се състои от: гараж с достъп към стопанските
помещения в сутерена, входно антре със стълба
към основното ниво (първи етаж), където са
разположени дневна, трапезария, кухня, кабинет,
санитарен възел и тераса, а на втория етаж – три
спални, дрешник и две бани, въведена в експлоатация с удостоверение № 347 от 30.09.2008 г.
на дирекция „Контрол по строителството“ при
СО, собственост на Христо Бисеров и Мария
Добрева-Бисерова, с пазарна ст ойност к ъм
момента на депозиране на исковата молба в
размер 583 700 лв.;
– лек автомобил, марка „Дайхатсу Териос“,
peг. № СА 5001 СА, собственост на Христо Бисеров
и Мария Добрева-Бисерова, с пазарна стойност
към момента на депозиране на исковата молба
в размер 11 790 лв.
От Христо Дамянов Бисеров на основание чл. 72
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– внес ен и пари ч н и с редс т ва по сме т к а
№ BG35BUIN76041411955410 в „А лианц Банк
България“ – АД, с титуляр Христо Бисеров, общо
в размер 27 420 евро с левова равностойност 53
628,86 лв.;
– лихви по сметка № BG35BUIN76041411955410
в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Христо Бисеров, общо в размер 71,31 евро с левова
равностойност 139,47 лв.
От Мария Иванова Добрева-Бисерова на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 и с чл. 62
ЗОПДНПИ:
– паричната равностойност на отчуждено имущество от Мария Добрева-Бисерова (продадени
акции от капитала на „Солар проджектс“ – ЕАД,
ЕИК 200289681) в размер 35 000 лв.;
– паричната равностойност на отчуждено
имущество от Мария Добрева-Бисерова (продадени акции от капитала на „Инниммо солар“ – ЕАД,
ЕИК 200973494) в размер 224 265,82 лв.;
– в н е с е н и п а р и ч н и с р ед с т в а п о с м е т к а № B G71 S T S A 9 3 0 0 0 0 0 2 3516 4 4 в „ Б а н к а
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Мария Добрева-Бисерова, общо в размер 1500 лв.;
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– лихви по сметка № BG71STSA93000002351644
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Мария ДобреваБисерова, общо в размер 21,48 лв.
От Христо Дамянов Бисеров и Мария Иванова
Добрева-Бисерова на основание чл. 72 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 2 и с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– паричната равностойност на отчуждено
имущество от Мария Добрева-Бисерова (лек
автомобил, марка „Мерцедес А 170 ЦДИ“, peг.
№ С 5001 НА) в размер 12 000 лв.
От Мария Иванова Добрева-Бисерова на основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 и 70
ЗОПДНПИ:
– су м и, п редос та вен и в заем о т Мари я
До бр ева-Бис ер ова ч р е з ба н кови п р ево д и о т сме т к а № BG42U NC R70 0 0 45194 4 62 0 6
в „Ун и К р ед и т Бу л б а н к “ – А Д , п о с м е т к а
№ BG42UNCR70004519446289 на Ивайло Главинков в същата банка, в размер общо 184 000
евро, с левова равностойност 359 872,72 лв.
От Ивайло Иванов Главинков на основание чл. 67,
пр. 2 и 3 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– парични средства, прехвърлени от банкова
сметка с титуляр Христо Дамянов Бисеров с
№ CН4508261001631300127 при банка KSUICHGG
KBL LTD, Женева, Конфедерация Швейцария,
по банкова сметка на Ивайло Главинков с
№ 330110204440047 в „Капитал Банка“ – А Д,
Скопие, Република Македония, общо в размер 314
529,02 щ.д. с левова равностойност 469 349,64 лв.;
– парични средства, прехвърлени от банкова
сметка с титуляр Христо Дамянов Бисеров с
№ CН1808261001631309925 при банка KSUICHGG
KBL LTD, Женева, Конфедерация Швейцария,
по банкова сметка на Ивайло Главинков с
№ 330140204440094 в „Капитал Банка“ – А Д,
Скопие, Република Македония, общо в размер
117 192,19 евро, с левова равностойност 229 208 лв.
Съгласно определение от 10.10.2017 г. по гр.
дело № 12040/2015 г. по описа на СГС, І ГО,
16-и състав, съдът определя двумесечен срок
считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ по реда на чл. 76,
ал. 1 ЗОПДНПИ, в който трети заинтересовани
лица, претендиращи самостоятелни права върху
имуществото – предмет на отнемане, могат да
встъпят в делото по реда на чл. 225 ГПК, като
предявят претенциите си пред Софийския градски съд. Гражданско дело № 12040/2015 г. по
описа на СГС, І ГО, 16-и състав, е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
26.03.2018 г. в 13,30 ч.
8175
Врачанският окръжен съд с определение
№ 465 от 25.10.2017 г. по т.д. № 94/2013 г. на ВОС
одобрява пети допълнителен списък на приети и
неприети вземания на кредиторите на сдружение
„Туристическо дружество Веслец – Враца“ (н), с
прието вземане на кредитора „Булпауър“ – ООД,
от 6.10.2017 г., изготвен на основание чл. 688 ТЗ
от синдика Светослав Енев Бакалов. Определението не подлежи на обжалване.
8260
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на Българското
фитохимично сдружение – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 15.12.2017 г. в 12 ч. в аудитория
111 на Института по органична химия с Център по фитохимия – БАН, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 9, София, при следния дневен ред: 1. отчет
за работата през 2017 г., вкл. финансов отчет;
2. обсъж дане и приемане на п рави лник за
присъждане на годишната награда на БФСд за
млад фитохимик; 3. избор на нов председател,
управителен съвет и контролен съвет; 4. разни.
8252
42. – Управителният съвет на Независимата
синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Седмия редовен конгрес
на федерацията на 15.12.2017 г. в 13 ч. в София,
хотел „Акорд“, бул. Владимир Вазов № 17, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на Независимата синдикална
федерация на търговията, кооперациите, туризма
и услугите за периода 2012 – 2017 г.; 2. отчет на
финансово-контролната комисия; 3. обсъждане и
приемане на Програма на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите,
туризма и услугите за периода 2017 – 2022 г.; 4.
приемане на изменения и допълнения на устава
на федерацията; 5. избор на председател, зам.председател на федерацията и председател на
финансово-контролната комисия; 6. избор на
управителен съвет; 7. приемане на бюджет на
федерацията за периода 2018 – 2020 г.; 8. вземане
на решение за членство на федерацията в КНСБ
и в други синдикални централи; 9. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
конгресът ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8251
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Зелена България Ръка за ръка“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 16.12.2017 г. в 9,30 ч. в седалището и адреса
на управление на сдружението в София, ул. Оборище № 91, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за учредяване на клонове в административните области на страната и определяне на
компетенциите на управителите им; 2. вземане
на решение за приемане на актуален устав на
сдружението във връзка с решенията по т. 1; 3.
вземане на решение за оправомощаване на управителния съвет за избор на управители, седалища
и дейностите по регистрация на клоновете.
8241
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„АШЛИ – Районен център за културна и социална интеграция на ромите и социално слаби
семейства в район „Красна поляна“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.12.2017 г. в 14 ч. в седалището на
сдружението в София, район „Илинден“, ж.к.
Илинден, бл. 127Б, вх. Д, ет. 8, ап. 105, при следния дневен ред: 1. разглеждане на предложение
за прекратяване и ликвидация на сдружението
на основание чл. 13, ал. 1, т. 2 и чл. 14, ал. 2
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ЗЮЛНЦ и чл. 49, ал. 1, т. 1 от устава на сдружението; 2. избор на ликвидатор. Материалите,
свързани с дневния ред на заседанието, са на
разположение на адреса на управление на сдружението и могат да се ползват от всеки член
при поискване.
8287
62. – Управителният съвет на Българска
федерация Бадминтон – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетноизборно събрание на членовете на федерацията
на 23.12.2017 г. в 11 ч. в София, бул. Евлоги
Георгиев № 38, Национален стадион „Васил
Левски“ – централен вход, Пресклуб „България“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на БФ Бадминтон за периода 2013 – 2017 г.
и финансов отчет за 2017 г.; 2. отчет на контролния съвет на БФ Бадминтон за периода
2013 – 2017 г.; 3. освобождаване на членовете на
управителния съвет (включително председател и
изпълнителен директор) и на контролния съвет
на БФ Бадминтон; 4. избиране на председател
на УС, изпълнителен директор и членове на
управителния съвет на БФ Бадминтон, избиране на председател и членове на контролния
съвет на БФ Бадминтон и помощни органи на
БФ Бадминтон за нов четиригодишен мандат
съгласно устава на федерацията; 5. приемане на
проектобюджет на БФ Бадминтон за 2018 г.; 6.
приемане на наредба за провеждане на национални първенства и турнири и състезателния
календар (ДСК, МСК) на БФ Бадминтон за 2018 г.
Писмените материали, свързани с дневния ред,
са на разположение на адреса на управление
на сдружението.
8286
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Спортен клуб Бързи, смели, сръчни“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 28.12.2017 г. в 11 ч. в седалището и адреса на управление на сдружението
в София, район „Средец“, ул. Янтра № 12, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
освобождаване на Николай Ангелов Ангелов
като член на управителния съвет и член на
сдружението; 2. вземане на решение за приемане на Бистра Панчова Мушмова за член на
сдружението и член на управителния съвет;
3. вземане на решение за промяна броя на
членовете на управителния съвет; 4. вземане
на решение за утвърждаване на членовете на
управителния съвет на сдружението: Андрей
Василев Арнаудов, Александър Георгиев Тошев,
Никола Методиев Тупарев, Бистра Панчова
Мушмова; 5. вземане на решение за утвърждаване
на членовете на сдружение „Спортен клуб Бързи, смели, сръчни“: Андрей Василев Арнаудов,
Александър Георгиев Тошев, Никола Методиев
Тупарев, Бистра Панчова Мушмова, Добрин
Ангелов Александров, Калоян Христов Лалев,
Лилия Василева Тошева-Литовска; 6. вземане на
решение за промяна името на сдружението от
„Спортен клуб Бързи, смели, сръчни“ на „Спортен клуб Приятелство“; 7. вземане на решение
за утвърждаване на нов устав.
8243
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1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Гражданско сдружение Право на избор“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 29.12.2017 г. в 11 ч. в седалището и адреса на управление на сдружението
в София, район „Средец“, ул. Янтра № 12, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
освобождаване на Николай Ангелов Ангелов като
член на управителния съвет и член на сдружението; 2. вземане на решение за приемане на Бистра
Панчова Мушмова за член на сдружението; 3.
вземане на решение за приемане на Никола
Методиев Тупарев за член на управителния
съвет на сдружението; 4. вземане на решение за
утвърждаване членовете на управителния съвет:
Александър Георгиев Тошев, Никола Методиев
Тупарев, Светла Руменова Иванова; 5. вземане
на решение за утвърждаване членовете на сдружението: Александър Георгиев Тошев, Никола
Методиев Тупарев, Светла Руменова Иванова,
Чавдар Красимиров Петров, Лилия Василева
Тошева-Литовска, Андрей Василев Арнаудов,
Добрин Ангелов Александров, Бистра Панчова
Мушмова; 6. вземане на решение за утвърждаване
на нов устав. Право на глас в общото събрание
могат да упражнят всички лица, членове на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
в 12 ч. на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за законно, независимо от
броя на явилите се членове.
8242
4. – Управителният съвет на Културния клуб
на великотърновци, живущи в София – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 10.01.2018 г. в
17 ч. в помещението на клуба: София, ул. Граф
Игнатиев № 24, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на клуба за 2017 г.;
2. доклад на председателя на контролния съвет
за дейността и финансовата част на клуба за
2017 г.; 3. приемане бюджета на клуба за 2018 г.;
4. разисквания и решения. Поканват се всички
членове на клуба да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ то се провежда един час по-късно при
наличността на явилите се членове независимо
от броя им.
8249
129. – Управителният съвет на Българската
федерация гимнастика – София, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и решение от 26.10.2017 г.
свиква редовно отчетно-изборно общо събрание
на членовете на федерацията на 19.01.2018 г.
в 11 ч. в София, бул. Васил Левски № 75, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
Българската федерация гимнастика през 2017 г.;
2. финансов отчет на Българската федерация
гимнастика за 2017 г.; 3. приемане на бюджета
за 2018 г.; 4. избор на председател и членове
на управителния съвет на БФГ; 5. разни. 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.
Писмените материали по дневния ред са на
разположение в офиса на федерацията в София,
бул. Васил Левски № 75.
8275
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1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
С п о р т е н к л у б „ Ло в , е ко л о г и я , т у р и з ъ м –
ЛУКОЙЛ – Бургас“ – Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 3 от устава на сдружен ието
свиква общо събрание на 20.12.2017 г. в 11 ч. в
Спортен клуб „Лов, екология, туризъм – ЛУК
ОЙЛ – Бургас“ в Бургас, к-с „Лазур“, спортна
за ла „Л У КОЙЛ Нефтох имик“, при следни я
дневен ред: 1. приемане на решение за изменение на чл. 2, ал. 1 от устава на сдружението;
проект за решение – общото събрание изменя
наименованието на сдружението от Спортен клуб
„Лов, екология, туризъм – ЛУКОЙЛ – Бургас“
на сдружение „Спортен клуб „Лов, екология,
туризъм – 2017 – Бургас“; 2. приемане на решение за изменение на чл. 32, ал. 3 от устава
на сдружението; проект за решение – общото
събрание изменя чл. 32, ал. 3, който придобива
следната редакция: „Управителният съвет е в
състав от 3 членове“; 3. приемане на актуализиран
устав на сдружението; проект за решение – общото събрание приема актуализиран устав на
сдружението; 4. промени в управителния съвет
на сдружението; проект за решение – общото
събрание на основание чл. 21, т. 4 и 5 от устава
и във връзка с чл. 22, т. 1 ЗЮЛНЦ освобождава
Валентин Василев Златев и Владимир Михайлович Ракитский като членове на управителния
съвет; освобож да ва Вла дим и р Ми ха й лови ч
Ракитский като член на сдружението; избира
Велин Янакиев Великов за член на управителния
съвет на сдружението; 5. приемане на решение
за освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет за финансовите 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 г.; проект за решение – общото събрание освобождава следните
членове на управителния съвет за дейността им
през финансовите 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 и 2016 г.: Валентин Василев Златев,
Владимир Михайлович Ракитский, Атанас Георгиев Зайков и Димитър Колев Джамбазов;
6. приемане на решение за прекратяване на
сдружението и откриване на производство по
ликвидация – общото събрание на основание
чл. 48 от устава прекратява сдружение „Спортен
клуб „Лов, екология, туризъм – 2017 – Бургас“ и
открива на основание чл. 49 от устава във връзка
с чл. 14 ЗЮЛНЦ производство по ликвидация;
назначава за ликвидатор на сдружение „Спортен
клуб „Лов, екология, туризъм – 2017 – Бургас“
управителния съвет на сдружението и определя
срок за ликвидация 6 месеца от обнародването
на поканата до кредиторите. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие в
общото събрание лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са
на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление: Спортен клуб
„Лов, екология, туризъм – ЛУКОЙЛ – Бургас“
в Бургас, к-с „Лазур“, спортна зала „ЛУКОЙЛ
Не ф т ох и м и к“ – В е л и н В е л и ков (т е л. 05511
3840), всеки работен ден от 8,30 до 17 ч. считано от обнародване на поканата в „Държавен
вестник“. Регистрацията на членовете ще се
извършва в деня на общото събрание от 9 до
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11 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на
8.01.2018 г. в 11 ч. при същия дневен ред и на
същото място.
8304
1. – Председателят на управителния съвет
на „Ун и верси т е т ск а фон да ц и я – П ловд и в“,
Пловдив, на основание чл. 15 и 16 от учредителния акт и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква събрание
на съвета на дарителите на „Университетска
фондация – Пловдив“ на 22.12.2017 г. в 10 ч. в
Пловдив, ул. Крим № 1, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за изменение и допълване
на учредителния акт на фондацията; 2. вземане
на решение за освобождаване на членовете на
управителния съвет на фондацията; 3. вземане
на решение за освобождаване на членове на
съвета на дарителите на фондацията и избиране на нови членове и председател на съвета
на дарителите; 4. разни. На основание чл. 17,
ал. 1 от учредителния акт и чл. 27 ЗЮЛНЦ
при липса на кворум събранието ще се отложи
с един час и ще се проведе на същото място
в 11 ч. и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове. Писмените материали за заседанието са на разположение на
членовете на съвета на дарителите на адреса
на управление – Пловдив, ул. Крим № 1, като
се предоставят при поискване.
8248
6. – Управителният съвет на Шахматен клуб
„Марица-изток“ – Раднево, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на клуба на 8.12.2017 г. в 18 ч. в Раднево, ул.
Георги Димит ров № 6, при следни я дневен
ред: 1. приемане на от чет на дейност та на
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сдружението за 2016 г.; 2. приемане на отчет
за дейността на УС за периода 2008 – 2016 г.;
3. избор на нов председател на управителния
съвет; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8240
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Спортен к луб по тенис на
маса „Хасково“ – Хасково, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.01.2018 г.
в 10 ч. в Хасково, ул. Средна гора № 2, ет. 2,
стая 26 (в Спортна зала „Спартак“) при дневен
ред – избор на нов управителен съвет. Поканват
се да присъстват всички членове на сдружението
или техни писмено упълномощени представители.
Материалите на събранието са на разположение
в офиса на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 11 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред.
8250
Вио ле т а Йорд а нов а Пе т р ов а – л и к ви датор на сдружение „Балкани“ – в ликвидация
по ф.д. № 17/2012 г. на Габровския окръжен
съд, със седалище Габрово, ул. А лександър
Стамболийски № 41, ет. 4, ап. 10, БУЛСТАТ
176294324, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на дружеството да предявят
вземанията си в шестмесечен срок считано от
деня на обнародване на настоящата покана в
„Държавен вестник“.
8316

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
Съгласно чл. 11, т. 2 от Закона за „Държавен вестник“ срокът на обнародване на обявленията в
неофициалния раздел е не по-късно от един месец от постъпването им.
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
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