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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 262
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 народните
читалища, приет от 44-то Народно събрание
на 13 декември 2017 г.
Издаден в София на 19 декември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за народните чита
лища (обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм., бр. 95
от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 28 и 94 от
2005 г., бр. 108 от 2006 г., бр. 42 и 74 от 2009 г.,
бр. 47 и 97 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 74
от 2016 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В Министерството на културата се
води регистър на народните читалища и на
читалищните сдружения по ред, определен с
наредба на министъра на културата. Регистърът
е публичен, поддържа се в електронен вид,
като достъпът до него е свободен и безплатен, включително онлайн, в машинночетим
формат.“
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) В 7-дневен срок от вписване на читалището или на читалищното сдружение в
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел читалищното настоятелство или управителният орган на читалищното сдружение
подава заявление за вписване по регистъра по
ал. 1. Към заявлението се прилагат данните
по ал. 2, уставът на читалището или читалищното сдружение, а за сдруженията – и списък
с членуващите в тях читалища. В случаите,
когато заявлението се подава по електронен
път, се спазват изискванията на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(4) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен
срок от подаване на заявлението по ал. 3
извършва вписване и издава удостоверение за
вписване в регистъра или отказва вписване.
За извършено вписване в регистъра се уведомява кметът на общината по седалището на
читалището или читалищното сдружение.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В срок три месеца от влизането в сила
на този закон министърът на културата издава
наредбата по чл. 10, ал. 1.

§ 3. В едногодишен срок от влизането в сила
на този закон Министерството на културата
осигурява условия за приемане на документи
и заявления, подавани за вписване в регистъра
по чл. 10, по електронен път.
§ 4. Законът влиза в сила от 2 януари 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 декември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9720

УКАЗ № 263
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Кодекса
на труда, приет от 44-то Народно събрание
на 13 декември 2017 г.
Издаден в София на 19 декември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса на
труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм.,
бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г.,
бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100
от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87
от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от
1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на
Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от
1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г.,
бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г.,
бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от
2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83
и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102
и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от
2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35,
41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 17 от
2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100
и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г.,
бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от
2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и
104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54,
61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от
2016 г. и бр. 85, 86 и 96 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 228 се правят следните допълнения:
1. В заглавието накрая се добавя „и срок
за изплащане“.
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2. Създава се ал. 3:
„(3) Обезщетенията по този раздел, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, се изплащат не по-късно от
последния ден на месеца, следващ месеца,
през който правоотношението е прекратено,
освен ако в колективния трудов договор е
договорен друг срок. След изтичане на този
срок работодателят дължи обезщетението
заедно със законната лихва.“
§ 2. В чл. 399 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „и дейности“ се добавя
„включително по изплащане на неизплатени
трудови възнаграждения и обезщетения след
прекратяване на трудовото правоотношение“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ подава писмена молба съгласно
чл. 625 от Търговския закон.“
§ 3. В чл. 404 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 12:
„12. да дават задължителни предписания
на работодателя и органа по назначаването
за изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване
на трудовите правоотношения.“
2. В ал. 3 след думите „ал. 1, т. 1“ се добавя
„и/или т. 12“, а преди думите „на законодателството“ се поставя съюзът „и“.
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) Копие от влязло в сила предписание
по ал. 1, т. 12 се предоставя от контролните
органи на работника или служителя по негово искане.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 4. В чл. 412а, т. 2 след думите „едноличните търговци“ накрая се поставя запетая и
се добавя „и на дружества, създадени по реда
на Закона за задълженията и договорите.“
Заключителни разпоредби
§ 5. В Гражданския процесуален кодекс
(обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от
2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд
от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от
2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение
№ 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47
от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100
от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45,
49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 60 от 2013 г., бр. 53
и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43
от 2016 г. и бр. 8, 13, 63, 86 и 96 от 2017 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 417:
а) създава се нова т. 8:
„8. влезли в сила задължителни предписания на органи на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ до работодател
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за изплащане на забавени повече от два месеца парични задължения по трудови правоотношения;“
б) досегашните т. 8 и 9 стават съответно
т. 9 и 10.
2. В чл. 420, ал. 1 думите „чл. 417, т. 1 – 8“
се заменят с „чл. 417, т. 1 – 9“.
§ 6. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48
от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103
от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г.,
бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100
и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г.,
бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84
от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19,
31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и
105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г.,
бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и
108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г.,
бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г.,
бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г.,
бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 95 от 2015 г., бр. 13
и 105 от 2016 г. и бр. 62 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли,
след като отчуждителят изплати дължимите,
но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски
на работниците и служителите, включително
и на работниците и служителите, трудовите
правоотношения с които са прекратени до
три години преди прехвърлянето на предприятието.
(5) Ако страните се договорят изрично,
предприятието може да се прехвърли и ако
приобретателят изпълни задълженията по
ал. 4.“
2. В чл. 129, ал. 1, изречение второ накрая
се добавя „и ако няма неизплатени изискуеми
трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците
и служителите, включително и на работниците
и служителите, трудовите правоотношения
с които са прекратени до три години преди
прехвърлянето на дружествения дял“.
3. В чл. 608, ал. 1:
а) в т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „или“;
б) създава се т. 4:
„4. задължение за изплащане на трудови
възнаграждения към най-малко една трета
от работниците и служителите, което не е
изпълнено повече от два месеца.“
4. В чл. 625 думите „както и“ се заличават,
а накрая се добавя „както и от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ при
изискуеми и неизпълнени за повече от два
месеца задължения за трудови възнаграждения
към най-малко една трета от работниците и
служителите на търговеца“.
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5. В чл. 628, ал. 2 след думата „кредиторът“ се добавя „или Изпълнителната агенция
„Главна инспекция по труда“.
6. В чл. 687 ал. 1 се изменя така:
„(1) Вземане на работник или служител,
произтичащо от т рудово или прекратено
т ру дово п равоот ношение с д л ъж ника до
6 месеца преди вписване на съдебното решение за отк риване на производство по
несъстоятелност в търговския регистър, се
вписва служебно от синдика в списъка на
приетите вземания.“
7. В чл. 789, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. кредитори с вземания, произтичащи от
трудови или прекратени трудови правоотношения, възниквали до 6 месеца преди датата на
определението за откриване на производство
по стабилизация;“.
§ 7. В Закона за гарантираните вземания
на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (обн., ДВ, бр. 37 от
2004 г.; изм., бр. 104 и 105 от 2005 г., бр. 30,
34, 48 и 105 от 2006 г., бр. 12 и 32 от 2009 г.,
бр. 18 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 15 и 84
от 2013 г. и бр. 98 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Право на гарантирани вземания по този
закон имат работниците и служителите, които
са или са били в трудово правоотношение с
работодателя по чл. 2, независимо от срока му
и от продължителността на работното време.“
2. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Гарантираните вземания на
работниците и служителите по чл. 4, ал. 1
са в размер на последните 6 начислени, но
неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните
36 календарни месеца, предхождащи месеца,
в който е вписано решението по чл. 6.
(2) Максималният месечен размер на гарантираните вземания по ал. 1 се определя
ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и не може да
бъде по-малък от две и половина минимални
работни заплати, установени за страната към
датата на вписване на решението в търговския
регистър.
(3) Когато вземанията на работниците и
служителите по чл. 4, ал. 1, чиито правоотношения са прекратени през последните
36 месеца преди датата на вписване в търговския регистър на решението по чл. 6, са
само за начислени, но неизплатени парични
обезщетени я за сметка на работодател я,
дължими по силата на нормативен акт или
колективен трудов договор, гарантираното
вземане е в размер на неизплатените обезщетения, но не повече от четирикратния размер
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на минималната работна заплата, установена
за страната към датата на прекратяване на
трудовото правоотношение.“
3. Член 23 се отменя.
4. В чл. 25 думата „двумесечен“ се заменя
с „тримесечен“.
§ 8. В Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от
2016 г. и бр. 63, 85 и 96 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 54, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. е установено с влязло в сила наказателно
постановление, принудителна административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда или
съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1,
чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118,
чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305
от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен;“.
2. В чл. 56, ал. 1 се създава т. 4:
„4. е платил изцяло дължимото вземане по
чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса
на труда.“
3. В чл. 58:
а) в ал. 1, т. 3 след думите „чл. 54, ал. 1,
т. 6“ се добавя „и по чл. 56, ал. 1, т. 4“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Удостоверението по чл. 56, ал. 1, т. 4
се издава в 15-дневен срок от получаване на
искането от участника, избран за изпълнител.“
§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 2, т. 2 и § 6, т. 3, 4 и 5, които
влизат в сила от 31 март 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 декември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9721
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за изменение и допълнение на Закона за
безопасно използване на ядрената енергия
(обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120
от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105
от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от
2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от
2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от
2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и
бр. 58 и 99 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2, т. 6 думите „дълбоко
ешелонираната защита“ се заменят със „защита в дълбочина“.
§ 2. В чл. 5 т. 4 се изменя така:
„4. издава, прекратява и отнема удостоверения за регистрация и удостоверения за
правоспособност за извършване на дейности
съгласно този закон;“.
§ 3. Наименованието на глава трета се
изменя така: „Регулиране на дейности“.
§ 4. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Дейност по използване на ядрената енергия и по управление на радиоактивните
отпадъци и на отработеното ядрено гориво
се извършва след получаване на разрешение
и/или лицензия за съответната дейност в
случаите, определени в този закон.
(2) Дейност с източници на йонизиращи
лъчения се извършва след подаване на уведомление, получаване на удостоверение за
регистрация, на разрешение или лицензия за
съответната дейност в случаите, определени
в този закон.
(3) Дейностите по ал. 1 и 2 не подлежат на
регулиране по този закон, когато:
1. радиационният риск от дейността е пренебрежимо малък и вероятността от настъпване на събитие, което да доведе до неговото
повишаване, е незначителна;
2. контролът върху дейността не е оправдан
и няма да доведе до допълнително намаляване
на индивидуалните дози.
(4) Дозовите критерии и нивата за освобождаване от регулиране на дейностите по
ал. 1 и 2, както и нивата за освобождаване
от регулиране на материали по чл. 15, ал. 7
се определят с наредбата по чл. 26, ал. 3.“
§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 2 се изменя така:
„2. използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански, медицински,
ветеринарномедицински, научни цели или
за осъществяване на контролни функции с
изключение на случаите, когато се изисква
регистрация или уведомление;“
б) точка 4 се изменя така:
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„4. производство на потребителски продук
ти, включително на медицински изделия по
смисъла на Закона за медицинските изделия,
чрез добавяне на радиоактивни вещества;“
в) създава се т. 9:
„9. експлоатация и техническа ликвидация
на обекти за добив и преработване на руда,
съдържаща естествен уран или торий.“
2. В ал. 4:
а) в т. 5:
аа) в буква „б“ накрая се добавя „или за
извеждане от експлоатация“;
бб) в буква „в“ след думите „и други“ се
добавя „документи“ и накрая се добавя „или
към лицензията за извеждане от експлоатация“;
б) точка 9 се изменя така:
„9. строителство, монтаж и предварителни
изпитвания на обект с източник на йонизиращо лъчение с изключение на случаите, които
подлежат на уведомление;“
в) създава се нова т. 10:
„10. извършване на промени в предвидени
по проект конструкции, системи и компоненти,
свързани с радиационната защита в обекти с
източници на йонизиращи лъчения;“
г) досегашните т. 10, 11 и 12 стават съответно т. 11, 12 и 13;
д) досегашната т. 13 става т. 14 и се изменя така:
„14. внос и износ на източници на йонизиращи лъчения;“
е) досегашните т. 14, 15 и 16 стават съответно т. 15, 16 и 17;
ж) създава се т. 18:
„18. възстановяване на терени, замърсени
с радиоактивни вещества.“
3. В ал. 6 думите „т. 12“ се заменят с „т. 13“.
§ 6. В чл. 16 в текста преди т. 1 думите
„с източници“ се заменят с „и с източници“.
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. повишаването на активността на храни, фуражи, играчки, бижута и козметични
продукт и чрез добавяне на радиоактивни
вещест ва и ак т иви рането на материа ли,
използвани за производство на играчки и
бижута, както и вносът и износът на такива
стоки и продукти;“.
2. В т. 4, буква „а“ думите „обратен внос“
се заменят с „реимпорт“.
§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „т. 1 и 8“ се заменят с
„т. 1, 8 и 9“;
б) в т. 3 думите „един месец“ се заменят
с „два месеца“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „и 14“ се заменят с „и 15“;
б) в т. 2 след думите „т. 5“ се добавя „и 18“;
в) в т. 3 думите „точки 7 – 13 и 15“ се заменят с „т. 7 – 14 и 16“;
г) в т. 4 думите „т. 16“ се заменят с „т. 17“.
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3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Председателят на агенцията издава
удостоверение за регистрация за дейностите
по чл. 56, ал. 3 в срок до един месец.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „и разрешение“ се заменят с „разрешение и удостоверение за регистрация“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „или разрешение“ се заменят с „разрешение или удостоверение за регистрация“.
§ 9. В чл. 19 се създава ал. 3:
„(3) В удостоверението за регистрация
се определят титулярят, срокът, за който се
издава, дейността и източникът на йонизиращо лъчение, както и изисквания, свързани
с предоставяне на информация относно осъществяването на дейността и източника на
йонизиращо лъчение.“
§ 10. В чл. 20 се създава ал. 4:
„(4) Срокът на удостоверението за регист
рация по чл. 18, ал. 3 е до 5 години.“
§ 11. В чл. 22 се създава ал. 4:
„(4) Разпоредбите на ал. 2, т. 1, 2 и 4 се
прилагат съответно и за прекратяване действието на удостоверение за регистрация.“
§ 12. В чл. 23 се създава ал. 5:
„(5) Разпоредбите на ал. 1, т. 1, букви „а“ и
„б“, т. 2 и 4, ал. 3 и 4 се прилагат съответно и
за отнемане на удостоверение за регистрация.“
§ 13. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„С наредбата се определя и редът за извършване на регистрация и за уведомление за
осъществяване на дейности по този закон.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изискванията за радиационна защита
при осъществяване на дейностите по този закон се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра
на здравеопазването, министъра на околната
среда и водите и председателя на агенцията.“
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) Нормите за радиационна защита при
техническа ликвидация на последствията от
добива и преработката на уранова руда се
определят с наредба, приета от Министерския
съвет по предложение на министъра на здравеопазването, министъра на околната среда и
водите и председателя на агенцията.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 14. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. удостоверения за регистрация и удостоверения за правоспособност, както и тяхното
прекратяване и отнемане;“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В агенцията се води публичен регистър
на подадените уведомления за извършване на
дейности по чл. 56, ал. 2.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 15. В чл. 28, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
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1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Такси
по ал. 1 се заплащат за:“.
2. Създава се т. 6:
„6. регистрация за дейности по чл. 56, ал. 3.“
§ 16. В чл. 33 се създават ал. 6 – 9:
„(6) Разрешение по ал. 1, т. 1 е основание
за издаване на разрешение за изработване
на подробен устройствен план по Закона за
устройство на територията.
(7) Заповеди т е по а л. 4 са основание
за одобряване на подробни я устройствен
план, съответно на техническия инвестиционен проект по Закона за устройство на
територията.
(8) Разрешение по ал. 1, т. 3 е основание за
издаване на разрешение за строеж по Закона
за устройство на територията.
(9) Разрешение по ал. 1, т. 4 се издава след
получаване на разрешение за ползване по
Закона за устройство на територията.“
§ 17. В чл. 38, ал. 1, т. 1 се правят следните
допълнения:
1. В буква „б“ накрая се добавя „или за
извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение“.
2. В буква „в“ след думите „и други“ се
добавя „документи“ и накрая се добавя „за
експлоатация или за извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение“.
§ 18. В глава трета наименованието на
раздел VI се изменя така: „Източници на
йонизиращи лъчения“.
§ 19. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. (1) Дейности с източници на йонизиращи лъчения се извършват въз основа
на лицензия, разрешение, регистрация или
уведомление.
(2) Уведомление се изисква за дейности:
1. с материали с повишено съдържание
на естествени радионуклиди, определени в
наредбата по чл. 26, ал. 5;
2. по управление на материали, произхождащи от обекти за добив и преработване на
руда, съдържаща естествен уран или торий,
когато облъчването не може да се пренебрегне
от гледна точка на радиационната защита;
3. при които облъчването от радон на
работни места не може да се пренебрегне от
гледна точка на радиационната защита в случаите, определени в наредбата по чл. 26, ал. 3;
4. при които вероятността за увреждане
на здравето е незначителна, когато са изпълнени условията, определени с наредбата по
чл. 26, ал. 3.
(3) Регистрация за дейности с източници
на йонизиращи лъчения се изисква за:
1. работа с източници на йонизиращи
лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и
ремонтни дейности и други услуги за лица,
които използват или произвеждат източници
на йонизиращи лъчения;
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2. използване на източници на йонизиращи лъчени я за немедицинск и образни
изследвания.“
§ 20. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 2 се изменя така:
„2. строителство, монтаж и предварителни
изпитвания на обект с източник на йонизиращо лъчение с изключение на случаите, които
подлежат на уведомление;“
б) точка 6 се изменя така:
„6. внос и износ на източници на йонизиращи лъчения;“
в) създава се т. 7:
„7. извършване на промени в предвидени по
проект конструкции, системи и компоненти,
свързани с радиационната защита в обекти с
източници на йонизиращи лъчения.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Разрешението за строителство по ал. 1,
т. 2 е основание за издаване на разрешение
за строеж по Закона за устройство на територията.“
§ 21. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. използване на радиоактивни вещества
и други източници на йонизиращи лъчения
за стопански, медицински, ветеринарномедицински, научни цели и за осъществяване
на конт ролни фу нк ции с изк лючение на
случаите, когато се изисква регистрация или
уведомление;“
б) точка 3 се отменя;
в) създава се т. 6:
„6. производство на потребителски продук
ти, включително на медицински изделия по
смисъла на Закона за медицинските изделия,
чрез добавяне на радиоактивни вещества.“
2. В ал. 2 думите „т. 1 – 3“ се заменят с
„т. 1, 2 и 6“.
§ 22. В чл. 59 се създава ал. 3:
„(3) При внос на закрит източник по ал. 2
лицето, за което е предназначен източникът,
внася във фонд „Радиоактивни отпадъци“
еднократна вноска, определена с наредбата
по чл. 94, ал. 1.“
§ 23. В чл. 60 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 24. В чл. 65, ал. 3, изречение второ думата „изменяне“ се заменя с „прекратяване“.
§ 25. В чл. 98 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. превантивен контрол при издаване на
лицензии, разрешения, удостоверения за регистрация, удостоверения за правоспособност
и други актове за дейности по този закон;
2. текущ контрол за спазване на нормативните изисквания за дейностите по този
закон и изискванията на издадените лицензии,
разрешения, удостоверения за регистрация и
удостоверения за правоспособност;“.
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2. Създава се ал. 3:
„(3) Контролът по ал. 2 се осъществява
чрез проверки по документи и/или проверки
на място по реда, определен в този закон, и
съгласно изискванията на наредбата по чл. 26,
ал. 1 и наредбата по чл. 65, ал. 3.“
§ 26. В чл. 99 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. изменя или отнема издадена лицензия
или разрешение, отнема удостоверение за
регистрация или удостоверение за право
способност.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) При изпълнението на контролните
си правомощия председателят на агенцията
прилага степенуван подход.
(4) Председателят на агенцията утвърждава
програми за контролната дейност. Обобщена
информация за тази дейност се включва в
доклада по чл. 5, т. 10.“
§ 27. В чл. 100, ал. 2, т. 4 след думата
„лицензии“ се добавя „удостоверения за регистрация“.
§ 28. Член 111 се отменя.
§ 29. В чл. 123 след думата „готовност“ се
добавя „и изискванията за зоните за аварийно
планиране“.
§ 30. В чл. 138, ал. 2 след думите „лъчения
без“ се добавя „регистрация“ и се поставя
запетая.
§ 31. В чл. 150, т. 1 накрая се добавя „или
за която е подадено уведомление или е извършена регистрация“.
§ 32. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) създава се т. 5а:
„5а. „Активиране“ е процес, при който в
даден материал чрез облъчване се образуват
радионуклиди.“;
б) създава се т. 23а:
„23а. „Немедицинско образно изследване“
е преднамерено облъчване на лице с цел визуализиране, при което облъчването няма за
цел да допринесе полза за неговото здраве.“;
в) точка 30 се отменя;
г) създава се т. 32а:
„32а. „Радиационен риск“ е вероятността
за възникване на вредно въздействие върху
здравето на човек или неговото потомство в
резултат на облъчване с йонизиращи лъчения.“;
д) създава се т. 33а:
„33а. „Радиоактивно вещество“ е вещество,
което съдържа един или няколко радионуклида, чиято активност или специфична активност
не могат да се пренебрегнат от гледна точка
на радиационната защита.“;
е) в т. 34 думите „включително радиоактивен източник, чийто срок за безопасна експлоатация е изтекъл съгласно производствената
документация“ се заличават.
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2. В § 1б навсякъде думите „чл. 15, ал. 4,
т. 7, 12 или 16“ се заменят с „чл. 15, ал. 4,
т. 7, 13 или 17“.
3. В § 1в думите „чл. 15, ал. 4, т. 13 и 15“
се заменят с „чл. 15, ал. 4, т. 14 и 16“.
4. Създава се § 1з:
„§ 1з. Този закон въвежда изискванията
на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от
5 декември 2013 г. за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу
опасностите, произтичащи от излагане на
йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/
Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом
(ОВ, L 13/1 от 17 януари 2014 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 33. Издадените до влизането в сила на
този закон лицензии за дейности по чл. 56,
ал. 3 запазват действието си за срока, за който
са издадени, като за оставащия срок не се
дължи таксата по чл. 30, ал. 1, т. 2.
§ 34. (1) Започналите до влизането в сила
на този закон процедури за издаване на лицензии или разрешения и за създаване на зони
за превантивни защитни мерки се довършват
по досегашния ред.
(2) Започналите до влизането в сила на
този закон процедури за издаване на лицензии
за дейности по чл. 56, ал. 3 се довършват по
реда на този закон.
§ 35. (1) Наредбите по чл. 26, ал. 1 и 3
се привеждат в съответствие с този закон в
едномесечен срок от влизането му в сила.
(2) До привеждането на актовете по ал. 1
в съответствие с този закон се прилагат
действащите подзаконови нормативни актове,
доколкото не му противоречат.
§ 36. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94
и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80,
81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59,
82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г.,
бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41,
42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45
и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102
от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от
2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80
и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г.,
бр. 58 и 85 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 64:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Защитата на лицата от въздействието
на йонизиращи лъчения се осъществява при
спазване на принципите и изискванията за
радиационна защита.“;
б) в ал. 2, т. 2 накрая се добавя „включително оценка на медицинската им пригодност
да изпълняват конкретни професионални
задължения“;
в) в ал. 3 след думата „лъчения“ се добавя „включително оценката на медицинската
им пригодност да изпълн яват конкретни
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професионални задължения“, а след думата
„осъществява“ се добавя „от лекари“;
г) създават се ал. 4 – 6:
„(4) Медицинската пригодност на лицата
да изпълняват конкретни професионални
задължения се определя със заключение от
лекар по ал. 3 с придобита специалност „Радиобиология“ или „Радиационна хигиена“.
Заключението може да се обжалва в 14-дневен
срок от неговото получаване пред комисия за
медицинска пригодност в НЦРРЗ.
(5) Комисията по ал. 4 се определя от
директора на НЦРРЗ и се състои най-малко
от трима лекари с придобита специалност
„Радиобиология“ или „Радиационна хигиена“.
(6) Комисията по ал. 4 се произнася по жалбите в 14-дневен срок от тяхното получаване
с решение, което е окончателно. В решението
се определя медицинската пригодност на лицата да изпълняват конкретни професионални
задължения в среда на йонизиращи лъчения.“
2. В чл. 65 ал. 2 се отменя.
3. Създават се чл. 65а – 65г:
„Чл. 65а. (1) Дейностите по изпитване
качеството на медицинската радиологична
апаратура се извършват от юридическо лице
или едноличен търговец, вписани в регистъра
по чл. 65в, ал. 1.
(2) Юридическото лице или едноличният
търговец назначават на договор лица с придобита специалност „Медицинска радиологична
физика“ и с най-малко 5 години професионален
опит в областта на лъчелечението, нуклеарната медицина или образната диагностика,
които да извършват дейностите по изпитване.
Назначаване на лице на договор не се изисква, когато едноличният търговец притежава
необходимата квалификация и опит и сам
извършва дейностите по изпитване.
(3) За вписване в регистъра по чл. 65в лицата по ал. 1 подават до министъра на здравеопазването заявление, към което прилагат:
1. единен идентификационен код или код
по БУЛСТАТ или съответен документ по законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз, или по законодателството
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство;
2. актуално удостоверение за регистрация
за работа с източници на йонизиращи лъчения
съгласно чл. 56, ал. 3 от Закона за безопасно
използване на ядрената енергия;
3. списък на дейностите, които ще се извършват;
4. списък и идентификационни данни на
средствата за измерване и актуални сертификати за калибриране или проверка, удостоверяващи метрологичните характеристики на
средството за измерване;
5. имената на лицето, което ще извършва
дейности по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура, и документи, удостоверяващи неговата квалификация
и опит.
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(4) Заявлението по ал. 3 може да се подаде
и по електронен път при условията и по реда
на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона
за електронното управление.
(5) В едномесечен срок от получаването на
заявление по ал. 3 министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно
лице се произнася, като:
1. вписва лицето в регистъра по чл. 65в и
издава удостоверение за регистрация;
2. прави мотивиран отказ за вписване в
регистъра по чл. 65в, като уведомява заявителя за това.
(6) При констатиране на нередовност или
когато е необходима допълнителна информация, министърът на здравеопазването или
оправомощеното от него длъжностно лице
уведомява писмено заявителя и определя срок
за отстраняване на нередовността и/или за
представяне на допълнителната информация,
който не може да е по-кратък от 10 дни. До
отстраняването на нередовността и/или предоставянето на допълнителната информация
срокът по ал. 5 спира да тече.
(7) Удостоверението за регистрация съдържа данни за вписаното лице, лицето, което
ще извършва дейности по ал. 1, списък на
дейностите по регистрацията, наименованието на регистъра и регистрационния номер.
Чл. 65б. Министърът на здравеопазването
или оправомощеното от него длъжностно лице
мотивирано отказва вписване в регистъра по
чл. 65в, когато:
1. са представени неверни данни или документи с невярно съдържание;
2. лицето, което ще осъществява дейности
по изпитване качеството на медицинската
радиологична апаратура, не отговаря на изиск
ванията на чл. 65а, ал. 2;
3. са представени данни или документи,
които не отговарят на изискванията на чл. 65а,
ал. 3, т. 2 и 4.
Чл. 65в. (1) В Министерството на здраве
опазването се създава и поддържа регистър на
лицата, получили удостоверение за регистрация за извършване на дейности по изпитване
качеството на медицинската радиологична
апаратура.
(2) Регистърът е публичен и в него се
вписват:
1. номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация;
2. наименование, седалище и адрес на
управление на юридическото лице или едноличния търговец, единен идентификационен
код или код по БУЛСТАТ, или съответен
документ по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или по
законодателството на друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
3. данни по чл. 65а, ал. 3, т. 3 и 5.
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(3) В регистъра в отделен раздел се вписват
данни за лицата, подали заявление за издаване на удостоверение за регистрация, броят
и видът на приложените документи, като се
отбелязва и движението на преписката. Вписването се извършва по реда на постъпване
на заявленията.
(4) Министърът на здравеопазването заличава от регистъра лице, получило удостоверение за регистрация за извършване на дейности
по изпитване качеството на медицинската
радиологична апаратура, при:
1. искане на лицето, към което се прилага
оригиналът на издаденото удостоверение;
2. прекратяване на юридическото лице или
заличаване на едноличния търговец;
3. предоставяне на неверни данни или документи с невярно съдържание, послужили като
основание за вписване на лицето в регистъра;
4. прекратяване или отнемане на удостоверение за регистрация за дейности по чл. 56,
ал. 3 от Закона за безопасно използване на
ядрената енергия;
5. извършване на дейност в нарушение на
изискванията на чл. 65а, ал. 2;
6. извършване на дейност без актуални
сертификати за калибриране или проверка,
удостоверяващи метрологичните характеристики на средството за измерване.
(5) Лице, вписано в регистъра, е длъжно
да уведоми Министерството на здравеопазването при промяна на обстоятелства по ал. 2
в 7-дневен срок от настъпване или узнаване
на промяната, а за обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър – в
7-дневен срок от тяхното вписване.
Чл. 65г. Актовете по чл. 65б и чл. 65в, ал. 4
подлежат на обжалване по реда на Админист
ративнопроцесуалния кодекс.“
4. Член 67 се изменя така:
„Чл. 67. (1) Допуска се извършване на образни изследвания с източници на йонизиращи
лъчения с немедицинска цел при спазване на
принципа за обоснованост на облъчването.
(2) Случаите, в които се допуска извършване на образни изследвания по ал. 1, както
и условията и редът за провеждането им се
определят с наредба на министъра на здравеопазването, министъра на финансите и
министъра на правосъдието.“
§ 37. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за управление на отпадъците (ДВ,
бр. 105 от 2016 г.) в § 68 от преходните и заключителните разпоредби думите „2018 г.“ се
заменят с „2019 г.“.
§ 38. В Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18
и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49,
55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г.,
бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97
от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и
82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г.,
бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51 и 58 от 2017 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 36е, ал. 2 и 3 думата „15-о“ се
заменя с „20-о“.
2. В чл. 100:
а) създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Сделките по ал. 1, които се сключват
от производители на електрическа енергия с
обща инсталирана мощност над 5 MW, включително от производители на електрическа
енергия от възобновяеми източници с обща
инсталирана мощност над 5 MW, както и
сделките по ал. 2 се осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия.
(4) Алинея 3 не се прилага за сделки с
електрическа енергия, които се сключват при
условията и по реда на чл. 119, ал. 1 и 2.“;
б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 5 и 6.
3. В чл. 206, ал. 1 числото „200 000“ се
заменя с „20 000“.
4. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създават т. 71 и 72:
„71. „Оператор на борсов пазар“ е лице,
притежаващо лицензия за организиране на
борсов пазар на електрическа енергия.
72. „Борсов пазар“ е съвкупността от всички
организирани пазарни сегменти, оперирани
и администрирани от оператора на борсовия
пазар, на които се сключват сделки с електрическа енергия с физическа доставка.“
§ 39. Законът влиза в сила от 1 януари
2018 г. с изключение на § 37, който влиза в
сила от деня на обнародването на закона в
„Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 декември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9722

РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането
на народния представител Румен Гeчeв към
министъра на финансите Владислав Горанов
относно държавния дълг
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Задъл жава минист ъра на финансите в
срок до 15 януари 2018 г. да внесе в Народното събрание одобрена с Решение № 663
от 1 ноември 2017 г. на Министерския съвет
Стратегия за управление на държавния дълг
за периода 2018 – 2020 г.
Решението е прието от 44-тo Народно съб
рание на 15 декември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9837
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РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Ивайло Любенов Константинов като народен представител от Десети изборен район – Кюстендилски.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 20 декември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9838

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на
постоянната делегация на Народното събрание
в Парламентарната асамблея на Процеса за
сътрудничество в Югоизточна Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Димитър Борисов Главчев
като ръководител на постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Процеса за сътрудничество в
Югоизточна Европа.
2. Избира Цвета Вълчева Караянчева за
ръководител на постоянната делегация на
Народно т о събрание в Парламен тарната
асамблея на Процеса за сътрудничество в
Югоизточна Европа.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 20 декември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9925

РЕШЕНИЕ

за промяна в ръководството на постоянната
делегация на Народното събрание в Интер
парламентарния съюз
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Димитър Борисов Главчев
като ръководител на постоянната делегация
на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз.
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2. Освобождава Цвета Вълчева Караянчева
като заместник-ръководител на постоянната
делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз.
3. Избира Цвета Вълчева Караянчева за
ръководител на постоянната делегация на
Народното събрание в Интерпарламентарния съюз.
4. Избира Димитър Борисов Главчев за
заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 20 декември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9926

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 259
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Мария Недялкова Донска – извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Република Куба, и за извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Доминиканската република със
седалище в гр. Хавана, Република Куба.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 18 декември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9903

УКАЗ № 260
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Градешница, община Криводол,
област Враца, на 18 февруари 2018 г.
Издаден в София на 19 декември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
9904
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за определяне на нов месечен размер на га
рантирания минимален доход
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари
2018 г. нов месечен размер на гарантирания
минимален доход 75 лв.
(2) Размерът на гарантирания минимален
доход по ал. 1 се определя за пълен календарен месец.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за социално
подпомагане.
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9816

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за таксите за използване на летищата за
обществено ползване и за аеронавигационно
обслужване в Република България, приета с
Постановление № 280 на Министерския съвет
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 9 и 62 от 2001 г.,
бр. 19 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 32 и
71 от 2004 г., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 22 от
2006 г., бр. 1 и 25 от 2007 г., бр. 34 от 2008 г.;
Решение № 5551 на Върховния административен съд от 2008 г. – бр. 92 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 28 от 2010 г., бр. 20 и 107 от 2011 г.,
бр. 94 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г., бр. 41 и 67
от 2014 г., бр. 45 от 2015 г., бр. 11 от 2016 г. и
бр. 21 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „приложения № 1а и 1б“
се заменят с „приложения № 1а, 1б и 1в“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Право да подават жалба срещу решението на летищния оператор по чл. 122к,
aл. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) имат ползвател или сдружение на
ползватели на съответното летище, както и
упълномощени от ползватели на летището
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или от сдружения на ползватели на летището
лица. В пълномощното на упълномощените
лица е необходимо да се съдържа изявление,
че имат право да обжалват решението на
летищния оператор пред главния директор
на Главна дирекция „Граж данска възду хоплавателна администрация“ и да участват
във вся к а о т фази т е на п роцед у рата по
чл. 122к – 122р ЗГВ.“
§ 2. В чл. 1а думите „Закона за гражданското въздухоплаване“ и скобите на абревиатурата „ЗГВ“ се заличават.
§ 3. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В изречение първо думите „удостоверението за летателна годност“ се заменят с
„удостоверението за съответствие с нормите
за авиационен шум (noise certificate)“.
2. В изречение второ след думата „определеното“ се добавя „в удостоверението за
съответствие с нормите за авиационен шум,
издадено“.
§ 4. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 3 се
правят следните изменения и допълнения:
1. След изречение второ „При определяне размера на летищните такси летищният
оператор се ръководи от следните основни
принципи“ тиретата се заменят с малки букви
от „а“ до „з“.
2. След изречение четвърто „Таксите за
летищните услуги не са ориентирани към
печалба, но те трябва да осигуряват самофинансиране на дейността.“ се създава изречение
пето: „В разходната база за определяне размера
на летищните такси се отразяват отчетеният
за предходната година и/или очакваният за
текущата година недостиг или превишение
на приходите над разходите за таксите, което
се прави чрез изчисляване на общия размер
на отчетените и/или очакваните приходи и
очакваните разходи за съответния период и
включване на сумата на разликата между
тях в размера на таксите за новия период по
следния начин:
а) при превишаване на разходите над приходите (отрицателен резултат) – в увеличаване
на разходите, или
б) при превишаване на приходите над разходите (положителен резултат) – в намаляване
на разходите.“
3. В раздел І „Разходни елементи“ в т. 1
се създава подточка 1.7:
„1.7. Цена на капитала: включва средства,
необходими за генериране на достат ъчно
приходи, които да надхвърлят всички преки
и косвени оперативни разходи (включително
обща администрация и др.) и да осигурят
разумна възвращаемост на активите на достатъчно ниво, което да гарантира ефективно
финансиране с цел инвестиране в нова или
разширяване на текущата инфраструктура.
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Сумата за цената на капитала се изчислява за всеки период на прилагане на такси
по начина, указан в актуалната към момента
версия на Политиката на ICAO за летищните и
аеронавигационните такси – Doc 9082, и в Наръчник на ICAO за летищна икономика – Doc
9562, Секция VІ, параграф 4.42, и приложение
№ 3, като в показателите за изчислението не
се включва сумата на разходите за външно
кредитиране по т. 1.6.“
4. В раздел ІІІ „Обхват на разходите по
видове такси“:
а) в т. 2 след думите „(ден, нощ)“ се поставя запетая и се добавя „брой денонощия“;
б) в т. 3 изречение трето „Таксата може да
бъде диференцирана за пътници, заминаващи
по международни линии, и за пътници, заминаващи по вътрешни линии“ се заличава.
5. В раздел IV „Начин на изчисляване на
таксите“:
а) в т. 2 в подточка 2.3 се създава изречение
второ: „Непрекъснат престой на съоръжение
за оперативен престой повече от 8 денонощия
се таксува с увеличение 50 на сто от такса
паркинг.“;
б) в т. 3 „Такса за пътници“:
аа) подточка 3.1 се изменя така:
„3.1. Фиксираната ставка за заминаващ
пътник се определя по следната формула:
∑ E PA X
T PA X = ---------------------------- ,
∑ PAX DEP
където:
Т PA X е таксовата единица за заминаващ
пътник от терминал (в евро);
E PA X – общо разходите на терминал, относими към таксата за пътници за едногодишен
период (в евро);
PAX DEP – общият брой на всички заминали
пътници от терминал през същия период с
изключение на категориите пътници, освободени от заплащане на такса за пътници;
деца от 2- до 12-годишна възраст заплащат
50 на сто от таксата, определена за възрастен
пътник, поради което техният общ брой се
разделя на 2; броят на трансферните пътници
се отчита пропорционално на коефициента на
диференциация на таксата по т. 3.3;
бб) в подточка 3.2 след думите „летищният
оператор“ се добавя „може да“.
§ 5. Създава се приложение № 1в към
чл. 1, ал. 2:
„Приложение № 1в
към чл. 1, ал. 2
Размер на летищните такси съгласно Решение
№ 544 от 29 октомври 2015 г. на изпълнителния директор на „Летище София“ – ЕАД, за
определяне размера на летищните такси на
Летище – София
1. Такса за кацане на възду хоплавателни
средствa:
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1.1. Таксата за кацане се събира за всеки тон
или част от него, окръглена към следващ тон,
от максималното излетно тегло на ВС.
1.2. Таксата е в еднакъв размер за полети по
международни линии и за полети по вътрешни
линии.
1.3. Таксовата единица за тон от максималното
излетно тегло на ВС е диференцирана в 5 групи
(теглови диапазони) и е, както следва:
Група
Група
Група
Група
Група

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

ВС
ВС
ВС
ВС
ВС

до 3 т
над 3 до 25 т
над 25 до 65 т
над 65 до 100 т
над 100 т

–
–
–
–
–

7,50 евро
15,30 евро
12,85 евро
10,80 евро
10,60 евро

1.4. Върху таксата за кацане на ВС не се
прилагат никакви увеличения.
1.5. В размера на таксата по всеки теглови
диапазон за периода 1 януари – 31 декември
2016 г. са включени „0“ разходи за издръжка на
националния надзорен орган.
1.6. Върху таксата за кацане на ВС са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на Летище – София:
1.6.1. за нов редовен целогодишен маршрут
извън Европа:
Година първа
(12 месеца от първия полет
по маршрута)
99 на сто намаление
Година втора

99 на сто намаление

Година трета

80 на сто намаление

Година четвърта

50 на сто намаление

Година пета

20 на сто намаление

1.6.2. за нов редовен целогодишен маршрут
в Европа:
Година първа
(12 месеца от първия полет
по маршрута)
80 на сто намаление
Година втора

50 на сто намаление

Година трета

30 на сто намаление

Година четвърта

20 на сто намаление

1.6.3. за нов сезонен маршрут:
Сезон първи
В рамките на първия сезон
40 на сто намаление
на полетното разписание
(зима или лято)
1.6.4. за товарни полети по нов международен
маршрут:
Година първа
(12 месеца от първия полет
20 на сто намаление
по маршрута)
1.6.5. за целогодишно увеличаване на честотите на опериране по действащ международен
пътнически маршрут (само за допълнителните
полети по маршрута):
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Извън
Европа

Година първа
(12 месеца от първия
полет по допълнителната честота)

80 на сто
намаление

В Европа

Година първа
(12 месеца от първия
полет по допълнителната честота)

70 на сто
намаление

1.6.6. за целогодишно увеличаване на капацитета по действащ пътнически маршрут чрез
смяна на типа ВС (за тип ВС с по-голямо максимално излетно тегло и по-голям брой седалки
от експлоатирания по маршрута):
Година първа
(12 месеца от първия полет
по маршрута)

50 на сто намаление върху разликата в MTOW

1.6.7. за поддържане конкурентоспособността
на въздушния транспорт по вътрешни дестинации:
Редовни пътнически полети по вътрешен маршрут 70 на сто намаление
София – Бургас – София
Редовни пътнически полети по вътрешен маршрут 90 на сто намаление
София – Варна – София
1.6.8. брой изпълнени самолетодвижения по
международни маршрути (от един и същ превозвач за период от 12 последователни месеца
считано от 1 юли 2016 г.):
Над 3000 самолетодвижения

3 на сто
намаление

Над 5000 самолетодвижения

5 на сто
намаление

Над 6500 самолетодвижения

10 на сто
намаление

Над 8000 самолетодвижения

12 на сто
намаление

Над 10 000 самолетодвижения

15 на сто
намаление

1.6.9. еднократни стим улиращи отст ъпк и
(за превозвачи, изпълняващи редовна полетна
програма до/от Летище – София, по повод на
събития, промотиращи въздушния транспорт):
Първи полет по нов пътничес
ки маршрут
(независимо от дестинацията)

99 на сто
намаление

Първи полет на нов превозвач
(който не е оперирал до/от Летище – София, в предходните
24 месеца)

99 на сто
намаление

Полет, свързан със събитие,
представящо въздушния транспорт в положителна светлина
(различно от горните поводи)

50 на сто
намаление
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Всички отстъпки по т. 1.6 се предоставят при
условия, по критерии и по ред, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие
на трафика на Летище – София, за 2016 г.
2. Такса за паркиране на въздухоплавателни
средства:
2.1. Таксата за паркиране се събира за всеки
тон или част от него, закръглена към следващ
тон, от максималното излетно тегло на ВС, за
всеки започнат час над безплатния престой.
2.2. Единичната таксова единица за тон на
час е диференцирана в 4 групи в зависимост от
периода на денонощието и типа на ползваното
съоръжение (местостоянка):
Оперативна место
стоянка – „ден“*
0,171 евро

Оперативна
местостоянк а – „нощ“
0,064 евро

Зона за дълговременен
престой
„Long-term Bay“ – „ден“*
0,016 евро

Зона за дълговременен
престой
„Long-term Bay“ – „нощ“**
0,011 евро

* „Ден“ е периодът от 06,00 до 22,59 ч. местно
време;
** „Нощ“ е периодът от 23,00 до 05,59 ч. местно
време.

2.3. Такса паркиране не се заплаща за престой на ВС до:
2.3.1. три часа след кацане – за ВС, изпълняващи пътнически полети;
2.3.2. шест часа след кацане – за ВС с максимално излетно тегло до 150 тона, изпълняващи
товарни полети;
2.3.3. девет часа след кацане – за ВС с максимално излетно тегло над 150 тона, изпълняващи
товарни полети.
2.4. Летищният оператор публикува списък с
номера на местостоянки за оперативен престой
на ВС и обозначение на зоните за дълговременен
престой (Long-term Bay).
2.5. В размера на таксата за паркиране на
ВС за периода 1 януари – 31 декември 2016 г. са
включени „0“ разходи за издръжка на националния надзорен орган.
2.6. Върху таксата за паркиране на ВС са
приложими следните отстъпки за стимулиране
развитието на трафика на Летище – София:
2.6.1. за местодомуващи ВС на въздушни превозвачи с редовна полетна програма с отправно
летище – Летище – София:
Повече от 3 местодо- 50 на сто отстъпка върху
муващи ВС на един таксата за оперативна меси същ превозвач
тостоянка – ден и нощ
Повече от 6 местодо- 70 на сто отстъпка върху
муващи ВС на един таксата за оперативна меси същ превозвач
тостоянка – ден и нощ
2.6.2. за пътнически полети по международни маршрути, изпълнявани с ВС с максимално
излетно тегло над 130 тона (за полети с продължителност над 6 часа чисто полетно време):
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Оперативна место
стоянка „нощ“

100 на сто намаление

2.6.3. еднократни стимулиращи отст ъпк и
(за превозвачи, изпълняващи редовна полетна
програма до/от Летище – София, по повод на
събития, промотиращи въздушния транспорт):
Първи полет по нов пътни
ческ и маршрут
(независимо от дестинацията)

50 на сто намаление за престой до 24 часа

Първи полет на нов превозвач
50 на сто нама(който не е оперирал до/от Леление за престище – София, в предходните
той до 24 часа
24 месеца)
Полет, свързан със събитие,
20 на сто намапредставящо въздушния трансление за преспорт в положителна светлина
той до 24 часа
(различно от горните поводи)
Всички отстъпки по т. 2.6 се предоставят при
условия, по критерии и по ред, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие
на трафика на Летище – София, за 2016 г.
3. Такса за пътници:
3.1. Таксата „Пътници“ се събира за всеки
заминаващ пътник (започващ пътуването си от
Летище – София, или извършващ трансфер от
един полет на друг).
3.2. Единичната таксова единица за пътници
е диференцирана в зависимост от терминала,
на който се обслужва заминаващият полет, и
в зависимост от дестинацията на полета – по
международни или по вътрешни линии:

Международни
линии

Терминал 1 – възрастни

5,50 евро

Терминал 1 – деца над
2- до 12-годишна възраст

2,75 евро

Терминал 2 – възрастни

11,50 евро

Терминал 2 – деца над
2- до 12-годишна възраст

5,75 евро

Терминал 1 – възрастни

4,40 евро

Терминал 1 – деца над
Вътрешни 2- до 12-годишна възраст
линии
Терминал 2 – възрастни
Терминал 2 – деца над
2- до 12-годишна възраст

2,20 евро
4,40 евро
2,20 евро

3.3. Деца до 2-годишна възраст и транзитни
пътници са освободени от заплащане на таксата.
3.4. В размера на таксата за пътници са включени разходи за издръжка на националния надзорен
орган в размер 0,05 евро за всеки заминаващ
пътник над 12-годишна възраст (възрастен) и в
размер 0,025 евро за всеки заминаващ пътник
между 2- и 12-годишна възраст (дете).
3.5. Върху таксата за пътници са приложими
следните отстъпки за стимулиране развитието
на трафика на Летище – София:
3.5.1. за трансферен пътнически трафик по
редовни линии:
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Пътници, пристигащи
с международен или с
вътрешен полет и заминаващи с международен полет

ДЪРЖАВЕН
45 на сто намаление
върху приложимата
такса за пътници по
международни линии

Пътници, пристигащи 45 на сто намаление
с международен полет
върху приложимата
и заминаващи с вътре- такса за пътници по
шен полет
вътрешни линии
3.5.2. за брой заминали пътници по маршрути (на един и същ превозвач за период от
12 последователни месеца считано от 1 юли
2016 г.):
над 100 000 до 200 000
пътници

0,50 евро намаление
за заминал пътник

над 200 000 до 300 000
пътници

0,75 евро намаление
за заминал пътник

над 300 000 до 400 000
пътници

1,00 евро намаление
за заминал пътник

над 400 000 до 500 000
пътници

1,20 евро намаление
за заминал пътник

1,35 евро намаление
за заминал пътник
Всички отстъпки по т. 3.5 се предоставят при
условия, по критерии и по ред, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие
на трафика на Летище – София, за 2016 г.
4. Такса за ползване на пътнически ръкав:
4.1. Таксата „Ползване на пътнически ръкав“
се начислява само при ползване на съоръжението.
4.2. Единичната таксова единица е диференцирана за първоначален период на ползване до
60 минути и за всеки започнати допълнителни
15 минути.
над 500 000 пътници

За първоначален период до 60 минути

95 евро

За всеки започнати допълнителни
34 евро
15 мин ути или част от тях
4.3. Таксата „Ползване на пътнически ръкав“
се прилага в еднакъв размер без разлика за типа
на ВС, вида на полета (по международни или по
вътрешни линии) и периода от денонощието, в
който се ползва съоръжението.
4.4. При ползване на пътнически ръкав с
прекъсване времето на ползване след кацане се
сумира с времето на ползване преди излитане
на едно и също ВС и таксата се начислява за
така полученото общо време на ползване. Времето, през което съоръжението не се използва,
не се таксува.
4.5. В размера на таксата за ползване на пътнически ръкав за периода 1 януари – 31 декември
2016 г. са включени „0“ разходи за издръжка на
националния надзорен орган.
4.6. Върху таксата за ползване на пътничес
ки ръкав са приложими следните отстъпки за
стимулиране развитието на трафика на Летище – София:
4.6.1. еднократни стим улиращи отст ъпк и
(за превозвачи, изпълняващи редовна полетна
програма до/от Летище – София, по повод на
събития, промотиращи въздушния транспорт):
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Първи полет по нов пътнически
маршрут
(независимо от дестинацията)

50 на сто
намаление

Първи полет на нов превозвач
(който не е оперирал до/от Летище – София, в предходните
24 месеца)

50 на сто
намаление

Полет, свързан със събитие, представящо въздушния транспорт в
20 на сто
положителна светлина (различно
намаление
от горните поводи)
Всички отстъпки по т. 4.6 се предоставят при
условия, по критерии и по ред, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие
на трафика на Летище – София, за 2016 г.
5. Такса за сигурност:
5.1. Таксата „Сигурност“ се начислява по
различен начин за ВС, превозващи пътници, и
за ВС, изпълняващи товарни, технически или
други полети, при които не се превозват пътници.
5.2. Единичната таксова единица за ВС,
превозващи пътници, се събира за всеки заминаващ пътник (започващ пътуването си от
Летище – София, или извършващ трансфер от
един полет на друг):
За заминаващ пътник
5,50 евро
5.3. Таксата „Сигурност“ за пътнически полети
се прилага в еднакъв размер за всички категории пътници (възрастни и деца) независимо от
терминала, на който се обслужва заминаващият
полет, и независимо от неговата дестинация (по
международни или по вътрешни линии).
5.4. В размера на таксата „Сигурност“ за
ВС, превозващи пътници, са включени разходи
за издръжка на националния надзорен орган в
размер 0,073 евро за всеки заминаващ пътник.
5.5. Таксата „Сигурност“ за ВС, които не превозват пътници, се събира за всяко въздухоплавателно средство, изпълняващо товарен, технически
или друг полет, с който на Летище – София, не
кацат и не излитат пътници.
5.6. Единичната таксова единица е определена
за полет и е диференцирана в 2 групи (теглови
диапазони) в зависимост от максималното излетно тегло на ВС, както следва:
Еднократно за полет

ВС до 6 тона

10,00 евро

ВС над 6 тона 25,00 евро
5.7. Таксата „Сигурност“ за ВС, които не
превозват пътници, се прилага в еднакъв размер независимо от дестинацията на полета (по
международни или по вътрешни линии).
6. Такса за шум (екологична):
6.1. Таксата „Шум (екологична)“ се събира за
всеки тон или част от него, закръглена към следващ тон, от максималното излетно тегло на ВС.
6.2. Таксата „Шум (екологична)“ се заплаща
еднократно за полет, като се вземат предвид часът
на кацане и часът на последващото излитане на
едно и също ВС.
6.3. Единичната таксова единица е определена
в диференциран размер в зависимост от индивидуалните шумови характеристики на ВС, в
5 групи – по шумови сертификати, и в 3 часови
зони – дневна, сутрин/вечер и нощна:
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(евро за тон)

Час на кацане
(местно време)

07,00 – 22,59 ч.

06,00 – 06,59 ч.
23,00 – 23,59 ч.

00,00 – 05,59 ч.

Шумова
категория

Час на излитане (местно време)
07,00 – 22,59 ч.

06,00 – 06,59 ч.
23,00 – 23,59 ч.

00,00 – 05,59 ч.

Категория първа

0,19

0,23

0,36

Категория втора

0,23

0,29

0,45

Категория трета

0,30

0,37

0,59

Категория четвърта
Категория пета
Категория първа

0,46
0,68
0,23

0,57
0,85
0,28

0,90
1,35
0,41

Категория втора

0,29

0,34

0,51

Категория трета

0,37

0,44

0,66

Категория четвърта

0,57

0,68

1,01

Категория пета

0,85

1,02

1,52

Категория първа

0,37

0,41

0,55

Категория втора

0,46

0,51

0,68

Категория трета

0,59

0,67

0,88

Категория четвърта

0,91

1,02

1,36

Категория пета

1,37

1,53

2,03

6.4. Самолети с максимално излетно тегло до
9 тона и всички хеликоптери не дължат такса
„Шум (екологична)“.
6.5. В размера на таксата „Шум (екологична)“
за периода 1 януари – 31 декември 2016 г. са
включени „0“ разходи за издръжка на националния надзорен орган.
6.6. Основание за отнасяне на дадено ВС към
конкретна категория е индивидуалният му шумов сертификат в зависимост от кумулативната
шумова граница*, както следва:
Шумова
категория

Описание на категорията –
параметри на ВС

Първа

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16,
том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенция
та за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова
граница 20 Ефективно ниво на измервания шум (EPN) или повече.

Втора

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16,
том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенция
та за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова
граница от 15 до 19,9 EPNdB.

Трета

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16,
том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенция
та за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова
граница от 10 до 14,9 EPNdB.

Самолети с MTOW над 9 тона, сертиЧетвърта фицирани в съответствие с Анекс 16,
том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенция-

Шумова
категория

Описание на категорията –
параметри на ВС
та за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова
граница от 5 до 9,9 EPNdB.

Пета

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16,
том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване, с кумулативна шумова граница 4,9 EPNdB или по-малко,
самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с глава 2,
които не отговарят на изискванията
на Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5
от Конвенцията за международно
гражданско въздухоплаване, и самолети с MTOW над 9 тона, за които не
е представен сертификат за шум.

*Кумулативна шумова граница – стойността,
получена от сбора на разликите между максимално
разрешените нива на шума за дадено ВС и нивата
на шума, показани в шумовия му сертификат при
направените измервания в трите контролни точки
(встрани от ПИК, при заход за кацане и при излитане). Максимално разрешените нива на шума
за дадено ВС и контролните точки за измерване
на шума са дефинирани в Анекс 16, том I, част II
от Конвенци ята за меж дународно гра ж данско
въздухоплаване.“

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Агенция „Митници“, приет с
Постановление № 57 на Министерския съвет
от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 100 от 2014 г., бр. 31 и 64 от 2015 г.
и бр. 2 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) А дминистрацията на Централното
митническо управление на Агенцията е организирана в 5 дирекции обща администрация,
6 дирекции специализирана администрация,
инспекторат и звено за вътрешен одит.“
§ 2. В чл. 8, ал. 2 числото „640“ се заменя
с „560“.
§ 3. В чл. 10а, ал. 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. извършва планови и извънпланови
проверки на структури, дейности и процеси
в Агенцията;“.
2. В т. 5 накрая се добавя „и Кодекса за
поведение на митническия служител“.
3. В т. 9 думите „изготвя проекти на“ се
заменят с „изпраща“.
§ 4. Раздел III на глава трета се отменя.
§ 5. Раздел IVа на глава трета се отменя.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. дирекция „Финанси, управление на
собствеността и обществени поръчки“;“
2. Точка 3 се изменя така:
„3. дирекция „Управление на човешките
ресурси“;“.
3. Точка 4 се отменя.
4. Точка 6 се отменя.
5. Създават се т. 7 и 8:
„7. дирекция „Правна дейност и обжалване“;
8. дирекция „Сигурност“.“
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки“:“.
2. Създават се т. 30 – 48:
„30. осъществява предварителен контрол
за законосъобразност на финансовата дейност
на Цент ра лното митническо у правление,
включително поемането на задължения и
извършването на разходи, съгласно Закона
за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
31. обобщава и предлага за одобряване
поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи и води отчетност
за усвоените средства за капиталови разходи;
32. организира и координира дейността по
поддържането, преустройството и управлението на сградите и терените – публична държавна собственост, както и на техническата
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инфраструктура, които не са предоставени за
управление на министри или ръководители
на други ведомства за изпълнение на функции, свързани с извършването на граничен
контрол, както и на обектите, предоставени
за управление на Агенцията;
33. води регистър и съхранява актовете за
държавна собственост и строителната документация на предоставените за управление
сгради и имоти – държавна собственост;
34. организира и координира поддържането
на предоставените за управление и стопанисване специални инженерни комуникации и
съоръжения, които са разположени в зоните
на ГКПП;
35. осигурява опазването и защитата на
държавната собственост, която е предоставена
за управление на директора на Агенцията в
зоните на ГКПП;
36. координира действията на териториалните звена в Агенцията във връзка с осъществяването на дейността по т. 32;
37. осигурява и организира поддържането
на националното знаме и изображението на
герба на Република България в съответствие
с нормативните изисквания;
38. осигурява и организира изграждането
и поддържането на указателните табели и
надписи на български и на английски език,
обозначаващи зоната и реда за преминаване
през ГКПП;
39. организира и координира дейностите
по озеленяване, маркиране на пътната инфраструктура и почистване в зоната на ГКПП,
както и на обектите за обществено ползване;
40. осигурява и организира изпълнението и
на други дейности, свързани с поддържането,
преустройството и управлението на сградите
и терените на ГКПП, в съответствие с действащото законодателство;
41. изготвя техническите спецификации за
обществени поръчки във връзка с дейностите
по управление и поддържане на собствеността
на Агенция „Митници“;
42. изпълнява и други дейности, възложени от директора на Агенцията във връзка с
упражняване на правомощията му по чл. 7
и 7а от Наредбата за граничните контролнопропускателни пунктове;
43. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на Агенцията;
44. отговаря за правилното използване,
стопанисване и управление на собствеността
на Агенцията;
45. осъществява методическо ръководство
и координира дейността на митническите
учреждения по разпореждането с изоставени
и отнети в полза на държавата стоки чрез
разработване на указания във връзка с прилагането на действащото законодателство;
46. осигурява взаимодействието с компетентните органи във връзка с разпореждането
с изоставени и отнети в полза на държавата
стоки и предлага мерки за подобряване на
работните процеси;
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47. участва със свои представители в работни групи и дава становища при подготовката
на проекти на нормативни актове, уреждащи
дейността по разпореждане с изоставени и
отнети в полза на държавата стоки;
48. координира управлението на почивните
бази на Агенцията.“
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Дирек ци я „Управление на човешк ите
ресурси“:“.
2. Точки 18 – 24 се отменят.
3. Създават се т. 25 – 33:
„25. участва в разработването на стратегията
на Агенцията за обучение и квалификация на
митническите служители;
26. разработва годишна програма за обучение на служителите в митническата администрация;
27. организира и провеж да обу чението
и квалификацията по длъжностни нива на
служителите;
28. води регистър на издадените по чл. 6,
т. 14 удостоверени я за завършен ку рс на
обучение;
29. анализира необходимостта от повишаване на професионалните познания на
митническ ите слу ж ители, необходими за
осъществяване на служебните им задължения, организира провеждането на свързаните
с това курсове и други форми на обучение,
анализира ефективността им и оценява постигнатите резултати;
30. осъществява методическо ръководство,
координира и контролира всички форми и
дейности на обучение, които се осъществяват
от регионалните учебни центрове;
31. събира, систематизира и съхранява
библиотечен фонд, свързан с обучението и
квалификацията на митническите служители;
32. осъществява сът рудничеството със
сходни български и чуждестранни учебни
звена с цел обмяна на информация и опит;
33. координира и контролира работата на
школата за обучение на митнически кучета.“
§ 9. Член 17 се отменя.
§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точки 3 и 4 се отменят.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. координира и контролира процеса на
изготвянето и на разпространението на печатни и аудио-визуални материали за изграждане на позитивен образ и популяризиране на
политиката на Агенцията;“.
3. Точка 8 се отменя.
4. Точка 10 се изменя така:
„10. координира и контролира актуализирането на информацията на официалната
интернет страница на Агенцията и разработва
основните принципи за нейното развитие с
цел предлагане на услуги на информационното общество;“.
5. В т. 11 накрая се поставя точка и запетая
и се добавя „координира и изготвя програ-
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мата и деловите срещи на ръководството на
Агенцията“.
6. Създават се т. 12 и 13:
„12. планира, координира и провеж да
информационната и комуникационната политика на Агенцията и осигурява публичност
и прозрачност на нейната дейност, като организира ефективни комуникации с медиите
и гражданите, в това число като участва в
изготвянето и съгласуването на проекти на
решения за предоставяне или за отказ на
достъп до обществена информация;
13. разработва, организира и възлага информационни кампании за предварително
представяне и популяризиране на дейностите
на Агенцията и подготвяните от нея общи
административни актове.“
§ 11. Член 18а се отменя.
§ 12. Създава се чл. 18б:
„Чл. 18б. Дирекция „Правна дейност и
обжалване“:
1. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора, свързани с неговата компетентност;
2. оказва правна помощ при прилагането
на нормативните актове, в които са посочени
задълженията и отговорностите на митничес
ката администрация;
3. подпомага директора на Агенцията по
правни въпроси от неговата компетентност;
4. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт и
правораздавателните органи на Република
България по производства, по които страна е
директорът или Агенцията, доколкото друго
не е определено в този правилник;
5. изг о т вя пози ц и и по п реюд и ц иа л н и
запитвани я, по които ст рана в главното
производство е Агенцията съвместно с компетентната дирекция от специализираната
администрация;
6. участва в изготвянето на проекти на
позиции на Република България по преюдициални запитвания, по които страна в главното производство е Агенцията съвместно с
компетентната дирекция от специализираната
администрация;
7. осъществява процесуално представителство на Агенцията пред Съда на Европейския
съюз;
8. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ на достъп до обществена информация въз основа на представено
становище от съответното административно
звено за наличието на информацията и нейния характер;
9. изготвя и съгласува за законосъобразност
договорите, по които страна е Агенцията, с
изключение на договорите, изготвени и/или
съгласувани от дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки“
по реда на Закона за обществените поръчки;
10. дава становища и съгласува за законосъобразност проекти на индивид уа лни
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а дминист ративни ак тове на дирек тора с
изключение на проектите, изготвени и съгласувани от дирекция „Митническо разузнаване
и разследване“, и с изключение на проектите,
изготвени и съгласувани от дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени
поръчки“ по реда на Закона за обществените
поръчки;
11. подготвя становища по правни въпроси
във връзка с дейността и функциите на митническите учреждения, поставени от юридически или физически лица, и по обжалвани
административни актове;
12. участва в процедурите по назначаване
на служители в Агенцията и следи за законосъобразността на актовете, свързани с
възникването, изменянето и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения,
както и с осъществяването на дисциплинарната отговорност на служителите;
13. участва в комисии в случаите, предвидени в нормативен акт или по нареждане
на директора на Агенцията, с изключение на
комисиите, назначени по реда на Закона за
обществените поръчки;
14. изготвя и съгласува проекти на нормативни актове, както и изразява правни
становища по представени за съгласуване
проекти на нормативни актове;
15. участва със свои представители в работни групи за подготовка на проекти на
нормативни актове;
16. осъществява правно обезпечаване при
изработването на проекти на вътрешноведомствени актове.“
§ 13. Създава се чл. 18в:
„Чл. 18в. (1) Дирекция „Сигурност“:
1. координира и организира дейностите,
свързани с постигане на мрежова и информационна сигурност на Агенцията, в съответствие
с нормативната уредба, политиките и целите
за мрежова и информационна сигурност, като
си взаимодейства с дирекция „Информационни
системи и аналитична дейност“ и звеното за
вътрешен одит;
2. следи за прилагането на стандартите,
политиките и правилата за информационна
сигурност;
3. консултира директора на Агенцията
във връзка с мрежовата и информационната
сигурност;
4. периодично (не по-малко от два пъти
годишно) извършва дейности за оценяване на
рисковете за информационната сигурност и
спазването на приетите политики и процедури, като изготвя доклади за състоянието на
информационната сигурност и ги представя
на директора на Агенцията;
5. организира, координира и участва в
обучението на ръководителите и служителите в Агенцията във връзка с мрежовата и
информационната сигурност;
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6. организира, координира и участва в
тренировките и анализа на резултатите от
тях за действия при настъпване на инциденти
във връзка с мрежовата и информационната
сигурност;
7. отговаря за защитата на интелектуалната собственост и материалните активи на
Агенцията в областта на информационните
и комуникационните технологии;
8. участва в изготвянето на политиките,
целите, процедурите и метриките за оценка
на информационната сигурност;
9. поддържа връзки с други администрации, организации и експерти, които работят
в областта на информационната сигурност;
10. при възникване на инцидент, свързан с
информационната сигурност, го документира и
информира незабавно директора на Агенцията;
11. извършва проверки и анализира инцидентите в областта на мрежовата и информационната сигурност в Агенцията и реакциите при
инциденти и предлага действия за подобряване
на мрежовата и информационната сигурност;
12. изготвя доклади и анализи за настъпили
инциденти, засягащи мрежовата и информационната сигурност, и предлага действия за
компенсиране на последствията и предотвратяване на други подобни инциденти;
13. прави предложения до директора на
Агенцията за образуване на дисциплинарни
производства за нарушаване на правилата за
сигурност;
14. разработва и предлага за утвърждаване от директора на Агенцията инструкции,
указания и процедури, свързани с мрежовата
и информационната сигурност;
15. следи за изпълнението на утвърдените
от директора на Агенцията инструкции, указания и процедури, свързани с мрежовата и
информационната сигурност;
16. поддържа списъка от заплахи и потенциални рискове в областта на мрежовата и
информационната сигурност;
17. предлага дейности за своевременното
инсталиране на коригиращ софтуер (patches),
като отчита наличния в съответната администрация софтуер и хардуер и следи за тяхното
изпълнение;
18. разработва и предлага подходи и решения
за подобряване на мрежовата и информационната сигурност на Агенцията;
19. следи новостите в заплахите за сигурността, като отчита наличния софтуер и хардуер в Агенцията, включително за появата на
нови вируси и за увреден код, спам и атаки, и
своевременно предлага на директора на Агенцията адекватни мерки за противодействие;
20. организира тестове за проникване, разкрива слабите места в мрежата на Агенцията
и предлага мерки за подобряване на мрежовата
и информационната сигурност;
21. следи за спазването на изискванията
на Закона за защита на класифицираната
информация и на международните договори
във връзка със защитата на класифицираната
информация;
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22. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
23. извършва периодични проверки на
отчетността и движението на материалите и
документите;
24. осъществява процедурата по обикновеното проучване съгласно чл. 47 от Закона
за защита на класифицираната информация
и води регистър на проучените лица;
25. организира, координира и методически
ръководи дейностите, свързани с изграждането, акредитирането, използването и развитието
на автоматизираните информационни системи
или мрежи за класифицирана информация;
26. организира и провеж да обучението
на служителите в Централното митническо
управление в областта на защитата на класифицираната информация и оказва методическа
помощ на митниците по въпросите от своята
компетентност;
27. планира, осигурява и организира дейностите по защита при бедствия или друга
извънредна ситуация и по установяване на
критичните инфраструктури и обектите им в
Агенцията; организира и провежда дейностите
и задачите по отбранително-мобилизационната подготовка и привеждането на Агенцията
от мирновременен режим в по-високи степени
на готовност за работа във военно време;
28. прави предложения във връзка с планирането и разпределянето на бюджетни средства
за осигуряване сигурността на информацията,
отбранително-мобилизационната подготовка и
защитата при бедствия или друга извънредна
ситуация;
29. организира денонощно дежурство за
наблюдение на охранителните системи и за
оповестяване; осигурява развитието, поддръжката и ремонта и осъществява контрол при
използването на техническите средства за
охрана, пожароизвестяване и пожарогасене;
планира, осигурява и контролира охранителния и пропускателния режим в административния комплекс на Централното митническо
управление;
30. разработва вътрешни правила, планове
и други документи от компетентността на
звеното.
(2) Директорът на дирекция „Сигурност“ е
на пряко подчинение на директора на Агенцията и изпълнява функциите на служител
по сигурността на информацията, на ръководител на звеното по защита при бедствия
и отбранително-мобилизационна подготовка
и на ръководител на звеното по мрежова и
информационна сигурност.
(3) Дирекция „Сигурност“ осъществява
дейността си по Закона за защита на класифицираната информация и по Наредбата за
общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, приета с
Постановление № 279 на Министерския съвет
от 2008 г. (ДВ, бр. 101 от 2008 г.).
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(4) Дирекция „Сигурност“ води регистратури за национална класифицирана информация и за класифицирана информация на
Европейския съюз и отговаря за надлежното
създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицирана информация.“
§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. дирекция „Митническа дейност и методология“;
2. дирекция „Акцизна дейност и методология“;“.
2. Точки 3 и 4 се отменят.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. Информационни системи и аналитична
дейност“;“.
4. Точка 10 се отменя.
§ 15. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Дирекция „Митническа дейност
и методология“:
1. участва в разработването и прилагането
на законодателството в областта на: митническите режими и процедури, стоковите номенклатури на Европейския съюз, тарифното
класиране, митническата стойност, произхода
на стоките, данъка върху добавената стойност
при внос на стоки, митническото задължение
и обезпечение, митническите освобождавания, последващия контрол и одит, тарифните
и нетарифните мерки, както и мерките на
Общата селскостопанска политика и на Общата политика в областта на рибарството на
Европейския съюз;
2. координира процеса по прилагането на
законодателството в областта на експортния
контрол на изделия и технологии с двойна
употреба и продукти, свързани с отбраната,
и осъществява сътрудничеството със съответните компетентни органи;
3. оказва съдействие и подпомага работните
групи към Съвета по европейските въпроси
към Министерския съвет в дейностите по
т. 1 и 2;
4. участва в работата на комитети, сесии,
работни гру пи и дру ги подобни фору ми,
провеждани в рамките на Икономическата
комисия за Европа на Организацията на
обединените нации, Световната митническа
организация, Конвенцията за общ транзитен
режим, Конвенция ТИР, Конвенция АТА и
други международни прояви, съобразно компетенциите на дирекцията;
5. разработва или участва със свои представители в разработването на проекти на
нормативни и вътрешноведомствени актове,
свързани с дейностите по т. 1 и 2;
6. изготвя становища по проекти на нормативни актове, свързани с дейностите по
т. 1 и 2, изпратени за съгласуване от други
държавни органи, и вътрешноведомствени
актове, изпратени за съгласуване от други
дирекции или самостоятелни звена;
7. участва в работни срещи, семинари,
дискусии, преговори и други по въпроси от
областите по т. 1 и 2;
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8. изготвя становища и предоставя на заинтересуваните лица информация по прилагане
на законодателството, свързано с дейностите
по т. 1 и 2;
9. ръководи методическ и и подпомага
митническите учреждения по прилагане на
законодателството в областите по т. 1 и 2;
10. изготвя проекти на индивидуални административни актове и решения, свързани
с прилагането на митническото законодателство;
11. администрира дейностите, свързани
с издаване на решения съгласно чл. 16з и
чл. 19, ал. 2 и 3 от Закона за митниците, в
т.ч. организира, координира и контролира
дейностите, свързани с въпросите за одобрените икономически оператори;
12. анализира и обобщава информацията
в областта на митническото законодателство;
13. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове и изготвя вътрешноведомствени актове от компетентност та на
дирекцията;
14. разработва и участва в разработването
на проекти на инструкции и споразумения
за сътрудничество и взаимодействие с компетентните органи във връзка с прилагане
на митническото законодателство и законодателството на Европейския съюз, свързано
със защитата на живота и здравето на хората,
на животните и растенията, на културното и
историческото наследство, околната среда и
др., както и съдейства за прилагане на мерките по надзора на пазара;
15. организира и осъществява админис
тративното сътрудничество с компетентните
национални органи, с митнически органи и
с органите на другите държави членки във
връзка с прилагане на мерките на Общата
селскостопанска политика;
16. изпълнява функции на компетентен
орган по смисъла на чл. 7, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от
20 декември 2005 г. за установяване на схема
на разрешителни FLEGT за внос на дървесина
в Европейската общност;
17. организира и координира административното сътрудничество на основание споразуменията за свободна търговия, сключени от
Съюза с държави партньори, или по мерки,
приети едностранно от Съюза по отношение
на трети държави или територии, или по смисъла на разпоредбите за доказване на свободно
обращение на стоките в Митническия съюз
ЕС – Турция с компетентните национални
органи и с органите на други държави във
връзка с прилагане на правилата за произход
на стоките;
18. организира и координира системата
за митническ ите освобож давани я на Европейския съюз, както и изпълнението на
задълженията за освобождаване от вносни
мита във връзка с привилегии и имунитети,
предвидени в многостранни и двустранни
международни договори, споразумения, спогодби и конвенции;
19. администрира информацията в националното приложение ТАРИК, системата за
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управление на тарифните квоти и системата
за управление на данните по наблюдение;
20. координира дейността по представяне
пред Европейската комисия на исканията и
възраженията на икономически оператори за
въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата;
21. администрира регистрационните данни
за износители от Европейския съюз в Системата REX; решенията по чл. 19, ал. 2 от Закона
за митниците в системата „МКС: Митнически
решения“ и системата за икономическите оператори „Одобрени икономически оператори“
на Европейската комисия;
22. осъществява обмен на документи, използвани при режим транзит, с други държави – членки на Европейския съюз, с държавите
с Общ транзитен режим и със страните по
Конвенция ТИР, както и обмен на информация между координационните центрове на
държавите членки за АТА карнети;
23. поддържа бази данни, свързани с компетенциите на дирекцията;
24. следи за измененията в митническото
законодателство на Съюза и при необходимост
разработва указания за неговото прилагане;
25. участва в обмена на данни и информация
по линия на административното сътрудничество на международно и национално ниво
в областта на митническото задължение и
традиционните собствени ресурси, като:
а) събира и обменя информация с компетентните служби по традиционните собствени
ресу рси на държавите – членки на Европейския съюз, и службите на Европейската
комисия;
б) регистрира случаите на измами и нередности с вносни мита над 10 000 евро и при
необходимост актуализира вече регистрирани
случаи в системата OWNRES;
в) изготвя и предава периодичните отчети
за сметки „А“ и „Б“ за вносните мита в координационното звено за собствените ресурси
на Министерството на финансите;
26. изготвя план за контрол за дейността на
звената за последващ контрол по прилагане
на митническото законодателство;
27. селектира физически и/или юридически
лица, които подлежат на проверки по реда на
митническото законодателство;
28. координира и участва в предварителни
проверки и проверки в рамките на последващия контрол по прилагане на митническото
законодателство;
29. отчита резултатите от контролната
дейност, анализира предпоставките за извършване на нарушения на митническото
законодателство и предлага мерки за тяхното
отстраняване;
30. оказва съдействие в дейностите по
квалификацията на митническите служители;
31. подпомага дирекция „Правна дейност
и обжалване“ при изготвянето на проекти
на позиции по преюдициални запитвания,
по които страна в главното производство е
Агенцията;
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32. подпомага дирекция „Правна дейност
и обжалване“ при изготвянето на проекти на
позиции на Република България по преюдициални запитвания, свързани с компетентността
на дирекцията, по които страна в главното
производство е Агенцията.“
§ 16. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Дирекция „Акцизна дейност и методология“:“.
2. В т. 1 думите „разработването на политиката в областта на акцизите, свързана с“
се заменят с „разработването и прилагането
на законодателството в областта на акцизите,
свързано с“.
3. В т. 4 думите „и съдебната практика“
се заличават.
4. В т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „проверките за установяване на факти
и обстоятелства от значение за задължението за акциз и ревизиите за установяване на
акцизни задължения;“.
5. В т. 7 думите „и съгласува за законосъобразност“ се заличават.
6. В т. 11 накрая се добавя „и удостоверения
за регистрирани цени на тютюневи изделия“.
7. Точки 16 и 17 се изменят така:
„16. подпомага дирекция „Правна дейност
и обжалване“ при изготвянето на проекти
на позиции по преюдициални запитвания,
по които страна в главното производство е
Агенцията;
17. подпомага дирекция „Правна дейност
и обжалване“ при изготвянето на проекти на
позиции на Република България по преюдициални запитвания, свързани с компетентността
на дирекцията, по които страна в главното
производство е Агенцията;“.
8. Точка 18 се отменя.
9. Точка 19 се изменя така:
„19. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове и изготвя вътрешноведомствени актове от компетентност та на
дирекцията;“.
10. Създават се т. 20 – 25:
„20. изготвя план за контрол за дейността
на звената за последващ контрол в областта
на акцизното законодателство;
21. участва в дейностите по изграждане и
поддържане на информационни системи на
митническата администрация;
22. селектира данъчнозадължени лица за
извършване на проверки и ревизии в областта
на акцизното законодателство;
23. отчита, оценява и анализира резултатите
от изпълнението на контролната дейност на
звената за последващ контрол по прилагането на акцизното законодателство и предлага
мерки за тяхното отстраняване;
24. създава и поддържа база данни, които
са свързани с компетенциите на дирекцията;
25. координира и участва в проверки и
ревизии в областта на акцизното законодателство.“
§ 17. Член 22 се отменя.
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§ 18. Член 23 се отменя.
§ 19. В чл. 24 т. 28 се отменя.
§ 20. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Дирекция „Информационни системи и
аналитична дейност“:“.
2. Точка 11 се отменя.
3. Създават се нови т. 15 – 17:
„15. разработва стратегически документи
относно информационно-аналитичната дейност и предлага дългосрочни и средносрочни
приоритети;
16. извършва анализи и осъществява експертно-аналитична оценка при формирането
на концепции във връзка с осъществяване
дейността на Агенцията;
17. подпомага директора на Агенцията
при формулиране на целите на Агенцията,
планира изпълнението им и оценява ефекта
от постигането им; анализира ефектите от
изпълнението на мерките по събираемостта
на акциза;“.
4. Създават се т. 18 – 27:
„18. разработва документи с планов, програмен и отчетен характер в рамките на
процесите на стратегическото планиране;
19. разработва насоки за осигуряване на
информационно-проучвателната и аналитичната дейност на звената в Агенцията;
20. изготвя и прилага методологи я за
събиране на информация, анализ и оценка
на работните процеси чрез разработване и
внедряване на показатели за резултатност,
идентифицира и прави предложения за тяхното оптимизиране;
21. подпомага информационно дейността
на директора на Агенцията за вземане на решения и провеждане на ефективна контролна
дейност от митническите органи, като изготвя
и предоставя информационни и аналитични
материали;
22. обработва и анализира информация,
придобита при или по повод изпълнение на
дейностите на Агенцията;
23. изисква информация и становища от
структурите на Агенцията във връзка с възложени от директора на Агенцията анализи
и проверки;
24. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове
съобразно компетенциите на дирекцията;
25. в областта на статистиката осъществява връзките и координацията с другите
ведомства, обмена на информация с други
държавни органи, международен обмен на
данни с други митнически администрации и
поддържа база данни;
26. организира, ръководи и осиг у рява
дейностите в областта на митническата и
акцизната статистика;
27. разработва и обобщава анализи и статистически прогнози за дейността на митническата администрация.“
§ 21. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 6:
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„6. организира и провежда дейности за
изследване, анализ и идентификация на стоки
с мобилна лаборатория;“.
2. Досегашните т. 6 – 13 стават съответно
т. 7 – 14.
§ 22. Член 28а се отменя.
§ 23. Приложението към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 2
Ч и с л е н о с т н а п е р с о н а л а в Це н т р а л н о т о
митническо управление на Агенция „Митници“ –
560 щатни бройк и
Директор
Заместник-директори
Главен секретар
Инспекторат
Звено за вътрешен одит
Обща администрация
в т. ч.:
дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки“
д и рек ц и я „Уп ра влен ие на човеш к и т е
ресурси“
дирекция „Административно обслужване“
дирекция „Правна дейност и обжалване“
дирекция „Сигурност“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Митническа дейност и методология“
дирекция „Акцизна дейност и методология“
дирек ци я „Митническо разузнаване и
разследване“
дирекция „Информационни системи и
аналитична дейност“
дирекция „Международни отношения“
дирекция „Централна митническа лаборатория“

1
3
1
11
3
135
57
30
20
20
8
406
64
39
136
123
19
25“

Заключителна разпоредба
§ 24. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9835

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Агенцията за ядрено регулиране,
приет с Постановление № 278 на Министер
ския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 107 от
2013 г.; изм., бр. 5 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
„(2) Главният секретар:
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1. организира, координира и контролира
функционирането на администрацията за
точното спазване на нормативните актове
чрез поддържане на системи за управление
на качеството (СУК);
2. осигурява необходимите условия на организационно и техническо ниво за нормална
и ефективна работа на административните
звена на агенцията;
3. организира и контролира дейностите по
управление на човешките ресурси в агенцията;
4. организира и контролира документооборота на агенцията;
5. контролира ползването на недвижими
имоти и движими вещи – държавна собственост, предоставени на агенцията;
6. отговаря за изготвянето на ежегоден
доклад за състоянието на администрацията;
7. организира работата по изготвяне и изменение на нормативните актове, свързани
с работата на агенцията;
8. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните
звена на агенцията;
9. осъществява общата координация на администрацията на агенцията с администрациите
на другите органи на изпълнителната власт;
10. организира работата с предложенията
и сигналите в съответствие с разпоредбите
на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
11. изпълнява и други функции, произтичащи от нормативен акт, или задачи, възложени
му от председателя на агенцията.“
§ 2. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Служителят по сигурността на
информацията и финансовият контрольор се
назначават от председателя на агенцията и
са на негово пряко подчинение.
(2) Служителят по сигурността на информацията се назначава по реда на Закона за
защита на класифицираната информация и
изпълнява задачите, произтичащи от закона
и от нормативните актове по прилагането му.
(3) Служителят по сигурността на информацията планира и координира дейностите по
отбранително-мобилизационната подготовка
в агенцията.
(4) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.
(5) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение
за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на агенцията.
(6) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор
се определят с вътрешни актове в съответствие
с указанията на министъра на финансите.“
§ 3. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Дирек ци я „А дминист рат ивноправно, финансово и стопанско обслужване“:
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1. участва в подготовката или самостоятелно изготвя становища по проекти на
нормативни актове, изпратени за съгласуване,
включително по проекти на международни
договори и позиции по проекти на актове на
институциите на Европейския съюз;
2. участва в разработването на план за
развитие на нормативната уредба по ядрена
безопасност, радиационна защита, физическа
защита, аварийно планиране и готовност;
3. участва в подготовката или самостоятелно изготвя проекти на нормативни актове,
включително актове, с които се осигурява
изпълнение на задълженията, произтичащи
от членството на Република България в Европейския съюз, в други международни организации и по международни договори, по
които Република България е страна;
4. следи и анализира националното законодателство, международните договори и
документите на Европейския съюз и прави
съвместно с дирекциите от специализираната
администрация съответните предложения за
промени в нормативните документи;
5. при необходимост осигурява участие
в дейността на работни групи, комитети и
институции на Европейските общности и на
други международни организации;
6. подготвя и провежда процедури по Закона за обществените поръчки, дава становища
по законосъобразността на договори, проекти
на индивидуални административни актове и
прави предложения за решаване на въпроси
от юридически характер;
7. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдилищата и
предлага възлагане на процесуално представителство на агенцията;
8. организира и осъществява деловодната и
архивната дейност, като получава, обработва,
регистрира и предава кореспонденцията по
предназначение, както и обработва и изпраща
изходящата кореспонденция;
9. организира финансово-счетоводното
обслужване, завеждането и отчитането на
материалните активи, снабдява с материали
и консумативи служителите в агенцията,
организира ремонта и поддръжката на материалната база;
10. съставя проектобюджета на агенцията
и отчита изпълнението му;
11. осигурява транспортното обслужване
на служителите в агенцията;
12. осигурява стопанисването на недвижими имоти и движими вещи, предоставени на
агенцията, и съхранява документите за тях;
13. осъщест вява дейност и те, свързани
с управлението на човешките ресурси на
агенцията;
14. създава организацията на дейностите
по създаване и поддържане на безопасни
условия на труд;
15. проучва и внедрява информационни
и комуникационни технологии и осигурява
защитата на информацията, както и създава
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необходимата организация и осъществява
дейностите по поддръжка на компютърната
мрежа.“
§ 4. В чл. 18 ал. 2 се изменя така:
„(2) Главна дирекция „Ядрена безопасност“:
1. планира и провежда инспекции за оценка
на ядрената безопасност на атомни централи,
изследователски реактори и съоръжения за
управление на ОЯГ, както и на физическата
защита на ядрени съоръжения и обекти с
радиоактивни източници;
2. анализира събития в ядрени съоръжения,
включително откази на конструкции, системи
и оборудване, които са свързани с ядрената
безопасност и радиационната защита, експлоатационни данни и показатели, и събития в
обекти с източници на йонизиращи лъчения;
3. участва в извършването на оценка на представените от заявителя документи, предлага
изискването на допълнителна информация
за установяване спазването на изискванията
за ядрена безопасност и физическа защита;
4. подготвя издаването, мотивите за отказ,
измен янето, допълването, подновяването,
прекратяването и отнемането на лицензи и
разрешения за дейности с ядрени централи,
изследователски реактори и съоръжения за
управление на отработено гориво;
5. подготвя издаването, мотивите за отказ,
измен янето, допълването, подновяването,
прекратяването и отнемането на лицензи
за специализирано обучение за дейности в
ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения;
6. подготвя издаването, мотивите за отказ,
прекратяването и отнемането на удостоверения за правоспособност;
7. п редлага възлагане на п роу чвани я,
анализи и експертизи, свързани с оценка на
ядрената безопасност и физическата защита;
8. участва в подготовката на данни за информационните системи на МААЕ относно
работата на ядрените съоръжения и аварийните събития, свързани с тях;
9. участва в аварийния екип на председателя
на агенцията за действие при авария и транс
граничен пренос на радиоактивни вещества;
10. подготвя проекти на вътрешни правила и
други вътрешни актове, свързани с управление
на дейностите, изпълнявани от дирекцията;
11. води регистрите на издадените разрешения и лицензи за дейности в ядрени съоръжения
и лицензи за специализирано обучение, както
и на издадените удостоверения за правоспособност за работа в ядрени съоръжения и с
източници на йонизиращи лъчения;
12. участва в подготовката на националните доклади за изпълнение на задълженията
на Република България, които произтичат
от Конвенцията за ядрена безопасност и от
Единната конвенция за безопасност при управ
ление на отработеното гориво и безопасност
при управление на радиоактивните отпадъци,
както и в подготовката на докладите по двустранните договори в областта на безопасното
използване на ядрената енергия;
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13. проверява спазването на задълженията
по чл. 5, т. 12 ЗБИЯЕ;
14. подготвя необходимата информация във
връзка с прилагането на гаранциите по ДНЯО
и подпомага инспекторите на МААЕ и ЕК при
осъществяване на контролната им дейност;
15. самостоятелно и съвместно с другите
компетентни органи осъществява контрол
на физическата защита на ядрения материал, ядрените съоръжения и радиоактивните
вещества;
16. контролира спазването на условията на
издадените лицензи и разрешения за дейности
с ядрени централи, изследователски реактори
и съоръжения за управление на ОЯГ;
17. проверява техническото състояние и
изпълнението на графиците за периодични
изпитвания и техническо обслужване на конструкции, системи и компоненти, свързани с
ядрената безопасност и радиационната защита;
18. проверява състоянието на радиационната обстановка в помещенията и на площадката
на ядрена централа, в зоната за превантивни
защитни мерки и в наблюдаваната зона;
19. контролира провеждането на експлоатационни я безразру шителен конт рол на
метала на тръбопроводите и оборудването,
свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;
20. контролира изпълнението на ремонтните дейности в ядрени централи, които
имат отношение към ядрената безопасност
и радиационната защита;
21. осъществява контрол за техническата
безопасност на съоръженията с повишена
опасност на територията на ядрени централи;
22. изпълнява задачите на пункт за връзка,
отговарящ за физическата защита на ядрения
материал;
23. участва в текущата работа, свързана
с подготовката и изпълнението на програми и проекти за подпомагане на агенцията,
финансирани по линия на международното
сътрудничество;
24. организира дейността на квалификационната изпитна комисия на агенцията;
25. води отчет на случаите за установен
нелегален трафик на ядрени материали и
радиоактивни вещества и подготвя данни за
информационните системи на МА АЕ за тях;
26. следи и анализира документите на
МА АЕ и документите на Европейския съюз
по въпроси от компетентността на дирекцията
и прави съответните предложения за промени
в националните и вътрешноведомствените
документи и практики;
27. участва в подготовката на анализи, становища, доклади, информация и отчети, както
и в разработването на официалната позиция на
агенцията по въпроси от компетентността на
дирекцията, които произтичат от членството
на Република България в Европейския съюз;
28. подготвя документите, свързани с изпълнението на задълженията по прилагане на
гаранциите, които произтичат от Договора за
Евратом, по повод провеждането на инспекции на територията на Република България;

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

29. участва в разработването на наредби
по прилагането на ЗБИ ЯЕ, вк лючително
предлага изменения и допълнения в тях при
необходимост;
30. участва в подготовката на ежегодния
доклад за състоянието на ядрената безопасност
и радиационната защита;
31. участва в осъществяването на регулаторен контрол на радиоактивните изхвърляния
на площадката на АЕЦ „Козлодуй“;
32. самостоятелно и във взаимодействие с
другите специализирани и контролни органи
предприема необходимите мерки за осигуряване на безопасността при откриване на
неизвестен или изоставен източник на йонизиращи лъчения или ядрен материал, както
и в случаите на изземване на източници на
йонизиращи лъчения или ядрен материал от
специализираните органи на Министерството
на вътрешните работи или от специализираните органи на Националната следствена служба;
33. под държа база данни за аварийни
събития, свързани с ядрената безопасност и
радиационната защита;
34. анализира и оценява информацията,
свързана с аварийното планиране и готовност, и контролира дейностите по аварийно
планиране и аварийна готовност в ядрени
съоръжения и в обекти с източници на йонизиращи лъчения самостоятелно или съвместно
със специализираните и контролните органи,
на които това е възложено с нормативен акт;
35. подпомага председателя на агенцията
при изпълнение на функциите му на компетентен орган и пункт за връзка съгласно
Конвенцията за оперативно уведомяване при
ядрена авария и Конвенцията за помощ в
случай на ядрена авария или радиационна
аварийна обстановка и за целите на системите
за ранен обмен на информация на Европейския съюз и МААЕ;
36. разработва авариен план, поддържа аварийната готовност и участва в национални и
международни учения за действия при авария;
37. уведомява при аварии и предприема
действия за оказване на помощ съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена
авария, Конвенцията за помощ в случай на
ядрена авария или радиационна аварийна обстановка и съгласно двустранни споразумения;
38. организира поддръжката на апаратурата
за радиационни измервания в агенцията.“
§ 5. В чл. 19, ал. 2, т. 3 след думите „изпълнение на задълженията“ се добавя „на
Република България“.
§ 6. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Дирекция „Радиационна защита“ подпомага председателя на агенцията
при осъществяване на неговите регулиращи
и контролни функции по отношение на радиационната защита в ядрени съоръжения и при
дейности с източници на йонизиращи лъчения.
(2) Дирекция „Радиационна защита“:
1. подготвя издаването, мотивите за отказ,
прекратяването, подновяването или отнемането на: лицензи и разрешения за дейности
с източници на йонизиращи лъчения, както
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и на лицензи или разрешения по безопасно
у правление на радиоактивни отпадъци и
извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни вещества;
2. планира и провежда инспекции, оценява и предприема мерки за оптимизиране
на радиационната защита в ядрени съоръжения, обекти с източници на йонизиращи
лъчения, обекти с повишено съдържание на
естествени радионуклиди и при управление
на радиоактивни отпадъци и извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения и обекти
с радиоактивни вещества;
3. извършва анализи и оценки по отношение на радиационната защита в ядрени
съоръжения и при дейности с източници на
йонизиращи лъчения, които са свързани с
функциите по ал. 1;
4. извършва проверка на място за състоянието на радиационната обстановка и на
ядрени съоръжения и обекти с източници на
йонизиращи лъчения;
5. участва в разглеждането на документи
за издаване на лицензи за специализирано
обучение;
6. осъществява регулаторен контрол на радиоактивните изхвърляния от площадките на
ядрените съоръжения и ежегодно предоставя
информация на ЕК за радиоактивните изхвърляния от площадката на АЕЦ „Козлодуй“ по
чл. 37 от Договора за Евратом;
7. участва в аварийния екип на председателя на агенцията за реагиране при ядрена
или радиационна авария и при трансграничен
пренос на радиоактивни вещества;
8. участва в анализа и разследването на
инциденти и аварии в ядрени съоръжения и в
обекти с източници на йонизиращи лъчения;
9. предлага възлагане на п роу чвани я,
анализи и експертизи, свързани с оценка на
радиационната защита в ядрени съоръжения и
в обекти с източници на йонизиращи лъчения;
10. води регистрите на издадените разрешения и лицензи за дейности с източници на
йонизиращи лъчения;
11. контролира воденето на отчет и контрол на радиоактивни източници и на РАО в
ядрени съоръжения и обектите с източници
на йонизиращи лъчения;
12. участва в процеса на контрол и повишаване на квалификацията на работещите в
областите, попадащи в обхвата на ЗБИЯЕ;
13. организира обучението, поддържането
и повишаването на професионалната квалификация на служителите в специализираната
администрация на агенцията;
14. изпълнява функции на национален
координатор на Международната система за
ядрена информация на МА АЕ;
15. участва в подготовката на националния
доклад за изпълнението на задълженията,
произтичащи от Единната конвенци я по
безопасност при управление на отработеното
гориво и безопасност при управление на радиоактивните отпадъци и от Конвенцията за
ядрена безопасност, както и в подготовката на
докладите по двустранните договори в областта
на безопасното използване на ядрената енергия;
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16. участва в подготовката на ежегодния
доклад за дейността на агенцията и за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита;
17. разработва проекти на вътрешни правила и други вътрешни актове, свързани с
осигуряване качеството на изпълняваните от
дирекцията дейности;
18. участва в разработването на нормативни
документи по прилагането на ЗБИЯЕ, включително предлага изменения и допълнения в
тях при необходимост;
19. участва при необходимост при анализа
и оценката на радиационната обстановка в
контролираната зона и в надзираваната зона
на ядрени съоръжения и обекти с източници
на йонизиращи лъчения, както и в зоната за
превантивни защитни мерки и в наблюдаваната зона около ядрени съоръжения;
20. участва в текущата работа, свързана с
подготовката и изпълнението на програми и
проекти за подпомагане на агенцията, които
са финансирани по линия на международното
сътрудничество;
21. подготвя материали, обобщава информация, извършва анализи и изготвя експертни
оценки във връзка с управлението на фонд
„Радиоактивни отпадъци“ и на фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“;
22. участва в подготовката на анализи,
становища, доклади, информация и отчети,
както и в разработването на официалната
позиция на агенцията по въпроси от компетентността на дирекцията, които произтичат
от членството на Република България в Европейския съюз, и при необходимост осигурява
участие в дейността на съответните работни
групи, комитети и институции на Европейската общност;
23. следи и анализира документите на
МААЕ и документите на Европейския съюз
по въпроси от компетентността на дирекцията
и прави съответните предложения за промени
в националните и вътрешноведомствените
документи и практики;
24. организира медицинското наблюдение
и индивидуалния дозиметричен контрол на
длъжностните лица по чл. 100 ЗБИЯЕ;
25. орга н изи ра дей нос т та на Учебн и я
център на агенцията и осъществява взаимодействието с други организации за обмен
на знания с оглед повишаване на капацитета
в областта на регулиране на дейностите и
съоръженията;
26. осъществява взаимодействие със специализираните контролни органи в областта
на радиационната защита.“
§ 7. В чл. 21, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 12:
„12. изпълнява функциите на национален
координатор на дейностите по националната
рамкова програма на инициативата на МААЕ
за определяне на приоритетите за отпускане
на техническа помощ;“.
2. Досегашната т. 12 става т. 13 и се изменя така:
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„13. изпълнява функциите на национален
координатор на дейностите в рамките на
инициативата на МА АЕ за Глобална мрежа
за ядрена безопасност и сигурност;“.
3. Досегашната т. 13 става т. 14.
4. Създава се т. 15:
„15. организира и координира между дирекциите дейностите по участието на агенцията
в проекти за сътрудничество в областта на
ядрената безопасност в изпълнение на Регламент (Евратом) № 237/2014 г. на Съвета
от 13.12.2013 г. за създаване на Инструмент
за сътрудничество в областта на ядрената
безопасност (ОB, L, бр. 77 от 2014 г.).“
§ 8. Приложението към чл. 11, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 11, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на Агенцията за ядрено регулиране – 114 щатни бройки
Председател
Заместник-председатели
Главен секретар
Финансов контрольор
Звено за вътрешен одит
Служител по сигурността на информацията
Обща администрация
в т. ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация
в т. ч.:
Главна дирекция „Ядрена безопасност“
в т. ч.:
Териториално звено за контрол на ядрената
безопасност и радиационната защита на
АЕЦ „Козлодуй“ в Козлодуй
дирекция „Анализи и оценки на безопасността“
дирекция „Радиационна защита“
дирекция „Международно сътрудничество“

1
2
1
1
2
1
18
18
88
29

6
18
30
11“

Заключителна разпоредба
§ 9. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9836

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/т рансфери за 2017 г. в общ размер
39 151,0 хил. лв., разпределени, както следва:
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1. разходи по бюджета на Министерския
съвет – 4 365,0 хил. лв., разпределени, както
следва:
а) за разплащане на местни данъци и такси – 3 975 хил. лв.;
б) за финансиране на предварително проучване за конструктивно обследване на Патриаршеска катедрала „Св. Александър Невски“ – 390 хил. лв.;
2. трансфер по бюджета на Българската
национална телевизия – 14 190,0 хил. лв. за
разплащане на задължения по договори за предоставяне на електронни съобщителни услуги
за разпространение на телевизионни програми
чрез наземно цифрово радиоразпръскване;
3. трансфер за други целеви разходи по бюджета на Община Съединение – 1 416,0 хил. лв.
за Обект „Преустройство на съществуваща
сграда за нуждите на спортните обекти, спортни площадки и вертикална планировка – втори
етап, от СУ „Хр. Ботев“, гр. Съединение“;
4. трансфер за други целеви разходи по
бюджета на Община Тервел – 550,0 хил. лв., от
тях за благоустрояване на общинския музей в
гр. Тервел – 280,0 хил. лв., и благоустрояване
на площадно пространство при паметника
на Хан Тервел в гр. Тервел – 270,0 хил. лв.;
5. трансфер за други целеви разходи по бюджета на Община Куклен – 626,0 хил. лв. за ремонтиране на инфраструктурата в гр. Куклен;
6. трансфер за други целеви разходи по бюджета на Община Димитровград – 1 520,0 хил. лв.
за Проект „Реконструкция и модернизация на
пазар Димитровград“;
7. трансфер за други целеви разходи по бюджета на Община Симеоновград – 450,0 хил. лв.
за ремонт и възстановяване на ВиК мрежа в
Симеоновград;
8. т ра нс ф ер за д ру г и целеви ра зход и
по бюджета на Община Харманли – 991,0
хил. лв. за Проект „Ремонт на сградата на
НЧ „Дружба – 1870“;
9. трансфер за други целеви разходи по
бюд же та на Общ и на С и м и тл и – 2 0 0 0,0
хил. лв. за Обект „Реновиране на площадно
пространство в ЦГЧ, гр. Симитли“;
10. трансфер за други целеви разходи по бюджета на Община Долни чифлик – 268,0 хил. лв.
за Обект „Реконструкция на съществуващи
водопроводи и допълнително водоснабдяване
в с. Гроздьово“;
11. трансфер за други целеви разходи по
бюджета на Община Дългопол – 670,0 хил. лв.
за ремонт и рехабилитация на улици и общинска пътна мрежа в община Дългопол;
12. трансфер за други целеви разходи по бюджета на Община Севлиево – 3 000,0 хил. лв.
за частично реализиране на Проект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ
„Стоките“ и Източен водопроводен клон за
питейна вода“;
13. трансфер за други целеви разходи по
бюджета на Община Трявна – 1 000,0 хил. лв.
за Обект „Реконструкция и преустройство на
съществуваща сграда в етнографски комплекс
за занаяти“;
14. трансфер за други целеви разходи по
бюджета на Община Шабла – 500,0 хил. лв.
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за Проект „Рехабилитация на улична мрежа
в община Шабла“;
15. т ра нс ф ер з а д ру г и це леви ра з хо д и по бюд же та на Общ и на С та мб ол и йски – 813,0 хил. лв. за обновяване на сградата,
в която се помещават „Медицински център I
Стамболийски“ – ЕООД, „МБПЛР Стамболийски“ – ЕООД, и ЦСПМ;
16. трансфер за други целеви разходи по бюджета на Община Търговище – 230,0 хил. лв.
за рехабилитация на ул. Любен Каравелов и за
строителен надзор на Обект „Реконструкция
на ул. Поп Сава Катрафилов от бул. Трайко
Китанчев – кръстовище ул. В. Петлешков до
кръстовище ул. Любен Каравелов;
17. трансфер за други целеви разходи по
бюджета на Община Доспат – 1 000,0 хил. лв.
за Обект „Реконструкция и рехабилитация на
общински пътища“;
18. т рансфер за д ру г и целеви разходи
по бюджета на Община Бяла, област Вар
на – 196,0 х ил. лв. за спортни площадк и,
баскетбол, стрийтбол и фитнес на открито;
19. трансфер за други целеви разходи по
бюджета на Община Луковит – 1 000,0 хил. лв.
за ремонтни дейности на част от уличната
мрежа на територията на общината;
20. трансфер за други целеви разходи по
бюджета на Община Брезник – 156,0 хил. лв.
за Обект „Изграждане на полски път № 000046
(публична общинска собственост) в землището
на с. Гърло, община Брезник“;
21. трансфер за други целеви разходи по бюджета на Община Пазарджик – 700,0 хил. лв.
за изграждане на пешеходен мост над р. Марица, свързващ парк-остров „Свобода“ със
зоната за здраве и спорт;
22. трансфер за други целеви разходи по бюджета на Община Кюстендил – 1 000,0 хил. лв.
за неотложни ремонтни дейности за поддържане на общинската инфраструктура;
23. трансфер за други целеви разходи по
бюджета на Община Раковски – 150,0 хил. лв.
за изграждане на ново детско крило към
МБАЛ – Раковски;
24. трансфер за други целеви разходи по
бюджета на Община Дупница – 2 360,0 хил. лв.
за изграждане на канализационна мрежа в
ж.к. Бистрица, гр. Дупница.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1,
буква „а“ да се увеличат разходите по бюджета
на Министерския съвет за 2017 г. по „Политика
в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите
в България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно
ниво“ – 2 200 хил. лв., и бюджетна програма
„Други дейности и услуги“ – 1 775 хил. лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква
„б“ да се увеличат разходите по бюджета на
Министерския съвет за 2017 г. по „Политика
в областта на правото на вероизповедание“,
бюджетна програма „Вероизповедания“ и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2017 г.
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Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да
се увеличи бюджетното взаимоотношение на
централния бюджет с бюджета на Българската
национална телевизия за 2017 г.
Чл. 4. Главният секретар на Министерския
съвет и генералният директор на Българската
национална телевизия да извършат съответните промени по бюджетите си за 2017 г. и
да уведомят министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г., включително по
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. В т. 11 от приложение № 2 към чл. 4,
ал. 3 от Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
финансите и за преобразуване и закриване на
административни структури към министъра на
финансите (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4,
16, 17, 55 и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г.,
бр. 42, 49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от
2004 г., бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2,
37, 48, 56, 65, 77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26,
53 и 84 от 2007 г., бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г.,
бр. 81, 85, 90, 100, 101 и 102 от 2009 г., бр. 2,
34, 46, 64 и 88 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 6
и 90 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 63 и 88
от 2014 г., бр. 64 и 100 от 2015 г., бр. 100 от
2016 г. и бр. 25 от 2017 г.) числото „7686“ се
заменя със „7886“.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет, на генералния директор на Българската национална телевизия и на кметовете на
съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
20 декември 2017 г., с изключение на § 2 от
заключителните разпоредби, който влиза в
сила от 1 януари 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9861

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2017 г. за сти
пендии на учениците след завършено основно
образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 280 020 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за стипендии на учениците след завършено основно
образование.
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Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по
чл. 1 да се осигурят, както следва:
1. за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене
п рез цел и я ж и во т“, бюд же т на п рог ра ма
„Улесн яване на дост ъпа до образование.
Приобщаващо образование“ по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2017 г. – 314 592 лв.;
2. за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет – 965 428 лв.
(2) Със сумата по ал. 1, т. 1 да се намалят
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
(3) Допълнителните трансфери за сметка
на средствата по ал. 1, т. 1 се предоставят
по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за
делегираните от държавата дейности за сметка
на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 287 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на
допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми
„Осигуряване на съвременна образователна
среда“, „Без свободен час“ и „Обучение за
IT кариера“, одобрени с Решение № 216 на
Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 101
от 2017 г.), в приложението към чл. 1, ал. 1
се правят следните изменения:
1. На ред „Бяла Слатина“, в колона 3 „НП
„Осигуряване на съвременна образователна
среда“, модул „Модернизиране на системата
на професионалното образование“ се добавя
числото „20 238“ и в колона 7 „Общо“ числото
„841“ се заменя с „21 079“.
2. На ред „Враца“, в колона 3 „НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“,
модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ числото „20 238“
се заличава и в колона 7 „Общо“ числото
„27 470“ се заменя със „7 232“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 51, ал. 2 от Закона
за публичните финанси и Постановление № 33
на Министерския съвет от 2013 г. за условията
за получаване на стипендии от учениците
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след завършено основно образование (ДВ,
бр. 17 от 2013 г.).
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
20 декември 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1
Разпределение на средствата за стипендии
Област

Средства
(в лв.)

Банско

Благоевград

723

Белица

Благоевград

2 219

Благоевград

Благоевград

24 313

Гоце Делчев

Благоевград

8 539

Гърмен

Благоевград

2 523

Кресна

Благоевград

392

Петрич

Благоевград

6 743

Разлог

Благоевград

2 914

Сандански

Благоевград

7 661

Сатовча

Благоевград

2 675

Симитли

Благоевград

1 676

Струмяни

Благоевград

870

Хаджидимово

Благоевград

1 871

Якоруда

Благоевград

1 327

Айтос

Бургас

6 199

Бургас

Бургас

62 711

Камено

Бургас

1 067

Карнобат

Бургас

5 699

Малко Търново

Бургас

412

Несебър

Бургас

4 589

Поморие

Бургас

2 523

Приморско

Бургас

718

Руен

Бургас

4 067

Созопол

Бургас

1 370

Средец

Бургас

1 775

Сунгурларе

Бургас

2 265

Царево

Бургас

1 805

Аврен

Варна

Аксаково

Варна

1 457

Белослав

Варна

1 033

Бяла

Варна

348

Варна

Варна

81 499

Ветрино

Варна

1 504

Вълчи дол

Варна

1 637

Община

827

БРОЙ 102
Община

ДЪРЖАВЕН
Област

Девня

Варна

Долни чифлик
Дългопол

ВЕСТНИК

Средства
(в лв.)

Община

С Т Р. 3 1
Област

Средства
(в лв.)

1 358

Крумовград

Кърджали

3 045

Варна

2 121

Кърджали

Кърджали

19 115

Варна

2 393

Момчилград

Кърджали

2 110

Провадия

Варна

6 013

Черноочене

Кърджали

870

Суворово

Варна

2 225

Бобов дол

Кюстендил

435

Велико Търново

Велико Търново

Дупница

Кюстендил

8 083

Горна Оряховица

Велико Търново

4 223

Кочериново

Кюстендил

435

Елена

Велико Търново

2 487

Кюстендил

Кюстендил

9 960

Златарица

Велико Търново

940

Сапарева баня

Кюстендил

848

Лясковец

Велико Търново

765

Априлци

Ловеч

370

Павликени

Велико Търново

3 941

Летница

Ловеч

914

Полски Тръмбеш

Велико Търново

2 013

Ловеч

Ловеч

12 985

Свищов

Велико Търново

5 024

Луковит

Ловеч

5 095

Стражица

Велико Търново

2 255

Тетевен

Ловеч

1 740

Сухиндол

Велико Търново

Троян

Ловеч

5 546

Белоградчик

Видин

1 414

Угърчин

Ловеч

1 457

Брегово

Видин

897

Ябланица

Ловеч

2 052

Видин

Видин

13 813

Берковица

Монтана

1 794

Димово

Видин

1 087

Бойчиновци

Монтана

457

Кула

Видин

340

Брусарци

Монтана

522

Ново село

Видин

413

Вълчедръм

Монтана

587

Ружинци

Видин

1 161

Вършец

Монтана

679

Бяла Слатина

Враца

5 634

Георги Дамяново

Монтана

24

Враца

Враца

21 097

Лом

Монтана

5 677

Козлодуй

Враца

5 745

Медковец

Монтана

653

Криводол

Враца

1 589

Монтана

Монтана

11 354

Мездра

Враца

3 181

Якимово

Монтана

914

Мизия

Враца

870

Батак

Пазарджик

736

Оряхово

Враца

994

Белово

Пазарджик

1 262

Роман

Враца

609

Брацигово

Пазарджик

587

Хайредин

Враца

609

Велинград

Пазарджик

7 352

Габрово

Габрово

Пазарджик

Пазарджик

21 940

Дряново

Габрово

243

Панагюрище

Пазарджик

2 197

Севлиево

Габрово

3 990

Пещера

Пазарджик

1 981

Трявна

Габрово

1 240

Ракитово

Пазарджик

2 472

Балчик

Добрич

1 001

Септември

Пазарджик

3 304

Генерал Тошево

Добрич

435

Стрелча

Пазарджик

696

Добрич

Добрич

18 540

Сърница

Пазарджик

1 283

Добричка

Добрич

1 188

Брезник

Перник

Каварна

Добрич

2 076

Земен

Перник

65

Крушари

Добрич

457

Перник

Перник

13 292

Тервел

Добрич

827

Радомир

Перник

1 795

Шабла

Добрич

435

Трън

Перник

827

Ардино
Джебел
Кирково

Кърджали
Кърджали
Кърджали

Белене
Плевен
Гулянци
Плевен
Долна Митрополия Плевен

457
1 784
2 049

19 839

194

7 051

1 683
984
2 231

805

С Т Р.
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Община

Област

ВЕСТНИК

Средства
(в лв.)

Община

БРОЙ 102
Област

Средства
(в лв.)

Долни Дъбник

Плевен

2 196

Сливен

Сливен

17 136

Искър

Плевен

1 305

Твърдица

Сливен

3 421

Левски

Плевен

3 189

Баните

Смолян

413

Никопол

Плевен

1 088

Девин

Смолян

2 806

Плевен

Плевен

25 232

Доспат

Смолян

326

Пордим

Плевен

1 390

Златоград

Смолян

2 334

Червен бряг

Плевен

4 800

Мадан

Смолян

1 762

Кнежа

Плевен

2 207

Неделино

Смолян

674

Асеновград

Пловдив

7 178

Рудозем

Смолян

1 871

Брезово

Пловдив

1 542

Смолян

Смолян

10 571

Калояново

Пловдив

218

Чепеларе

Смолян

Карлово

Пловдив

7 656

Столична

София-град

Кричим

Пловдив

696

Божурище

София област

1 523

Лъки

Пловдив

131

Ботевград

София област

4 633

„Марица”

Пловдив

872

Годеч

София област

609

Перущица

Пловдив

1 334

Горна Малина

София област

1 545

Пловдив

Пловдив

86 017

Долна баня

София област

1 289

Първомай

Пловдив

3 315

Елин Пелин

София област

3 427

Раковски

Пловдив

2 350

Етрополе

София област

2 813

Садово

Пловдив

1 505

Златица

София област

1 618

Стамболийски

Пловдив

718

Ихтиман

София област

2 961

Съединение

Пловдив

457

Копривщица

София област

383

Хисаря

Пловдив

1 370

Костенец

София област

2 063

Куклен

Пловдив

315

Костинброд

София област

1 916

Сопот

Пловдив

22

Пирдоп

София област

1 026

Завет

Разград

1 133

Правец

София област

2 327

Исперих

Разград

3 533

Самоков

София област

6 044

Кубрат

Разград

2 958

Своге

София област

1 305

Лозница

Разград

1 462

Сливница

София област

1 987

Разград

Разград

10 901

Гурково

Стара Загора

Самуил

Разград

1 109

Гълъбово

Стара Загора

2 194

Цар Калоян

Разград

435

Казанлък

Стара Загора

12 137

Борово

Русе

370

Мъглиж

Стара Загора

2 037

Бяла

Русе

718

Николаево

Стара Загора

873

Ветово

Русе

1 788

Опан

Стара Загора

152

Две могили

Русе

1 088

Павел баня

Стара Загора

2 330

Русе

Русе

26 651

Раднево

Стара Загора

1 022

Сливо поле

Русе

Главиница

Силистра

Дулово
Кайнарджа

696

847
228 324

674

Стара Загора

Стара Загора

26 861

1 249

Чирпан

Стара Загора

3 905

Силистра

3 458

Антоново

Търговище

674

Силистра

1 309

Омуртаг

Търговище

935

Силистра

Силистра

7 904

Опака

Търговище

783

Ситово

Силистра

655

Попово

Търговище

3 710

Тутракан
Котел
Нова Загора

Силистра
Сливен
Сливен

2 151
2 980
5 912

Търговище

Търговище

7 729

Димитровград
Ивайловград

Хасково
Хасково

8 548
544

БРОЙ 102
Община

ДЪРЖАВЕН
Област

Средства
(в лв.)

Любимец

Хасково

Маджарово

Хасково

631

Минерални бани

Хасково

326

Свиленград

Хасково

3 891

Симеоновград

Хасково

631

Стамболово

Хасково

348

Тополовград

Хасково

1 413

Харманли

Хасково

2 871

Хасково

Хасково

20 120

Велики Преслав

Шумен

Венец

Шумен

914

Върбица

Шумен

2 045

Каолиново

Шумен

1 892

Каспичан

Шумен

718

Никола Козлево

Шумен

1 563

Нови пазар

Шумен

2 819

Смядово

Шумен

1 218

Шумен

Шумен

25 433

Болярово

Ямбол

413

Елхово

Ямбол

2 929

Стралджа

Ямбол

1 436

„Тунджа”

Ямбол

946

Ямбол

Ямбол

18 390

Общо:
9930

1 375

892

1 280 020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за условията и реда за
събиране на таксите за ползване на пътната
инфраструктура по Закона за пътищата, приета
с Постановление № 291 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:
„(2) Винетните такси се събират в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират
от Агенция „Пътна инфраструктура“, и съоб
разно периода им на валидност, както следва:
1. годишна винетка с валидност за срок
една година считано от датата на валидизирането є;
2. тримесечна винетка с валидност три
календарни месеца считано от датата на валидизирането є;
3. месечна винетка с валидност един календарен месец считано от датата на валидизирането є;

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

4. седмична винетка с валидност 7 дни
считано от датата на валидизирането є;
5. дневна винетка, валидна за деня, който
е обозначен на нея чрез перфорация.“
2. В чл. 16 след думите „валидизацията
на“ се добавя „годишната, тримесечната“ и
се поставя запетая.
3. В чл. 17 след думите „валидизацията
на“ се добавя „годишните, тримесечните“ и
се поставя запетая.
§ 2. В Тарифата за таксите, които се събират
от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета
с Постановление № 219 на Министерския
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 3, 100 и 102
от 2009 г., бр. 82 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г.,
бр. 94 от 2012 г., бр. 91 от 2015 г. и бр. 32 от
2017 г.), се правят следните изменения:
1. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. За ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (ППС)
с българска регистрация се заплащат винетни
такси, даващи право на едно ППС да използва
за определен срок републиканските пътища,
както следва:
Категория 1
Евро
0, І, ІІ

Евро
ІІІ, ІV,
V, ЕЕV
и повисока

Категория 2
Евро
0, І, ІІ

Евро
ІІІ, ІV,
V, ЕЕV
и повисока

Категория 3

Цени на винетна такса в левове
Дневна

23

23

23

23

0

Седмична

87

67

53

40

15

Месечна

174

134

105

80

30

0

0

0

0

54

1743

1340

1050

808

97

Тримесечна
Годишна

“
2. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. За ползване на пътната инфраструктура от ППС с чуждестранна регистрация
се заплащат винетни такси, даващи право
на едно ППС да използва за определен срок
републиканските пътища, както следва:
Категория 1
Евро
0, І, ІІ

Евро
ІІІ, ІV,
V, ЕЕV
и повисока

Категория 2
Евро
0, І, ІІ

Евро
ІІІ, ІV,
V, ЕЕV
и повисока

Категория 3

Цени на винетна такса в евро
Дневна

12

12

12

12

0

Седмична

45

34

27

21

8

Месечна

89

69

54

41

15

Тримесечна

0

0

0

0

28

891

685

537

413

50

Годишна

“
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Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9841

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от
Закона за държавния бюджет на Републи
ка България за 2017 г. за непредвидени и/
или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за 2017 г. в общ размер 1 400 000 лв. за
преодоляване на последиците от интензивните
валежи на територията на област Бургас на
25 октомври 2017 г., както следва:
1. трансфер за други целеви разходи по
бюджета на Община Бургас – 800 000 лв. за
частично разплащане на извършените непредвидени разходи за разчистване на пътна
мрежа, речни легла и дерета от наноси и за
възстановяване на сгради и инфраструктурни обекти;
2. трансфер за други целеви разходи по
бюджета на Община Камено – 600 000 лв. за
частично разплащане на извършените непредвидени разходи за разчистване на пътна мрежа,
речни легла и дерета от наноси и за възстановяване на сгради и инфраструктурни обекти.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2017 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2017 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2017 г., включително по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от
Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
20 декември 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9931

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за 2017 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2017 г., приета с Постановле
ние № 46 на Министерския съвет от 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. в
размер 24 705 лв. за изплащане на стипендии
на ученици от общинските училища, разпределени съгласно приложението.
(2) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за
делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1 да се осигури за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от
Закона за публичните финанси и чл. 2 от
Постановление № 46 на Министерския съвет
от 2017 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през 2017 г.
(ДВ, бр. 22 от 2017 г.).
§ 2. В Постановление № 134 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за
изплащане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни и общински училища през 2017 г.
се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 2:
а) в основния текст на т. 1 числото „174 690“
се заменя със „174 150“;
б) в т. 1, буква „б“ числото „95 715“ се
заменя с „95 175“;
в) в основния текст на т. 2 числото „71 955“
се заменя със „72 495“;
г) в т. 2, буква „б“ числото „32 130“ се
заменя с „32 670“.
2. В чл. 3, ал. 2 числото „32 130“ се заменя
с „32 400“.
3. В приложението към чл. 1, ал. 2, т. 1 в
раздел „Стипендии, отпуснати през четвъртото тримесечие на 2016 г. и през първото
тримесечие на 2017 г.“:
а) на ред 16 числото „7 560“ се заменя със
„7 020“;
б) на ред „Общо“ числото „95 715“ се заменя с „95 175“;
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в) на ред „Всичко“ числото „174 690“ се
заменя със „174 150“.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
20 декември 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1
№
по Община
ред

Област

Трето тримесечие
на 2017 г.
брой
стисума в лв.
пендии
3
2 160

1. Бургас

Бургас

2. Варна
Велико
3.
Търново
4. Видин

Варна
Bелико
Търново
Видин

3

1 890

2

1 215

2

1 080

5. Трявна

Габрово

1

810

6. Дупница

Кюстендил

1

540

7. Троян

Ловеч

2

810

8. Пловдив

Пловдив

8

5 535

9. Сопот

Пловдив

1

405

10. Русе
Столична
11.
община
Стара
12.
Загора
Свилен13.
град
14. Хасково

Русе

1

675

София-град

11

6 345

Стара
Загора

1

675

Xасково

1

675

Xасково

2

675

15. Ямбол

Ямбол

1

810

16. Карлово

Пловдив
ОБЩО:

1
41

405
24 705

9932

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за
2017 г. в размер 2 160 216 лв. за осигуряване
изпълнението на проект „Инженеринг за
дооборудване на специализирания интернет
възел на Министерския съвет за защита от
неправомерен достъп, атаки, отказ от услуги
и др. в интернет среда“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2017 г.
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Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, aл. 1 да се
увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерския съвет за 2017 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
20 декември 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9933

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г. за обезпечаване нуждите на Българската агенция по
безопасност на храните в размер 5 000 000 лв.,
включително:
1. 200 000 лв. – за осигуряване на диагностикуми за ранно откриване на вируса на
Африканска чума по свинете за Националната
референтна лаборатория „Класическа и Африканска чума по свинете и Шарка по овцете
и козите“ при Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински
институт – София;
2. 4 800 000 лв. – за провеждане на мероприятия за ограничаване и ликвидиране на
констатирани огнища на болестта „инфлуенца
по птиците“, повишаване на епизоотичната
готовност в цялата страна и за изплащане на
обезщетения на собственици на животни по
реда на чл. 141 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат:
1. разходите по „Политика в областта на
земеделието и селските райони“, бюджетна
п рог рама „Безопаснос т по х ра ни т ел ната
верига“, по бюджета на Министерството на
земеделието, храните и горите за 2017 г.;
2. показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието, храните
и горите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2017 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието, храните и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
20 декември 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9934

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за определяне нов размер на минималната
работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари
2018 г. нов размер на минималната месечна
работна заплата за страната от 510 лв. и на
минималната часова работна заплата 3,07 лв.
при нормална продължителност на работното
време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен
работен месец.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Необходимите средства за изпълнението на постановлението в организациите
по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на
Закона за публичните финанси се осигуряват
в рамките на утвърдените по бюджетите им
разходи.

ВЕСТНИК
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§ 2. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм.
и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г.,
бр. 53 и 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4
от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49,
80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от
2013 г., бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г.,
бр. 1 и 103 от 2016 г. и бр. 11 и 58 от 2017 г.)
думите „460 лв. от 1 януари 2017 г.“ се заменят
с „510 лв. от 1 януари 2018 г.“.
§ 3. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета
с Постановление № 129 на Министерския
съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27
от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г.,
бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г. и бр. 11,
44 и 58 от 2017 г.), навсякъде в приложение
№ 1 към чл. 3, ал. 2 и в приложение № 2 към
чл. 4 числата „460“, „470“, „480“ и „500“ се
заменят с „510“.
§ 4. До приемането на Националния план
за действие по заетостта за 2018 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална
работна заплата по програми за заетост по
Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2018 г. в размер 510 лв. за
пълен работен месец при 8-часов работен ден
и 3,07 лв. часова работна заплата.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9935

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани про
мени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерството на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за
2017 г., както следва:
1. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на транспорта“ с 2 396 179 лв.,
в т.ч. увеличаване по бюджетна програма
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„Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура“ с 1 173 385 лв., увеличаване по
бюджетна програма „Организация, управление
на транспорта, осигуряване на безопасност,
сигурност и екологосъобразност“ с 1 238 608 лв.
и намаляване по бюджетна програма „Разследване на произшествия във въздушния, водния
и железопътния транспорт“ с 15 814 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на съобщенията и информационните технологии“, бюджетна програма
„Развитие на съобщенията и информационните
технологии“ с 693 342 лв.;
3. намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Административно обслужване,
медицинска и психологическа експертиза“ с
3 089 521 лв.
Чл. 2. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2017 г., като уведоми за това министъра
на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
20 декември 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9936

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2017 г.,
както следва:
1. На ма л я ва у т върден и т е ра зход и по
„Политика в областта на правосъдието“ с
1 214 000 лв.
2. Увел и ча ва у т върден и т е разход и по
„Политика в областта на изпълнението на
наказанията“ с 1 802 000 лв.
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3. На ма л я ва у т върден и т е ра зход и по
бюд же т на п рог ра ма „ А д м и н ис т ра ц и я“ с
588 000 лв.
Чл. 2. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерство на правосъдието за 2017 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
20 декември 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9937

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г. в общ размер
3 800 000 лв. за осигуряване на достъп до
информацията в електронната база данни
Science Direct, реферативната база данни
Scopus и аналитичната платформа SciVal,
собственост на Elsevier.
(2) Средствата по чл. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да
се увеличат разходите по „Политика в областта на равен достъп до качествено висше
образование и развитие на научния потенциал“, бюджетна програма „Координация и
мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско
пространство и глобалната информационна
мрежа“ по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2017 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г. и да уведоми
министъра на финансите.
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Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
20 декември 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9938

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерския съвет за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерския съвет за 2017 г., както следва:
1. намаляване на утвърдените разходи по:
а) бюджетна програма „Администрация“
с 3 578 000 лв.;
б) бюджетна програма „Убежище и бежан
ци“ с 1 390 000 лв.;
2. увеличаване на утвърдените разходи по:
а) област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския
съвет“ с 1 320 000 лв., в т.ч. бюджетна програма „Министерски съвет и организация
на дейността му“ с 641 000 лв. и бюджетна
програма „Координация и мониторинг на
хоризонтални политики“ с 679 000 лв.;
б) „Политика в областта на управлението
на средствата от ЕС“, бюджетна програма
„Координация при управление на средствата
от ЕС“ с 90 000 лв.;
в) „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията
на областите в България“, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“ със 171 000 лв.;
г) „Политика в областта на правото на
вероизповедание“, бюджетна програма „Вероизповедания“ с 21 000 лв.;
д) „Политика в областта на архивното дело“,
бюджетна програма „Национален архивен
фонд“ с 299 000 лв.;
е) бюджетна програма „Други дейности и
услуги“ с 3 067 000 лв.
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Чл. 2. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерския съвет за 2017 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
20 декември 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9939

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г. в размер до 578 200 лв.
във връзка с откриване на Посолство на
Република България в Абу Даби, Обединени
арабски емирства.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „А дминистриране и осигуряване на дипломатическата
служба“, на базата на фактически извършените разходи по бюджета на Министерството
на външните работи за 2017 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на
външните работи на базата на фактически
извършените разходи да извърши съответните промени по бюджета на Министерството
на външните работи за 2017 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси и чл. 79, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
по правосъдната реформа и министър на
външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
20 декември 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9940

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
отпускане и изплащане на паричните обезще
тения за безработица, приета с Постановле
ние № 32 на Министерския съвет от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 19 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74
от 2002 г., бр. 19 от 2004 г., бр. 15 от 2007 г.,
бр. 13 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13
от 2011 г., бр. 16 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г.,
бр. 17 и 55 от 2014 г., бр. 20 от 2015 г., бр. 17
от 2016 г. и бр. 29 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 3 т. 4 се отменя.
§ 2. В чл. 5, ал. 3 се създава изречение
второ: „Разпореждането за изменяне размера
на паричното обезщетение за безработица
във връзка с определен нов минимален и/или
максимален дневен размер по чл. 54б, ал. 2
КСО се връчва при поискване на лицето, като
срокът за обжалването му тече от датата на
връчването.“
§ 3. В приложение № 3 към чл. 1, ал. 3 в
раздел „ПРИЛАГАМ следните документи“ се
правят следните изменения:
1. Точка 4 „Копие от удостоверението за
сключен граждански брак“ се отменя.
2. Точка 5 „Оригинал (за справка) и копие
на удостоверение за настоящ/постоянен адрес
за лицата (съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място)“ се отменя.
3. Досегашната т. 6 „Други ……“ става т. 4.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9941

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с Постановление № 97 на
Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 40 от 2013 г.; изм и доп., бр. 66, 92 и 107 от
2014 г., бр. 92 от 2015 г., бр. 3, 14 и 32 от 2016 г.;
Решение № 13049 на Върховния административен съд от 2015 г. – бр. 32 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 62 и 74 от 2016 г. и бр. 2 и 8 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8а се създава ал. 3:
„(3) Когато при проверката по ал. 1 цена
на производител за лекарствен продукт/лекарствени продукти се установи само в базата
данни по Споразумението за съвместна дейност
EURIPID Collaboration, цената се взема предвид
след потвърждение от държавната институция
на съответната държава.“
§ 2. В чл. 31 се създава ал. 3:
„(3) Комбинирани лекарствени продукти
се включват в ПЛС, когато комбинацията не
съдържа нито една съставка, която при разделното є прилагане е с режим на предписване
без лекарско предписание.“
§ 3. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) По заявления за включване, изключване,
промяна на показания или наименование на
лекарствени продукти в ПЛС по чл. 262, ал. 6,
т. 1 и 2 – относно лекарствените продукти,
приложими при лечението на злокачествените
заболявания, заплащани в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните
медицински услуги, и т. 3 от ЗЛПХМ Съветът
изисква становище от НЗОК/МЗ. Становището
се предоставя в 10-дневен срок от поискването.“
2. Алинея 9 се изменя така:
„(9) При разглеж дане на заявления за
включване, изключване, промяна на показания
или наименование на лекарствени продукти
в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 – относно
лекарствените продукти, приложими при
лечението на злокачествените заболявания,
заплащани в болничната медицинска помощ
извън стойността на оказваните медицински
услуги от ЗЛПХМ, в заседанието на Съвета
задължително взема участие представител на
НЗОК, който представя становището на НЗОК
по всяко заявление.“
3. В ал. 10 думите „промяна или изключване“ се заменят с „изключване, промяна на
показания или наименование“.
§ 4. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, изречение първо думите „не покъсно от“ се заменят с „ежегодно, не по-късно
от настъпването на“.
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2. В ал. 4, изречение първо думите „не покъсно от“ се заменят с „на всеки“.
Преходна разпоредба
§ 5. В Постановление № 233 на Министерския съвет от 2014 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление
№ 97 на Министерския съвет от 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 66 от 2014 г.; изм., бр. 107 от 2014 г.),
в § 2, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби числото „2017“ се заменя с „2019“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9942

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за изменение на Наредбата за командировъчни
те средства при задграничен мандат, приета с
Постановление № 188 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от 2009 г.,
бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от 2011 г., бр. 103
от 2012 г., бр. 2 и 108 от 2014 г., бр. 1 и 104 от
2016 г. и бр. 24 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В § 8а на преходните и заключителните разпоредби думите „2017 г.“ се заменят
с „2018 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9943

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за извършване на промени на утвърдените със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г. максимални размери на
ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава утвърдения с чл. 19, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г. показател по бюджета на
Министерството на икономиката за макси-

ВЕСТНИК
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мален размер на ангажиментите за разходи,
които могат да бъдат поети през 2017 г., със
сумата 3 200 000 лв.
Чл. 2. Министърът на икономиката да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2017 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 76 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2017 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на икономиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
21 декември 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9944

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2017 г. за
изпълнение на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 1 000 000 000 лв. по бюд жета на М и н ис т ерс т во т о на рег иона л но т о
развитие и благоуст ройството за 2017 г. за
изпълнение на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради по Постановление № 18 на
Министерск и я съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна
ефективност на многофамилните ж илищни
сгради, за услови ята и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
програмата и за определ яне на органите,
отговорни за реализаци ята є (ДВ, бр. 10
от 2015 г.).
(2) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят, както следва:
1. 150 000 000 лв. за сметка на предвидените
средства по централния бюджет за 2017 г.;
2. 850 000 000 лв. за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите
по централния бюджет за 2017 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходите по „Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно
използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж
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и подобрява не качес т во т о на ж изнената
среда“, бюджетна програма „Подобряване
състоянието на жилищния сграден фонд и
жилищните условия на ромите в Република
България“ по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
(4) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството да извърши съответните
промени по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. и да уведоми министъра
на финансите.
(5) Сумата по ал. 1 се превеж да от бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2017 г. по
отделно открита негова банкова сметка за
чужди средства за изплащане на задължения
по чл. 2, ал. 6 от Постановление № 18 на
Министерския съвет от 2015 г. за периода
на действие на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради и се отразява като разход
за 2017 г. по съответната област на политика
и бюджетна програма по ал. 3.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
20 декември 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9946

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани про
мени на утвърдените разходи по области на
политики и бюджетни програми по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на
политики и бюджетни програми по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2017 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:

ВЕСТНИК
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а) „Политика в областта на промоцията,
превенцията и контрола на общественото
здраве“ – с 89 776 лв., в т. ч. по:
аа) бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“ – с 19 976 лв.;
бб) бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“ – с 69 800 лв.;
б) „Политика в областта на диагностиката
и лечението“ – с 6 588 333 лв., в т. ч. по:
аа) бюджетна програма „Осигуряване на
медицинска помощ на специфични групи от
населението“ – с 3 022 027 лв.;
бб) бюджетна програма „Психиатрична
помощ“ – с 26 775 лв.;
вв) бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“ – с
3 539 531 лв.;
в) „Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия“ – с
1 308 940 лв., в т. ч. по:
аа) бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински
изделия“ – с 1 308 940 лв.;
г) бюджетна програма „Администрация“ – с
662 326 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на промоцията,
превенцията и контрола на общественото
здраве“ – с 6 152 557 лв., в т. ч. по:
аа) бюджетна програма „Профилактика и
надзор на заразните болести“ – с 6 152 557 лв.;
б) „Политика в областта на диагностиката
и лечението“ – с 2 496 818 лв., в т. ч. по:
аа) бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и
електронно здравеопазване“ – със 164 156 лв.;
бб) бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“ – с 2 102 212 лв.;
вв) бюджетна програма „Осигуряване на
кръв и кръвни продукти“ – с 230 450 лв.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването
да извърши налагащите се от чл. 1 промени
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г. и да уведоми за това
министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
20 декември 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9945
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка
4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ от мярка 4. „Ин
вестиции в материални активи“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2015 г.; изм.,
бр. 92 от 2015 г. и бр. 69 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 4 думите „технологията на
производство“ се заменят с „както“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думата „дейности“ се
заличава.
2. В т. 1 преди думата „включени“ се добавя „разходи,“.
3. В т. 2 преди думата „допустими“ се добавя „дейности,“.
4. В т. 3 преди думата „свързани“ се добавя
„дейности,“.
5. В т. 4 преди думата „подпомагани“ се
добавя „дейности,“.
6. В т. 5 преди думата „свързани“ се добавя
„дейности,“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) За едноличните търговци, които не
са регистрирани като земеделски стопани по
реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
стопани, се признават обстоятелствата по
ал. 1, т. 1, ал. 3 и 4 като физически лица.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) За едноличните дружества с ограничена
отговорност, които не са регистрирани или
са регистрирани през текущата или годината,
предхождаща годината на кандидатстване,
като земеделски стопани по реда на Наредба
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на
регистър на земеделските стопани, се приз
нават и обстоятелствата по ал. 1, т. 1, ал. 3
и 4 на физическото лице, което е едноличен
собственик на капитала.“
§ 4. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Не се подпомагат кандидати/бенефициенти, при които за представляващия ги,
негов законен или упълномощен представител
е налице някое от следните обстоятелства:
1. е опитал, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в
която е извършено нарушението:
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а) да повлияе на лицата с правомощия за
вземане на решения или контрол от РА и/или
Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г.
(УО), свързано с одобрението на проектното
предложение или плащане на безвъзмездната
финансова помощ;
б) да получи информация от лицата с
правомощи я за вземане на решени я или
контрол от РА и/или УО, която може да им
даде неоснователно предимство, свързано с
одобрението на проектното предложение или
плащане на безвъзмездната финансова помощ;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по
чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а,
чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260,
чл. 301 – 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 – 353е
от Наказателния кодекс;
3. е лице, което е или е било на трудово
или служебно правоотношение в РА или
УО – до една година от прекратяване на
правоотношението;
4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с лице, заемащо публична длъжност в УО на ПРСР 2014 – 2020 г. или в РА,
което е участвало при одобряването на проектно предложение или при обработката на
искане за плащане по сключения договор за
предоставяне на финансова помощ;
5. е лице, което попада в случаите по чл. 21
или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(2) Не се предоставя финансова помощ на
кандидати/бенефициенти, които:
1. не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима
държавна помощ;
2. имат изискуеми и ликвидни задължения
към РА, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията;
3. имат задължения по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и/или към
община по седалище на кандидата за данъци
и/или задължителни вноски за социалното
осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; видът и размерът на задълженията
следва да са установени с влязъл в сила акт
на компетентен орган;
4. са обявени в несъстоятелност или са в
производство по несъстоятелност, или са в
процедура по ликвидация, или са сключили
извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон,
или са преустановили дейността си;
5. са включени в Система за ранно откриване и отстраняване по чл. 108 от Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.
относно финансовите правила, приложими
за общия бюджет на Съюза и за отмяна на
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Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.),
наричан по-нататък „Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012“;
6. доказано виновно не са изпълнили свое
задължение по договор за предоставяне на
финансова помощ, сключен с РА, което е
довело до пълен отказ от изплащане на безвъзмездната финансова помощ по подадено
искане за плащане/заявка за плащане или
до претенция на РА за възстановяване на
изплатена безвъзмездна финансова помощ
по договора, когато неизпълнението засяга
повече от 50 на сто от стойността на изплатената по договора безвъзмездна финансова
помощ, включително когато неизпълнението
е констатирано при проверки, одити или разследвания, проведени от Европейската служба
за борба с измамите, Европейската сметна
палата или други компетентни органи;
7. чрез измама или по небреж ност са
предоставили невярна информация пред Разплащателната агенция (РА), необходима за
удостоверяване на липсата на основания за
отказ за финансиране, критериите за подбор
или изпълнението на договора за предоставяне
на финансова помощ, установени с влязъл в
сила акт на компетентните органи, съгласно
законодателството на държавата, в която е
извършено нарушението.
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 и
2 се доказва:
1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение № 2а;
2. при издаване на решение за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ, заявка за
авансово, междинно или окончателно плащане
с декларация съгласно приложение № 2а само
в случаите, когато са настъпили промени в
декларираните обстоятелства.
(4) Основанията за отстраняване по ал. 1
се прилагат до изтичане на следните срокове:
1. определени с вл язъл в сила акт на
компетентните органи съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението;
2. пет години от влизането в сила на присъдата по отношение на обстоятелства по
ал. 1, т. 2, освен ако в присъдата е посочен
друг срок;
3. три години от влизането в сила на акт
на компетентните органи съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението, по отношение на обстоятелства
по ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 и 7, освен ако в акта,
с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.
(5) Кандидати/бенефициенти, за които е
налице обстоятелство по ал. 1 и/или 2, имат
право да представят доказателства при подаване на декларация съгласно приложение № 2а
или в срок до 10 работни дни от получаване на
уведомление за констатираните обстоятелства
по ал. 1 и/или 2, че са предприели действия
за тяхното отстраняване.
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(6) Разплащателната агенци я ск лючва
договор за предоставяне на финансова помощ, когато представените доказателства по
ал. 5 са достатъчни, за да се гарантира, че
по отношение на кандидатите/бенефициентите не е налице някое от обстоятелствата
по ал. 1 или 2.
(7) Изпълнителният директор на РА издава
мотивирано решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездната финансова помощ,
когато е налице някое от обстоятелствата
по ал. 1 и/или 2 или представените доказателства по ал. 5 не са достатъчни, за да се
гарантира, че по отношение на кандидатите/
бенефициентите не е налице обстоятелство
по ал. 1 и/или 2.
(8) Не се предоставя финансова помощ за
проекти, включващи инвестиции за преработка на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I
от Договора или памук, за кандидати, които
попадат в някоя от категориите, определени
в чл. 1, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС)
№ 702/2014 от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите
на селското и горското стопанство и в селските
райони за съвместими с вътрешния пазар в
приложение на членове 107 и 108 от Договора
за функционирането на Европейския съюз и
за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на
Комисията (OB, L 193, 1 юли 2014 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 702/2014“.“
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 числото „3 000 000“ се заменя
с „2 000 000“.
2. В ал. 3 числото „3 000 000“ се заменя
с „2 000 000“.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Когато кандидат по чл. 7, ал. 1, т. 1 и
3 участва в юридическо лице за колективни
инвестиции, което е кандидат/бенефициент по
тази подмярка, в максималния размер по ал. 2,
3 и 4 се включва размерът на допустимите
разходи по проекта за колективни инвестиции, изчислен пропорционално спрямо дела,
с който участва в капитала на юридическото
лице за колективни инвестиции.
(6) Когато в кандидат по чл. 7, ал. 1, т. 2
има член, който е бенефициент или кандидат
по предходен прием по тази подмярка, в максималния размер по ал. 2, 3 и 4 се включва
размерът на допустимите разходи по проекта на участника, изчислен пропорционално
спрямо дела, с който участва в капитала на
кандидата за колективни инвестиции.“
§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5:
а) точки 7 и 8 се изменят така:
„7. двадесет и пет на сто от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите
отчети, публикувани в търговския регистър
за всяка една от последните две приключени
финансови години и последното приключило

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

тримесечие, преди подаване на заявката за
авансово плащане да е равен или по-голям
от 100 на сто от стойността на искания аванс;
8. двадесет на сто от размера на нетните
приходи от продажби, отразени в отчетите му
за приходи и разходи, публикувани в търговския регистър за всяка една от последните
две приключени финансови години, да е поголям или равен на 100 на сто от стойността
на искания аванс;“
б) създава се т. 9:
„9. коефициентът на обща ликвидност за
последните две приключени финансови години, изчислен въз основа на публикуваните в
търговския регистър финансови отчети, да е
число, равно или по-голямо от 1.“
2. В ал. 7 числото „3 000 000“ се заменя
с „1 500 000“.
3. Създава се ал. 11:
„(11) Авансово плащане за бенефициентите,
които са възложители по Закона за обществените поръчки, се допуска при следните
условия:
а) в размер до 12 % от общата стойност на
допустимите разходи по проекта само за разходи по чл. 30, ал. 1, т. 11 и представено копие на
документацията за проведена/и обществена/и
поръчка/и и сключен/и договор/и за тях;
б) в размер до 38 % от стойността на
одобрената финансова помощ по проекта
след представено копие на документацията
за проведения/те избор/и на изпълнител/и
за възлагане на обществена/и поръчка/и и
ск лючен/и договор/и за изпълнението на
дейностите по проекта;
в) сборът от размера на авансовото плащане по букви „а“ и „б“ не може да надхвърля
50 % от стойността на одобрената финансова
помощ по проекта.“
§ 7. В чл. 18, ал. 3 думите „членовете и основна“ се заменят с „всеки член и с основната“.
§ 8. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Планираният размер на произведената от кандидата продукция трябва
да покрива най-малко 50 % от капацитета
на преработвателното предприятие за подпомаганата дейност по технологичен проект.
(2) Минималният размер на произведената
продукция по ал. 1 се изчислява средноаритметично за срок от:
1. три години от датата на получаване на
окончателно плащане – за бенефициенти, които са микро-, малки или средни предприятия
по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и
средните предприятия;
2. пет години от датата на получаване на
окончателно плащане – за бенефициенти,
които са големи предприятия.“
§ 9. В чл. 22 ал. 1 се изменя така:
„(1) Кандидатът трябва да докаже наличието на най-малко 50 % осигурена суровинна
база по видове основни земеделски сурови-

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

ни съгласно производствената програма за
първата прогнозна година от изпълнение на
бизнес плана.“
§ 10. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „транспортни средства“ се добавя „и мобилни преработвателни
съоръжения“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) За проектите, в които не са включени
строително-монтажни работи, но включват заявени за подпомагане разходи за закупуване и/
или инсталиране на нови машини, оборудване
и съоръжения, необходими за подобряване на
производството, за които съгласно технологичен проект се изисква поставяне в затворени
помещения, кандидатът предоставя документ
за собственост или документ, доказващ правно
основание за ползване за не по-малко от 6
години от датата на подаване на проектното
предложение, на сградите или помещенията,
където ще бъдат поставени или монтирани,
и за срок 8 години – за кандидати големи
предприятия.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Към проектите се прилагат технологичен проект, схема и описание на технологичния
процес и описание на годишния капацитет
на преработвателното предприятие по видове
продукция, заложени в производствената и
търговската програма на бизнес плана.“
§ 11. В чл. 27 се правят следните допълнения:
1. В основния текст след думата „проект“
се добавя „или дейност“.
2. Създава се т. 4:
„4. закупуване на специализирани транспортни средства.“
§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „тон“ се заменя с „приложимите мерни единици“;
б) създават се т. 8 и 9:
„8. на кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на
селскостопански продукти от най-малко три
години и не са получавали финансова помощ
за сходна дейност;
9. насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни
предприятия с разширен достъп до пазари за
произвежданата от тях продукция, включително експортна активност.“
2. В ал. 4 накрая се добавя „спрямо годината на кандидатстване“.
3. Създават се нови ал. 8 и 9:
„(8) Кандидати, които извършват селскостопанска дейност по приоритета по ал. 1, т. 8, са
лица, регистрирани като земеделски стопани
за всяка от предходните три календарни години, предхождащи годината на публикуване на
обявата за откриване на процедура за подбор
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на проектни предложения, или в Интегрираната система за администриране и контрол.
Кандидати, които извършват преработка на
селскостопански продукти по приоритета по
ал. 1, т. 8, са предприятия, чиято дейност за
всяка една от предходните три календарни
години, предхождащи годината на публикуване на обявата за откриване на процедура
за подбор на проектни предложения, е с код
съгласно Класификацията на икономическите
дейности (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), свързан с
преработка на селскостопански продукти,
съгласно приложение № І от Договора.
(9) За еднолични търговци, които не са
регистрирани или са регистрирани през текущата годината или годината, предхождаща
годината на кандидатстване, като земеделски
стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани, се признават обстоятелствата по ал. 1, т. 8 и 9 и ал. 2 и като
физически лица.“
4. Създават се ал. 10, 11, 12 и 13:
„(10) За признати групи/организации на
производители обстоятелството по ал. 1, т. 8,
че кандидатът:
1. извършва селскостопанска дейност, се
счита за изпълнено, когато сборът от средносписъчния брой на персонала на членовете
на групата/организацията, регистрирани по
реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
производители, за всяка от последните 3 години
е число не по-малко от 5 и кандидатът поема
ангажимент, че този брой ще бъде запазен с
изпълнение на инвестициите по проекта за
срока по чл. 53, ал. 1;
2. не е получавал финансова помощ за
сходна дейност, се отнася за всеки един от
членовете на групата/организацията.
(11) За признати групи/организации на
производителите съответствието с приоритета
по ал. 1, т. 9 се изчислява като съотношение
на приходите на членовете на групата/организацията от износ и/или вътрешнообщностни
доставки на произведени или преработени
селскостопански продукти спрямо общите
приходи на всички членове.
(12) За едноличните дружества с ограничена
отговорност, които не са регистрирани или
са регистрирани през текущата или годината,
предхождаща годината на кандидатстване,
като земеделски стопани по реда на Наредба
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на
регистър на земеделските стопани, се признават обстоятелствата по ал. 1, т. 5, 8 и 9 и ал. 2
и на физическото лице, което е едноличен
собственик на капитала. Физическото лице,
собственик на капитала, се задължава за срока
по чл. 53, ал. 1 да запази средносписъчен брой
на персонала, с който кандидатът е доказал
съответствие с минималното изискване по
приоритета по ал. 1, т. 8 за най-малко 5 лица.
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(13) Проекти, включващи мобилни преработвателни съоръжения, за които не е представено разрешение за поставяне, издадено по
реда на Закона за устройство на територията,
не получават приоритет по т. 7 и по критерия
„Проекти, които се изпълняват на територията
на селските райони в страната.“
5. Досегашната ал. 8 става ал. 14.
6. Досегашната ал. 9 става ал. 15 и в нея
думите „чл. 52, ал. 1“ се заменят с „чл. 53, ал. 1“.
§ 13. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и
оборудване, необходими за подобряване на
производствения процес по преработка и
маркетинга, както и инсталирането им;“
б) в т. 9 след думата „софтуер“ се добавя
„свързан с преработвателната дейност на
кандидата“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „консултантски“ се
добавя „и правни“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. разходите за изготвяне на технически
и/или работен проект, включително и изготвяне на технологичен проект, свързан с
допустимите инвестиционни разходи по проекта, като част от разходите по ал. 1, т. 11 не
могат да превишават 2,25 % от допустимите
разходи по ал. 1, т. 1 – 10;“
в) точка 3 се отменя;
г) в т. 4 след думите „строителен надзор“
се добавя „свързан с допустимите инвестиционни разходи по проекта“;
д) точка 5 се изменя така:
„5. разходите, свързани с допустимите инвестиционни разходи по проекта за предпроек т но п роу ч ва не, енерг и й но обслед ва не,
оценка на въздействието върху околната среда,
хонорари за архитекти и инженери, както и
извън тези по т. 1, 2 и 4, като част от разходите по ал. 1, т. 11 не могат да превишават
1,5 на сто от допустимите разходи по ал. 1,
т. 1 – 10;“.
3. В ал. 3 след думите „недвижими имоти“
се поставя запетая и се добавя „свързани с
дейностите по проекта“.
4. В ал. 6 след думите „недвижима собственост“ се поставя запетая и се добавя
„свързани с дейностите по проекта“.
5. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Списък с наименованията на активите,
дейностите и услугите, за които са определени
референтни разходи, се съгласува от министъра на земеделието, храните и горите и се
публикува на електронната страница на РА
и в Информационната система за управление
и наблюдение на средствата от Европейските
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структурни и инвестиционни фондове, наричана по-нататък „ИСУН“, не по-късно от
датата на публикуване на обява за откриване
на процедура чрез подбор.“
6. В ал. 15 думите „чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и
4“ се заменят с „чл. 5 и 6“.
7. В ал. 16 думите „чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и
4“ се заменят с „чл. 5 и 6“.
§ 14. В чл. 31 се създава т. 15:
„15. разходи за строително-монтажни работи, извършени преди посещението на място
по чл. 38.“
§ 15. Глава трета се изменя така:
„ Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 33. (1) Производството по предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор
започва в деня на публикуването на обява
за откриване на процедурата чрез подбор в
ИСУН. Обявата се издава от изпълнителния
директор на РА след одобрение от министъра
на земеделието, храните и горите или упълномощено от него лице. Обявата съдържа
началния и крайния срок за приемане на
проектни предложения, както и бюджета на
подмярката за съответния период на прием.
Обявата може да бъде оспорена в срока по
чл. 27, ал. 2, изречение второ от Закона за
управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, наричан
по-нататък „ЗУСЕСИФ“.
(2) Периодът на прием не може да бъде
по-кратък от 60 календарни дни.
(3) В обявата по ал. 1 могат да бъдат определени и допълнителни ограничения относно
допустимите за финансова помощ разходи,
инвестиции, кандидати и интегрирани проекти. В обявата се определят нововъведените
стандарти на Европейския съюз, за които са
допустими инвестиции в конкретния прием.
(4) Обявата по ал. 1 може да бъде изменяна при условията на чл. 26, ал. 7 ЗУСЕСИФ.
(5) Безвъзмездна финансова помощ по
подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти“ се
предоставя по реда на ЗУСЕСИФ и съобразно
тази наредба.
Чл. 34. (1) Кандидатите могат да искат
разяснения по условията за предоставяне
на финансова помощ в срок до три седмици
преди изтичането на срока за кандидатстване
на посочен в обявата електронен адрес. Ра
зясненията се утвърждават от ръководителя на
управляващия орган на ПРСР. Разясненията
се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно
качеството на проектното предложение и са
задължителни за всички кандидати.
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(2) Разясненията се публикуват на електронните страници на МЗХГ, на РА и на ИСУН
до две седмици преди изтичане на крайния
срок за кандидатстване.
Чл. 35. (1) Кандидатстването се извършва
единствено чрез електронно подадено проектно предложение в ИСУН до областната
дирекция на Държавен фонд „Земеделие“
по място на извършване на инвестицията. В
случаите на включени в проектното предложение строително-монтажни работи техническите или работните проекти могат да се
представят на хартиен носител в съответната
областна дирекция на ДФЗ – РА, по място на
извършване на инвестицията.
(2) Проектното предложение се състои от:
1. електронен формуляр за кандидатстване
по образец съгласно приложение № 11;
2. основна информация за проектното
предложение съгласно приложение № 12;
3. документи съгласно приложение № 12а.
(3) С квалифициран електронен подпис,
наричан по-нататък „КЕП“, кандидатът подписва единствено електронния формуляр,
което удостоверява достоверността на всички
приложени документи. Когато кандидатът се
представлява от няколко лица заедно, формулярът се подписва от всяко от тях с КЕП.
Когато проектното предложение се подава
от упълномощено лице, се прилага копие на
изрично нотариално заверено пълномощно и
формулярът се подписва с КЕП на упълномощеното лице.
(4) Документите се прилагат към формуляра за кандидатстване във формат „рdf“,
„xls“ или друг формат, указан в приложение
№ 12а. Основната информация за проектното
предложение се прилага във формат „рdf“,
подписан от кандидата, и във формат „xls“.
Оригиналите на документите се съхраняват
от кандидата/бенефициента и се представят
при поискване.
(5) Документите, приложени към формуляра за кандидатстване, както и тези, представени
от кандидатите/бенефициентите в резултат на
допълнително искане от РА, трябва да бъдат
представени на български език. Когато оригиналният документ е изготвен на чужд език,
той трябва да бъде придружен с превод на
български език, извършен от заклет преводач,
а когато документът е официален по смисъла
на Гражданския процесуален кодекс – да бъде
легализиран или с апостил. Когато държавата,
от която произхожда документът, е страна по
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 47
от 2000 г.), и има договор за правна помощ с
Република България, освобождаващ докумен-

БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

тите от легализация, документът трябва да е
представен съгласно режима на двустранния
договор.
Чл. 36. (1) Кандидатът трябва да посочи
електронен адрес, който да е асоцииран към
профила му в ИСУН и не трябва да се променя в периода на кандидатстване и оценка.
(2) Кореспонденцията и уведомленията във
връзка с оценката на проектното предложение
се осъществяват през ИСУН чрез електронния
профил на кандидата.
(3) За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата
на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете
започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната
комисия в ИСУН.
(4) От кандидатите/бенефициентите не
може да се изисква представяне на документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни
чрез публичен регистър или когато информацията или достъпът до нея се предоставя от
компетентния орган на РА по служебен път.
(5) Не се изисква представяне на документи,
които вече са предоставени и срокът им на
валидност не е изтекъл.
(6) Разплащателната агенция регистрира
подадените проектни предложения в Интегрираната система за администриране и контрол.
Чл. 37. (1) Проектното предложение може
да бъде подадено и при липса и/или нередовност, но само когато те се отнасят за
документи, които не променят качеството
на проектното предложение и това изрично
е отбелязано срещу съответния документ в
приложение № 12а.
(2) За проектни предложения с липси и
нередовности по ал. 1, неотстранени най-късно
в срока по чл. 41, ал. 3, производството по
отношение на кандидата се прекратява.
(3) За проектни предложения с липсващи
документи, извън изброените в ал. 1, производството по отношение на кандидата се
прекратява. При липси или нередовности на
документи, доказващи съответствие с критерии за подбор, проектното предложение
не получава точки по съответния критерий.
(4) Допълнителна пояснителна информация
или документ относно декларираните обстоятелства и представените документи може да
бъде предоставена от кандидатите само по
искане на оценителната комисия.
Чл. 38. В случай на проектни предложения,
включващи разходи за строително-монтажни
работи, РА задължително извършва посещение на място.
Чл. 39. (1) Предварителна оценка на проектните предложения се извършва, когато
размерът на заявената финансова помощ на
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всички подадени проектни предложения надхвърля разполагаемия бюджет за съответния
период на прием.
(2) Изпълнителният директор на ДФЗ – РА,
назначава комисия, която извършва предварителна оценка на проектните предложения. В едномесечен срок след приключване
на периода на прием съответната комисия
оценява и класира проектните предложения
по критерии за подбор съгласно приложение
№ 7 и изготвя списък на всички проектни
предложения, в който се посочва полученият
брой точки за всеки проект по всеки критерий. Списъкът се публикува на интернет
страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, съответно на Държавен
фонд „Земеделие“.
(3) Кандидатите могат да подадат възражение до ръководителя на управляващия орган
на Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г. в едноседмичен срок
от публикуването на списъка по ал. 2.
(4) Ръководителят на управляващия орган
на Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г. назначава комисия
за разглеждане на възраженията по ал. 3.
Комисията се произнася в двуседмичен срок
от подаване на всяко възражение и уведомява
комисията по ал. 2.
(5) Въз основа на извършената предварителна оценка, съответно на уведомлението
по ал. 4, комисията по ал. 2 изготвя и своевременно публикува на интернет страницата
на ДФЗ списък на:
1. проектните предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който
не надвишава с повече от 30 на сто бюджета,
определен в обявата за откриване на производството за съответния период на прием,
включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки;
2. всички проектни предложения извън
посочените в т. 1.
Чл. 40. (1) В срок до една седмица от
крайния срок за подаването на проектните
предложения, а в случаите по чл. 39, ал. 1 – от
публикуване на списъците по чл. 39, ал. 5,
изпълнителният директор на РА назначава
оценителна комисия.
(2) Комисията по ал. 1 оценява и класира
проектните предложения до три месеца от
нейното назначаване. Работата на комисията
приключва с оценителен доклад до изпълнителния директор на РА.
(3) Членовете и резервните членове на
комисията са служители на РА. В комисията
може да се включат и външни оценители. По
своя преценка управляващият орган може да
излъчи свои представители, които се включват в комисията със статут на наблюдатели.
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Чл. 41. (1) В срока по чл. 40, ал. 2 оценителната комисия въз основа на оценителни
листове, утвърдени от изпълнителния директор
на РА и публикувани в ИСУН не по-късно от
датата на публикуване на обява за откриване
на процедура чрез подбор, извършва:
1. проверка за административно съответствие и допустимост;
2. тех ническа и финансова оценка на
представените документи, заявените данни
и други обстоятелства, свързани с проектното предложение, включително окончателна
оценка по критериите за подбор.
(2) В случаите по чл. 39, ал. 1 проверките
за административно съответствие и допустимост по ал. 1, т. 1 се извършва за проектните
предложения по чл. 39, ал. 5, т. 1 до достигане
на до 110 на сто от бюджета.
(3) Когато при проверките по ал. 1, т. 1 се
установи липса на документи по чл. 37, ал. 1
и/или друга нередовност, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН за
установените липси/нередовности и определя
срок 15 дни за тяхното отстраняване.
(4) Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите
в срок може да доведе до прекратяване на
производството по отношение на кандидата.
Отстраняването на нередовностите не може
да води до подобряване на качеството на
проектното предложение.
(5) Въз основа на извършените проверки
по ал. 1, т. 1 комисията изготвя списък на
проектните предложения, които не се допускат
до техническа и финансова оценка.
(6) В списъка по ал. 5 се посочват и основанията за недопускане и той се публикува
на интернет страницата на ДФЗ – РА, а за
недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени в него, по реда на чл. 61
от Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Кандидат, чието проектно предложение е включено в списъка по ал. 5, може
писмено да възрази пред изпълнителни я
директор на ДФЗ – РА, в едноседмичен срок
от съобщаването.
(8) За разглеждане на възраженията по
ал. 7 и проверка на основателността им изпълнителният директор на ДФЗ – РА, определя служители, различни от тези, участвали
в проверката по ал. 1, т. 1, които изготвят
мотивиран доклад.
(9) Изпълнителният директор на ДФЗ – РА,
се произнася по основателността на възражението в едноседмичен срок от неговото
получаване, като:
1. връща проектното предложение за техническа и финансова оценка, или
2. прекратява производството по отношение
на кандидата.
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(10) Когато при оценката по ал. 1, т. 2 се
установи нередовност, комисията изпраща
на кандидата уведомление чрез ИСУН, като
определя срок 15 дни за отстраняването є.
(11) Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите
в срок може да доведе до прекратяване на
производството по отношение на кандидата.
Отстраняването на нередовностите не може
да води до подобряване на качеството на
проектното предложение.
(12) Като част от проверките по ал. 1 РА
може да извърши посещение на място за установяване на фактическото съответствие с
представените документи, като:
1. посещението на място се извършва в
присъствието на кандидата или на упълномощен негов представител;
2. след приключване на посещението на
място служителят на РА изготвя протокола
с резултатите от посещението, представя го
за подпис на кандидата или на упълномощен
негов представител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения
по направените констатации;
3. екземпляр от протокола по т. 2 се предоставя на кандидата или на упълномощен
негов представител веднага след приключване
на посещението на място;
4. в случай че кандидатът или упълномощен негов представител не е открит при
извършване на посещението на място, оценителната комисия уведомява кандидата, като
му изпраща копие от протокола чрез ИСУН;
5. в едноседмичен срок от получаването на
протокола по т. 4 за посещението на място кандидатът може писмено да направи възражения и
да даде обяснения по направените констатации
пред изпълнителния директор на РА.
(13) След оценяване на проектните предложения по чл. 39, ал. 5, т. 1 и при наличие
на остатъчен бюджет до 110 на сто, и преди
класиране се извършва проверка за административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка и на проектните
предложения по чл. 39, ал. 5, т. 2 до 110 на
сто от бюджета.
(14) Въз основа на извършените проверки
по ал. 1, т. 2 и ал. 13 комисията изготвя оценителен доклад, който включва:
1. списък на предложените за финансиране
проектни предложения, подредени по реда на
тяхното класиране по критериите за подбор, и
размера на безвъзмездната финансова помощ,
която да бъде предоставена за всеки от тях;
2. списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране
по критериите за подбор, които успешно са
преминали оценяването, но за които не достига финансиране;
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3. списък на проектни предложения, за
които да бъде отказано предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и основанието
за отказа им, като в него се включват и проектните предложения по чл. 39, ал. 5, т. 2, за
които не е приложена процедурата по ал. 13.
Чл. 41а. (1) Кандидатът може по всяко време
да оттегли изцяло или частично проектното
предложение, като подаде писмено искане до
изпълнителния директор на РА на хартиен
носител. Това обстоятелство се отбелязва в
ИСУН от потребител на системата със съответните права. Оттеглянето поставя кандидата
в положението, в което се е намирал преди
подаването на оттеглените документи или на
част от тях. В случай че кандидат е подал
повече от едно проектно предложение в рамките на една процедура, на оценка подлежи
единствено последното подадено по време
проектно предложение.
(2) Когато кандидатът е уведомен от оценителната комисия за случаи на несъответствия
и/или нередовности в документите в проектното предложение или когато кандидатът е
уведомен за намерението на оценителната
комисия да извърши проверка/посещение на
място, или когато при проверката/посещението на място се установи нередовност, не се
разрешава оттегляне по отношение на частите
на тези документи, засегнати от нередовността.
В тези случаи оценителната комисия писмено уведомява кандидата за решението си по
направеното искане за оттегляне.
(3) При оттегляне изцяло на проектно предложение, което не попада в обхвата на ал. 2,
РА прекратява образуваното пред нея административно производство, а кандидатът има
право да подаде ново проектно предложение
за същата инвестиция, в случай че е обявена
нова процедура за подбор по подмярката.
(4) Проектното предложение може да бъде
поправяно по всяко време след подаването
само в случай на очевидни грешки.
(5) Поправката в проектното предложение
се извършва от оценителната комисия до
приключване на работата є, а след решение
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ – от определени от изпълнителния
директор на РА служители.
(6) Разплащателната агенция може да признае очевидни грешки само ако те могат да
бъдат непосредствено установени при техническа проверка на информацията, съдържаща
се в документите по чл. 35, ал. 2, при условие
че кандидатът е действал добросъвестно.
(7) Не се допуска поправяне на проектното
предложение и представените от кандидата
удостоверителни документи извън хипотезата
по ал. 4.
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(8) Когато е допуснато частично оттегляне
по ал. 1, новите обстоятелства не се вземат
под внимание, ако водят или биха довели до
увеличаване на определения от оценителната
комисия брой точки по критериите за подбор,
както и ако биха довели до определяне на
по-голям размер на финансовата помощ при
условията на чл. 13, ал. 2 и 3.
Чл. 41б. (1) В 10-дневен срок от получаване на оценителния доклад по чл. 41, ал. 14 с
приложените към него документи изпълнителният директор на РА:
1. одобрява доклада;
2. връща доклада за провеждане на оценяването и класирането от етапа, където са
допуснати нарушения, когато те са отстраними;
3. не одобрява доклада, когато в процедурата са допуснати съществени нарушения.
(2) Преди сключване на договора за предоставяне на финансова помощ РА изисква
от кандидатите, чиито проектни предложения
са включени в списъка по чл. 41, ал. 14, т. 1,
а в случаите на остатъчен финансов ресурс
и/или увеличаване на бюджета по обявената
процедура за подбор по ал. 2 – и от списъка
по чл. 41, ал. 14, т. 2, в 10-дневен срок от
уведомяването да представят декларацията
по чл. 8, ал. 3.
(3) Изпълнителният директор на РА прекратява процедурата:
1. в случаите по ал. 1, т. 3;
2. когато няма постъпили в срок проектни
предложения или всички подадени предложения са оттеглени;
3. при спиране на финансирането по ПРСР
2014 – 2020 г. или на част от нея.
(4) Разплащателната агенция публикува
списък на проектните предложения, предложени за одобрение, списъка с резервните
проекти и списъка с проектите, за които да
бъде отказано предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
Чл. 41в. (1) В двуседмичен срок от одоб
ряването на оценителния доклад, съответно
от представянето на декларацията по чл. 8,
ал. 3, т. 2 изпълнителният директор на РА
взема решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по всяко проектно
предложение, включено в списъка по чл. 41,
ал. 14, т. 1.
(2) При остатъчен финансов ресурс безвъзмездна финансова помощ може да бъде
предоставена и за проектни предложения
от списъка по чл. 41, ал. 14, т. 2 по реда на
тяхното класиране.
(3) Решението на изпълнителния директор
на РА да предостави безвъзмездна финансова
помощ се обективира в договор с бенефициента, който съдържа реквизитите на чл. 37,
ал. 3 ЗУСЕСИФ.
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(4) Одобреният проект е неразделна част
от договора по ал. 3.
(5) В срок 15 календарни дни от получаване
на уведомление за решение за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ кандидатът
има право да подпише договор за предоставяне
на финансова помощ.
(6) Образецът на договор по ал. 5 се утвърждава от изпълнителния директор на РА
след съгласуване с министъра на земеделието,
храните и горите и се публикува на електронните страници на МЗХГ, РА и ИСУН заедно
с обявата за откриване на процедурата по
чл. 33, ал. 1 като част от пакета документи.
(7) Когато при обработката на проектното
предложение бъдат установени съмнения за
изкуствено създадени условия, РА може да
предвиди в договора извършване на допълнителни проверки преди изплащане на финансовата помощ и в срок до три години от датата
на получаване на окончателното плащане за
малки и средни предприятия, съответно до
пет години – за големи предприятия.
(8) Когато проектът е получил приоритет
при условието на чл. 28, ал. 12, договор за
предоставяне на финансова помощ се подписва
и от едноличния собственик на капитала на
едноличното дружество с ограничена отговорност.
Чл. 41г. (1) В 10-дневен срок от одобряване
на оценителния доклад изпълнителният директор на РА издава мотивирано решение, с
което отказва предоставянето на безвъзмездната финансова помощ за всяко проектно
предложение, включено в списъка по чл. 41,
ал. 14, т. 3.
(2) Изпълнителният директор на РА издава мотивирано решение, с което отказва
предоставянето на безвъзмездната финансова
помощ, в 10-дневен срок от:
1. изтичане на срока по чл. 41в, ал. 5 за
проектно предложение, включено в списъка
по чл. 41, ал. 14, т. 1 и 2 при несъгласие или
неявяване на кандидата да сключи договор
за предоставяне на финансова помощ;
2. уведомяването за кандидат, който не е
представил в срок документите по чл. 41б, ал. 2.
(3) Кандидатът се уведомява за решението, с което се отказва предоставянето на
безвъзмездна финансова помощ, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 41д. (1) Процедурата по проектното
предложение се прекратява или проектното
предложение получава пълен или частичен
отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите или непълнота на заявените данни и посочените факти,
установени при проверките по чл. 41, ал. 1;
2. несъответствие с целите и изискванията
към кандидатите, дейностите, проектите и
заявените разходи, определени в тази наредба;
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3. несъответствие на проектното предложение с минималния брой точки съгласно чл. 29;
4. неотстраняване на нередовност на документи, непълнота или неяснота на заявените
данни и посочените факти и/или непредставяне на изисканите от оценителната комисия
документи, необходими за удостоверяване
съответствие на заявените от кандидата данни, до изтичане на срока по чл. 41, ал. 3 и 10,
като оценителната комисия отказва изцяло
финансирането или намалява финансовата
помощ в съответствие с естеството на неотстранените нередовности, непълноти, неясноти
и/или липси;
5. недостатъчен бюджет за финансиране
на подаденото проектно предложение, определен в обявата за откриване на съответната
процедура;
6. проект с допустими разходи под определения минимален размер, съответно над
определения максимален размер, посочени
в чл. 13;
7. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 8, ал. 1 и/или 2, както и непредставяне на някой от документите в срока по
чл. 41б, ал. 2;
8. установени изкуствено създадени условия,
необходими за получаване на помощта, с цел
осъществяване на предимство в противоречие
с целите на подмярката.
(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1
кандидатът има право да сключи договора за
предоставяне на финансова помощ за одоб
рената част от допустимите разходи или да
кандидатства отново за същата инвестиция
по реда на тази наредба.
(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за
същата инвестиция по реда на тази наредба с
изключение на случаите по ал. 1, т. 8.
Чл. 41е. До 30 дни от датата на сключване на
договора РА организира въвеждащо обучение
за изпълнение на проектите по съответната
процедура за бенефициентите, изрично заявили, че ще се възползват от тази възможност.
Чл. 41ж. (1) В периода на прием по чл. 33,
ал. 1 кандидати със заявления за подпомагане/
проектни предложения, подадени в предходни
периоди на прием, за които няма издадена
заповед/решение за отказ, могат да поискат
п рех върл я не на за я влен ие т о/п роек т но т о
предложение или да подадат ново проектно
предложение за същите инвестиции. При
подаване на ново проектно предложение за
същите инвестиции производството по пред
ходното заявление за подпомагане/проектно
предложение се прекратява.
(2) Когато кандидатът заявява искане за
прехвърляне:
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1. във формуляра за кандидатстване съгласно приложение № 11, в наименование на проектното предложение и в т. 11.1 от формуляра
изрично посочва желанието за прехвърляне
на заявлението/проектното предложение;
2. в основната информация за проектното
предложение съгласно приложение № 12 има
право:
а) да заяви само точки по критериите за
подбор, които не са били приложими към
момента на подаване на заявлението за подпомагане;
б) да включи само дейности и разходи,
които са включени в таблицата за допустимите инвестиции, приложена към подаденото
заявление за подпомагане, за което се отнася
искането;
в) само да намали размера на разходите,
за които е заявил финансова помощ в заявлението за подпомагане.
(3) Документи, доказващи съответствие
с приоритет по критериите за подбор, могат
да бъдат представени само за критериите за
подбор по чл. 28, които не са били приложими
към момента на подаване на заявлението за
подпомагане.“
§ 16. Глава четвърта се изменя така:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗПЛ АЩ АНЕ Н А ФИН АНСОВАТА ПОМОЩ. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПРОЕКТИТЕ
Раздел I
Изплащане на финансовата помощ
Чл. 42. (1) Финансовата помощ се изплаща
след извършване на цялата инвестиция.
(2) Финансовата помощ може да бъде
изплатена и преди извършване на цялата
инвестиция при спазване на изискванията
на чл. 15 и 16.
(3) Финансовата помощ не се изплаща на
бенефициенти, за които е установено, че са
създали изкуствено условията, необходими за
получаване на помощта, с цел осъществяване
на предимство в противоречие с целите на
подмярката.
Чл. 43. Финансовата помощ се изплаща, при условие че в срока по чл. 46, ал. 2
бенефициентът е представил съответните
лицензи, разрешения и/или удостоверения
за регистрация за извършването на всички
дейности и/или функционирането на всички
активи, включени в одобрения проект, за
които съгласно действащото законодателство
се изисква лицензиране, разрешение и/или
регистрация.
Чл. 44. (1) При кандидатстване за плащане
бенефициентът подава искане за плащане по
образец, утвърден от изпълнителния директор на РА. Искането за плащане се подава
чрез ИСУН.
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(2) Искането за плащане се състои от:
1. електронен формуляр по образец;
2. документи, описани в приложение № 13
при кандидатстване за авансово плащане
или приложение № 14 при кандидатстване за
междинно/окончателно плащане.
(3) В случай че искането за плащане се подава от упълномощено лице, се прилага копие
на изрично нотариално заверено пълномощно.
(4) Документите се прилагат към исканията
за плащане във формат „рdf“, „xls“ или друг
формат, указан в приложение № 13 или 14.
Оригиналите на документите се съхраняват от
бенефициента и следва да бъдат представени
при поискване.
(5) Документите, приложени към исканията за плащане, както и тези, представени от
бенефициентите в резултат на допълнително
искане от РА, трябва да бъдат представени
на български език. Когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва
да бъде придружен с превод на български
език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на
Гражданския процесуален кодекс – да бъде
легализиран или с апостил. Когато държавата,
от която произхожда документът, е страна по
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 47
от 2000 г.), и има договор за правна помощ с
Република България, освобождаващ документите от легализация, документът трябва да е
представен съгласно режима на двустранния
договор.
(6) Кореспонденцията и уведомленията във
връзка с обработка на исканията за плащане
се осъществява през ИСУН чрез електронен
профил на бенефициента по реда на чл. 36, ал. 3.
Чл. 45. (1) При кандидатстване за авансово плащане бенефициентът подава искане
за авансово плащане чрез ИСУН и прилага
документи съгласно приложение № 13. В
случай че искането за плащане се подава
от упълномощено лице, се прилага копие на
изрично нотариално заверено пълномощно.
(2) Оригиналът на банковата гаранция се
предава лично от бенефициента в срок до три
дни от подаване на искането за плащане с
приемно-предавателен протокол в съответната
областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по чл. 44 от Устройствения правилник
на Държавен фонд „Земеделие“ по място на
извършване на инвестицията.
(3) Искането за авансово плащане се подава най-рано 10 работни дни след датата на
сключване на договора за предоставяне на
финансова помощ.
(4) Когато бенефициентът не е приложил
документ, необходим за извършване на авансовото плащане, или не представи обезпечение,
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РА изпраща уведомително писмо на бенефициента чрез ИСУН, който в срок до 15 дни
от получаването му е длъжен да предостави
изисканите допълнителни документи и/или
информация.
(5) В срок до 25 работни дни от датата на
подаване на искането за авансово плащане
РА изплаща одобрената сума или мотивирано
отказва авансовото плащане, за което уведомява бенефициента. Срокът спира да тече
до датата на представянето на документите
по ал. 4.
Чл. 46. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане бенефициентът
подава искане чрез ИСУН, като прилага към
него документите, посочени в приложение
№ 14. В случай че искането за плащане се
подава от упълномощено лице, се прилага
изрично нотариално заверено пълномощно.
(2) Искането за окончателно плащане се
подава не по-късно от един месец след изтичане на срока по чл. 50, ал. 1 и 2.
Чл. 47. (1) В срок до три месеца от подаване на искане за междинно/окончателно
плащане РА:
1. извършва проверка на представените
документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани с искането за плащане;
2. може да извърши проверка на място за
установяване на фактическото съответствие
с представените документи и за установяване
спазването на критериите за допустимост, както и на ангажименти или други задължения
на бенефициента по тази наредба, договора
за предоставяне на финансова помощ и/или
ПРСР 2014 – 2020 г., като:
а) проверката се извършва в присъствието
на бенефициента или на упълномощен негов
представител;
б) при приключване на проверката на
място служителят на РА изготвя протокол за
резултатите от проверката и го представя за
подпис на бенефициента или на упълномощен негов представител, който има право да
напише в протокола обяснения и възражения
по направените констатации;
в) след приключване на проверката на място, ако е установено неспазване на условията
по договора за предоставяне на финансова
помощ или наредбата, на бенефициента или
упълномощен негов представител се изпраща
копие от протокола по буква „б“ чрез ИСУН;
г) в случай че бенефициентът или упълномощен негов представител не е открит при
извършване на посещението на място, РА
уведомява бенефициента, като му изпраща
копие от протокола чрез ИСУН;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола по буква „б“ бенефициентът
или упълномощен негов представител може
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писмено да направи възражения и да даде
обяснения по направените констатации пред
изпълнителния директор на РА;
3. се произнася по размера на допустимите
разходи след извършен анализ за установяване
на фактическо съответствие и съответствие
по документи между одобрената и реално
извършената инвестиция и изплаща съответстващата на този размер финансова помощ;
4. изплаща одобрената финансова помощ
в съответствие с т. 3.
(2) В случай на нередовност или липса на
документи, при възникване на необходимост
от представяне на допълнителни документи
при непълнота и неяснота на заявените данни
и посочените факти по ал. 1, т. 1 и 2, както
и с цел да се удостовери съответствието на
заявените данни, РА изпраща уведомително
писмо чрез ИСУН до бенефициента за необходимостта от представяне на допълнителни
данни и/или документи, включително такива,
които не са посочени в приложение № 14. Бенефициентът представя изисканите му данни
и/или документи в срок до 15 работни дни от
уведомяването. Тримесечният срок по ал. 1
спира да тече до предоставянето на исканите
документите или данни, но за не повече от
един месец.
(3) Бенефициентът може по всяко време
да оттегли изцяло или частично искането за
плащане и приложените към него документи.
Оттеглянето поставя бенефициента в положението, в което се е намирал преди подаването
на искането за плащане, на приложените към
него документи или на част от тях.
(4) Когато бенефициентът е уведомен от РА
за констатирани нередовности в документите
по чл. 45, ал. 1 или чл. 46, ал. 1 или когато
при проверката на място се установи нередовност, не се разрешава оттегляне по ал. 3
на документи по отношение на инвестицията,
засегната от нередовността. Разплащателната
агенция уведомява писмено бенефициента
за решението си по направеното искане за
оттегляне.
(5) При оттегляне на исканията за плащане,
което не попада в хипотезата на ал. 4, бенефициентът има право да подаде ново искане
за плащане в срока по чл. 46, ал. 2.
(6) Исканията за плащане и приложените
към тях документи могат да бъдат поправяни
и коригирани по всяко време след подаването
им в случай на очевидни грешки, признати
от РА въз основа на цялостна преценка на
конкретния случай и при условие че бенефициентът е действал добросъвестно.
(7) Разплащателната агенция може да признае очевидни грешки само ако те могат да
бъдат непосредствено установени при техническа проверка на информацията, съдържаща
се в документите по ал. 6.
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(8) Не се допуска коригиране или поправяне
на искане за плащане и приложените към тях
документи извън случаите по ал. 6.
Чл. 48. Размерът на дължимите на бенефициентите плащания се изчислява въз основа
на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките
по чл. 47, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на
разпоредбите на чл. 63 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от
17 юли 2014 г. за определяне на правила за
прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
от ношение на ин тег ри раната система за
администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното
съответствие (ОВ, L 227/69 от 31 юли 2014 г.),
наричан по-нататък „Регламент за изпълнение
(ЕС) № 809/2014“, и на чл. 35 от Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на интегрираната
система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията
и административните санкции, приложими
към директните плащания, подпомагането на
развитието на селските райони и кръстосаното
съответствие, наричан по-нататък „Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014“.
Чл. 49. (1) Разплащателната агенция може
да откаже изплащането, както и да изиска
възстановяване на част или цялата финансова
помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 47, ал. 1,
т. 1 и 2 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и
посочените факти, както и когато бенефициентът не отстрани непълнотите и пропуските
и не представи изисканите му документи в
срока по чл. 47, ал. 2;
2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази
наредба;
3. наложи административна санкция по
чл. 63, параграф 1 от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 809/2014;
4. инвестицията не е изпълнена или нейното изпълнение не е започнало в срока,
посочен в договора за предоставяне на финансова помощ;
5. инвестицията е изпълнена неточно, включително когато бенефициентът е придобил
активи и/или изпълнил дейности – предмет
на подпомагането, с технически параметри
или в отклонение от количествено-стойностна
сметка, различни от одобрените от РА – когато констатираните отклонения водят до
недопустимост или необоснованост на зая-
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вените за подпомагане дейности или разходи
или засягат основната цел на проекта, или
променят предназначението на инвестицията
съгласно одобрения проект, или водят до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за подбор, определени в
тази наредба и договора за предоставяне на
финансова помощ;
6. с влязъл в сила акт на компетентен орган
е установено, че бенефициентът е представил
пред РА декларация и/или документ с невярно
съдържание, неистински и/или подправени
такива, включително когато тази декларация
и/или документ са представени при или по
повод кандидатстването му за подпомагане;
7. бъде наложена финансова корекция на
заявените за плащане разходи;
8. при извършване на проверките по букви
„iii“ и „v“ от раздел 2 „Контролни дейности“,
т. А „Процедури по одобряване на заявленията“ от Приложение № I към Делегиран
регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета във връзка с разплащателните
агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията
и използването на еврото (ОВ, L 255/18 от
28 август 2014 г.) във връзка с чл. 48, параграф 2
от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014,
РА установи, че бенефициентът, подаденият
от него проект или предложените за финансиране разходи не отговарят на изискванията
за допустимост за подпомагане, посочени в
настоящата наредба;
9. бенефициентът или упълномощен негов
представител възпрепятства и/или осуетява
извършването на проверка по чл. 47, ал. 1,
т. 2, с изключение на случаи на непреодолима
сила и извънредни обстоятелства;
10. установи наличие на някоя от хипотезите, уредени в чл. 35 от Делегиран рег
ламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на интегрираната
система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията
и административните санкции, приложими
към директните плащания, подпомагането на
развитието на селските райони и кръстосаното
съответствие (ОВ, L 181/48 от 20 юни 2014 г.);
11. към датата на подаване на искането
за окончателно плащане бенефициентът с
одобрени за финансиране разходи по чл. 30,
ал. 1, т. 7 и 8 не е удостоверил със сертификат
постигането на съответния стандарт;
12. бенефициентът не е изпълнил друго
задължение, посочено в договора.
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(2) В случаите по ал. 1, т. 8 и 10 РА извършва проверка за съответствието с изискванията за допустимост за подпомагане
преди предоставяне на помощта въз основа
на представените в проектното предложение
и изискани допълнително документи.
(3) Изпълнителният директор на РА определя размера на допустимите разходи по
чл. 47, ал. 1, т. 3 въз основа на резултатите
от проверките по чл. 47, ал. 1 при спазване
на изискванията по ал. 1.
(4) В случаите, когато размерът на определените като допустими за възстановяване
разходи надхвърля размера на изплатеното
авансово плащане по договора, изпълнителният директор на РА издава решение за одобрение на плащането с посочване на размера
на подлежащата на изплащане финансова
помощ, а в случай че е налице частичен
отказ от изплащане на заявената финансова
помощ – излага мотиви за частичния отказ
от изплащане на помощта.
(5) Алинея 4 се прилага и когато по договора не е извършено авансово плащане.
(6) Когато в случаите по ал. 3 РА установи,
че размерът на определените като допустими
разходи по искането за плащане налага пълно
или частично възстановяване от страна на
бенефициента на извършените по договора
авансово и/или меж динни плащания, изпълнителният директор на РА издава акт за
установяване на публично вземане по чл. 166,
ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс за размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ, като в мотивите
посочва и основанията за отказа от изплащане
на помощта.
(7) Финансовите корекции по ал. 1, т. 7
се определят в съответствие с Наредбата за
посочване на нередности, представляващи
основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по
реда на ЗУСЕСИФ, приета с Постановление
№ 57 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ,
бр. 27 от 2017 г.), и чл. 35 от Делегиран рег
ламент № 640/2014. Основанието и размерът
на финансовите корекции, определени въз
основа на чл. 35 от Регламент № 640/2014,
се включват в договора за предоставяне на
финансова помощ.
(8) Когато е приложимо, Разплащателната
агенция налага и административни санкции
на бенефициента в случаите, посочени в чл. 35
от Делегиран регламент № 640/2014.
(9) При пълен или частичен отказ за изплащане на финансовата помощ бенефициентът
не може да подаде друго искане за плащане
за същата инвестиция.
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Раздел II
Условия за изпълнението на дейностите по
проекта и контрол
Чл. 50. (1) Одобреният проект се изпълнява
в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи
разходи за строително-монтажни работи – в
срок до 36 месеца, считано от датата на подписването на договора за предоставяне на
финансова помощ с РА.
(2) Крайният срок по ал. 1 е до 15 септември 2023 г.
(3) До датата на подаване на искането за
окончателно плащане бенефициентите трябва
да отговарят на всички задължителни стандарти, отнасящи се до подпомаганите дейности, в
т.ч. опазването на компонентите на околната
среда, фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, ветеринарносанитарните изисквания, безопасността на
храните и фуражите, хигиената, безопасните
условия на труд.
(4) Когато преди извършване на окончателно плащане РА установи, че не е изпълнено
задължение по ал. 3, отказва изплащането на
финансовата помощ и бенефициентът дължи
връщане на изплатените авансови и/или
междинни плащания.
Чл. 51. (1) Бенефициенти, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените
поръчки, провеж дат обществени поръчки
за избор на изпълнител/и на дейностите
по проекта след сключване на договора за
предоставяне на финансова помощ с изключение на обществените поръчки за избор на
изпълнител/и за разходи по чл. 30, ал. 1, т. 11,
за които при подаване на проектното предложение представят заверено от възложителя
копие от документацията от проведената обществена поръчка или процедура за възлагане
по Закона за обществените поръчки.
(2) В срок до 15 работни дни от сключване на
договора за предоставяне на финансова помощ
с Държавен фонд „Земеделие“ бенефициентите,
които са възложители на обществени поръчки,
предоставят на РА чрез ИСУН документите
съгласно процедурата по ал. 4 за извършване
на предварителна проверка по ал. 6.
(3) Крайният срок за откриване възлагането на обществените поръчки за избор на
изпълнител за всички разходи по чл. 30, ал. 1,
т. 1 – 11 в проекта е до три месеца от датата
на сключване на договора за предоставяне на
финансова помощ. Бенефициентът уведомява
РА за публикуване/изпращане на всяка обява/
покана в случаите на възлагане по реда на
чл. 20, ал. 3 ЗОП в срок до три работни дни от
датата на публикуването, а за всяко решение
за откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка – в срок до 7 работни дни
от датата на публикуването. Бенефициентите
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са длъжни да представят на РА документите
за възложените обществени поръчки в срок
до три работни дни от датата на подписване
на договора по чл. 20, ал. 6 ЗОП или издаване
на документите по чл. 20, ал. 8 ЗОП.
(4) Разплащателната агенция осъществява
предварителна проверка и последващ контрол
върху обществени поръчки съгласно утвърдена
от изпълнителния директор на РА процедура
за осъществяване на предварителна проверка и
последващ контрол върху обществени поръчки
за разходи, финансирани изцяло или частично
със средства от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони.
(5) Указанията на РА при осъществяване
на предварителната проверка на планираните
обществени поръчки за избор на изпълнител
на всички дейности по проекта са задължителни за бенефициента.
(6) Разплащателната агенция осъществява
предварителна проверка по ал. 4 в срок до
20 работни дни от получаването на списъка
на планираните обществени поръчки, който
е по образец, утвърден от изпълнителния
директор на РА.
(7) Разплащателната агенция извършва последващ контрол по ал. 4 в срок до три месеца
от получаване на документите за проведената
обществена поръчка за избор на изпълнител.
(8) При нередовност или липса на документи, непълнота и неяснота на заявените
данни и посочените факти при извършване
на проверка по ал. 6 или контрол по ал. 7 РА
може да изиска от бенефициента представяне
на допълнителни данни и/или документи чрез
ИСУН. Бенефициентът е длъжен в срок до 10
работни дни от получаване на уведомлението
да представи изисканите му данни и/или документи. Представени след този срок данни
и/или документи, както и такива, които не са
изрично изискани от РА, не се вземат предвид.
(9) Сроковете по ал. 6 и 7 спират да текат,
когато е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност на документите или непълнота
или неяснота на заявените данни и посочените факти при извършване на проверката
или контрола.
(10) Въз основа на последващия контрол по
ал. 4, както и при установяване на неспазване на правилата на Закона за обществените
поръчки, РА налага финансови корекции на
основание и в размер съгласно приложение № 1
към Наредбата за посочване на нередности,
представляващи основания за извършване на
финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите
корекции по реда на ЗУСЕСИФ и при съответно спазване на процедурата за налагане
на финансови корекции, регламентирана в
ЗУСЕСИФ.
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Чл. 52. (1) Договорът за предоставяне на
финансова помощ, включително одобреният с него проект, може да бъде изменян и
допълван при условията на чл. 39, ал. 1 – 3
ЗУСЕСИФ и изрично предвидените в самия
договор основания.
(2) Бенефициентът може да подаде искане
за изменение и/или допълнение на договора
през ИСУН чрез електронния си профил,
като към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на неговата
основателност.
(3) Не се допуска изменение или допълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или
променя предназначението на инвестицията
съгласно одобрения проект;
2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за подбор, определени в тази наредба и договора за
предоставяне на финансова помощ;
3. води до увеличение на стойността на
договорената финансова помощ;
4. се основава на сключения от бенефициента договор за възлагане на обществена
поръчка за изпълнение на одобрения проект и
това изменение е извършено в нарушение на
чл. 116 от Закона за обществените поръчки.
(4) В случай на нередовност или липса
на документи, както и при необходимост от
предоставяне на допълнителни документи при
непълнота и неяснота на заявените данни и
посочените факти в искането за изменение
на договора, както и с цел да се удостовери
верността на заявените данни, РА уведомява
бенефициента за необходимостта от предоставяне на допълнителни данни и/или документи. Бенефициентът представя изисканите
му данни и/или документи в срок до 15 дни
от уведомяването.
(5) За дата на получаване на уведомлението
по ал. 4 се счита датата на изпращането му
в ИСУН. Срокът започва да тече за бенефициентите от изпращането на уведомлението
в ИСУН.
(6) В срок до един месец от подаването на
искането за промяна, а когато са изискани
документи и/или информация по ал. 4 – до
14 дни от изтичане на срока за представянето
им, РА одобрява или отказва исканата промяна.
Бенефициентът се уведомява за мотивите за
отхвърлянето на искането, а при одобрение в
срок до 10 календарни дни от получаването
на уведомлението трябва да се яви в РА за
сключване на допълнително споразумение
към договора. В случай че бенефициентът или
упълномощено от него с нотариално заверено
пълномощно лице не се яви в посочения срок,
правото за подписване на допълнителното
споразумение към договора се погасява.
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(7) При искане за промяна на договора за
предоставяне на финансова помощ, свързано
с конкретен актив или услуга, РА извършва
проверка за обоснованост на съответни я
разход от искането въз основа на списък с
наименованията на активите, дейностите и
услугите, за които са определени референтни
разходи, актуален към датата на подаване на
искането за промяна.
Чл. 53. (1) Бенефициентът е длъжен да
води всички финансови операции, свързани
с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера от датата
на сключване на договора за предоставяне на
финансова помощ до:
1. три години от датата на получаване на
окончателно плащане – за бенефициенти, които са микро-, малки или средни предприятия
по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и
средните предприятия;
2. пет години от датата на получаване на
окончателно плащане – за бенефициенти,
които са големи предприятия.
(2) Бенефициентът съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности,
за сроковете по ал. 1.
Чл. 54. (1) В сроковете по чл. 53, ал. 1
бенефициентът е длъжен да:
1. използва подпомаганите активи и изпълнява подпомаганите дейности съгласно
определеното им с бизнес плана предназначение и капацитет;
2. не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите – предмет на подпомагане,
под каквато и да е форма, с изключение на
случаите, когато това се изисква по закон;
3. не променя местоположението на подпомаганата дейност извън територията на
страната;
4. поддържа съответствие с всяко от условията за даване на приоритет по чл. 28, по
които проектът му е бил оценен;
5. не преустановява подпомогнатата дейност
поради други причини, освен изменящите
се сезонни условия за производство и/или
предоставяне на услуги и при положение, че
тези обстоятелства са изрично посочени в
представения от бенефициента на етапа на
кандидатстването по подмярката бизнес план;
6. запази съществуващия към края на
п ред ходната г оди на сп ря мо г од и ната на
кандидатстването средносписъчен брой на
персонала, както и броя на допълнително наетите въз основа на бизнес плана лица, когато
проектът му е бил одобрен за подпомагане
поради съответствие с условието за даване
на приоритет в чл. 28, ал. 1, т. 6;
7. не променя местоположението на подпомаганата дейност, когато проектът му е бил
одобрен за подпомагане поради съответствие
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с условието за даване на приоритет по т. 6.1
и 7 от приложение № 7 към чл. 28, ал. 14;
8. спазва и дру гите свои задъл жени я,
уговорени в договора за предоставяне на
финансова помощ;
9. запази минимални я средносписъчен
брой на персонала, когато проектът му е бил
одобрен за подпомагане поради съответствие
с условието за приоритет в чл. 28, ал. 1, т. 8.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 1 и 2 не се
прилагат при подмяната на оборудване с
изтекъл амортизационен срок. Подмяната е
допустима за новопроизведено оборудване
със същите или по-добри характеристики и
се осъществява след одобрение на РА.
(3) В случаите на проекти на признати
групи/организации на производителите преотстъпване ползването на активите – предмет
на подпомагане на съдружниците и/или акционерите и/или членовете на юридическите
лица – кандидати, не се смята за неизпълнение
на задължението по ал. 1, т. 2.
(4) В срок 10 години от крайното плащане
бенефициентите, които са големи предприятия,
са длъжни да не преместват производствената дейност извън границите на Европейския
съюз в съответствие с условието по чл. 71,
параг раф 2 от Регламен т (ЕС) 1303/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 на Съвета.
(5) Изискването по ал. 1, т. 2 бенефициентът
да не прехвърля правото на собственост не се
прилага, когато собствеността върху активите – предмет на подпомагане, се прехвърля
в резултат на прехвърляне на търговското
предприятие на едноличния търговец – бенефициент, на еднолично търговско дружество,
в което той е едноличен собственик на капитала, съчетано със заличаване на едноличния
търговец. В тези случаи бенефициентът – едноличен търговец, е отговарял на изискването
на чл. 28, ал. 1, т. 5, 8 и 9 към момента на
кандидатстване.
(6) Едноличният собственик на капитала
на ЕООД, получило приоритет за проектно
предложение при условието на чл. 28, ал. 12,
е длъжен да възстанови получената финансова
помощ, в случай че е продал дял от капитала
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на дружеството в периода от сключване на
договора за предоставяне на финансова помощ
до изтичане на срока по чл. 53, ал. 1.
(7) Физическото лице, собственик на ЕТ,
и едноличният собственик на капитала на
ЕООД за кандидати, получили приоритет при
условията на чл. 28, ал. 9, съответно по чл. 28,
ал. 12, са длъжни да спазват изискването по
ал. 1, т. 6 и 9.
(8) Членовете на група/организация на производители, получила приоритет при условията
на чл. 28, ал. 10, са длъжни да поддържат
общо най-малко пет души средносписъчен
брой на персонала за периода от сключване
на договора за предоставяне на финансова
помощ до изтичане на срока по чл. 53, ал. 1.
(9) Група/организация на производители,
получила приоритет при условията на чл. 28,
ал. 11, губи право на подпомагане и дължи
възстановяване на получената безвъзмездна
финансова помощ, когато член на групата/
организацията, въз основа на чийто приход
е полу чен приоритетът, напусне групата/
организацията в периода от сключване на
договора за предоставяне на финансова помощ
до изтичане на срока по чл. 53, ал. 1.
Чл. 55. Бенефициентите застраховат активите, предмет на подпомагане, за срока, рисковете и при условията, посочени в договора
за предоставяне на финансова помощ.
Чл. 56. (1) Бенефициентът е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за
осъществяването на подпомаганата дейност.
(2) Контрол за изпълнение изискванията на
тази наредба, условията по договора за предоставяне на финансова помощ, процедурите за
възлагане на обществени поръчки по Закона
за обществените поръчки, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може
да бъде извършван от представители на РА,
Министерството на земеделието, храните и горите, Сметната палата, Европейската комисия
и Европейската сметна палата, Европейската
служба за борба с измамите и Изпълнителната
агенция „Сертификационен одит на средствата
от европейските земеделски фондове“.
(3) На контрол по ал. 2 подлежат бенефициентите, както и техните контрагенти по
подпомаганите дейности.
(4) Когато Министерството на земеделието,
храните и горите или Европейската комисия
извършва оценяване или наблюдение на ПРСР
2014 – 2020 г., бенефициентът предоставя на
оправомощените от тях лица всички документи и информация, които ще подпомогнат
оценяването или наблюдението.
Чл. 57. (1) Когато след извършване на
окончателното плащане бенефициентът не
изпълнява задължение по тази наредба или
по договора, РА оттегля предоставеното под-
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помагане, като изисква възстановяване на
цялата или на част от изплатената по договора
финансова помощ.
(2) Разплащателната агенция определя
размера на подлежащите на възстановяване
суми по ал. 1, като дава възможност на бенефициента да представи в разумен срок, който
не може да бъде по-кратък от две седмици,
своите писмени възражения и при необходимост – доказателства, относно липса на основание за претендиране на посочената от РА
сума и/или по отношение на нейния размер.
(3) За установяване дължимостта на подлежащата на възстановяване сума по ал. 2
изпълнителният директор на РА издава акт за
установяване на публично вземане по чл. 166,
ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.
(4) Когато установеното неизпълнение по
ал. 1 попада в хипотеза, посочена в Наредбата
за посочване на нередности, представляващи
основания за извършване на финансови корек
ции, и процентните показатели за определяне
размера на финансовите корекции по реда на
ЗУСЕСИФ, изпълнителният директор на РА
налага финансова корекция по проекта на
бенефициента по реда на раздел III от глава
пета на ЗУСЕСИФ, като при определяне на
окончателния размер на финансовата корекция
се съобразяват критериите, посочени в чл. 35,
параграф 3 на Делегиран регламент № 640/2014.
(5) Разплащателната агенция налага административни санкции на бенефициента,
произтичащи от установеното неспазване,
в случаите, посочени в чл. 35 от Делегиран
регламент № 640/2014.
(6) А дминистративни санкции по ал. 5
не се налагат в случаите, посочени в чл. 64,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата
селскостопанска политика и за отмяна на
регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94,
(ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО)
№ 485/2008 на Съвета (ОВ, L 344, 20.12.2013 г.).
Чл. 58. Разплащателната агенция изисква
възстановяване на цялата или на част от изплатената по договора финансова помощ при
спазване на изискванията по чл. 57, ал. 2 – 6
и когато:
1. с влязъл в сила акт на компетентен орган
бъде установено, че бенефициентът е представил декларация и/или документ с невярно
съдържание, неистински или преправени такива, независимо от момента на представянето
им, включително когато този документ и/или
декларация са били представени на етапа на
кандидатстването му за подпомагане;
2. се установи, че бенефициентът изкуствено
е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова помощ, за
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да извлече облага в противоречие с целите
на тази наредба;
3. бенефициентът е получил допълнителна
публична финансова помощ за активите и/
или дейностите, финансирани по реда на тази
наредба;
4. Разплащателната агенция установи, че е
било налице обстоятелство по чл. 8, ал. 1 и 2
към датата на извършване на окончателното
плащане.
Чл. 59. (1) Сумите по определените, но
неизвършени финансови корекции, както и
подлежащите на възстановяване суми, определени с актовете по чл. 49, ал. 6 или чл. 57,
ал. 3 и които не са доброволно възстановени
от бенефициента, подлежат на принудително
събиране по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(2) Дължимите суми по ал. 1 могат да се
прихващат и от бъдещи плащания, извършвани от РА към бенефициента.
(3) В случаите, когато с акта по чл. 49,
ал. 6 е установена дължимост на цялото или
на част от извършеното авансово плащане по
договора, РА се удовлетворява до размера на
дължимата сума от предоставеното по реда
на чл. 15, ал. 4 обезпечение.
Чл. 59а. (1) Бенефициентът не отговаря за
неизпълнение на свое нормативно или договорно задължение, когато то се дължи на непреодолима сила и извънредни обстоятелства.
(2) Бенефициентът или упълномощено от
него лице уведомява писмено РА за възникването на обстоятелствата по реда на чл. 4
от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014.“
§ 17. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 5 и 6:
„5. място на изпълнение на проекта;
6. наименование на доставчиците/изпълнителите.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 18. В чл. 61, ал. 3 думите „чл. 52, ал. 1“
се заменят с „чл. 53, ал. 1“.
§ 19. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 15 думите „две години“ се заменят
с „четири години“.
3. Създават се т. 16а и 16б:
„16а. „Кандидати, получавали финансова
помощ за сходна дейност“ са кандидати,
получили плащане по мярка 123. „Добавяне на стойност към земеделски и горски
продукти“ или мярка 121. „Модернизиране
на земеделските стопанства“ за преработка
(ПРСР 2007 – 2013 г.) или са сключили договор за предоставяне на финансова помощ
по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти“ от
мярка 4. „Инвестиции в материални активи“
(ПРСР 2014 – 2020 г.).
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16б. „Коефициентът на обща ликвидност“ е
съотношение на краткотрайните активи (К А)
към краткосрочните пасиви (КП). Определя
се по формулата: Коефициентът на обща
ликвидност = К А/КП.“
4. Създава се т. 24а:
„24а. „Мобилни преработвателни съоръжения“ са инсталации, съоръжения и/или
машини, използвани в процеса на преработка,
съгласно технологичния проект, които могат
да се транспортират и да работят на избрана
площадка, в близост до животновъдни обекти
или насаждения от съответните селскостопански продукти, за чиято преработка и/или
маркетинг се кандидатства.“
5. В т. 36 второто изречение се заличава.
6. Създава се т. 36а:
„36а. „Подготовката на продукцията за продажба“ включва една или комбинация от дейности, свързани с почистването, подготовката
за съхранение, съхранението, сортирането,
маркирането, опаковането и транспортирането
на земеделски продукти.“
7. Точка 37 се отменя.
8. Създава се т. 39а:
„39а. „Процентът на приходите на кандидата за предходните три финансови години от
реализиран износ и/или вътрешнообщностни
доставки“ се изчислява като съотношение между приходите от износ и вътрешнообщностни
доставки на произведени или преработени
селскостопански продукти спрямо общите
приходи за последните три финансови години
преди годината на публикуване на обявата за
откриване на процедура чрез подбор.“
9. В т. 43 думите „заявление за подпомагане“ се заменят с „проектно предложение“.
10. В т. 47 думите „чл. 30, ал. 1, т. 11“ се
заменят с „чл. 26, ал. 8“.
§ 20. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 4
се правят следните изменения:
1. В т. І. „Следните земеделски култури,
регистрирани в ИСАК“ последната колона в
таблицата се изменя така:
„Поземлен/и имот/и, върху които е извършено/ще се извърши засаждането/засяването“.
2. В т. ІІ. „Следните земеделски култури,
описани в анкетната карта за регистрация
като земеделски стопанин“ последната колона
в таблицата се изменя така:
„Поземлен/и имот/и, върху които е извършено/ще се извърши засаждането/засяването“.
3. В т. ІІІ. „Следните земеделски култури,
за които съм предоставил документи за собственост, ползване на земята и/или заповеди
по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 ЗСПЗЗ“ последната
колона в таблицата се изменя така:
„Поземлен/и имот/и, върху които е извършено/ще се извърши засаждането/засяването“.
§ 21. Създава се приложение 2а към чл. 8,
ал. 3, т. 1:
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„Приложение 2а
към чл. 8, ал. 3, т. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ*
Долуподписаният/ата ..........................................
...................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ............................................................................. ,
притежаващ/а лична карта № ............................... ,
издадена на .................................................................
(дата на издаване)
от МВР – гр. ............................................................. ,
адрес: .......................................................................... ,
(постоянен адрес)
в качеството си на ....................................................
.......................................................................................
(посочват се длъжността и качеството, в което
лицето има право да представлява)
на ................................................................................. ,
(наименование на кандидат/бенефициент)
ЕИК по БУЛСТАТ ................................................... ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният, управляваният,
контролираният от мен
.......................................................................................
...................................................................................... :
(наименование на кандидат/бенефициент)
1. няма неизпълнено разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима
държавна помощ;
2. няма изискуеми и ликвидни задължения към
РА, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване
или обезпечение на задълженията;
3. няма задължения по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата и/или към община за данъци и/или задължителни вноски за социалното
осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията;
видът и размерът на задълженията следва да са
установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган;
4. не е обявен в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, не е в процедура
по ликвидация и не е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на
чл. 740 от Търговския закон или е преустановил
дейността си;
5. не е включен в Система за ранно откриване и отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС,
Евратом) № 966/2012;
6. чрез измама или по небрежност не е предоставил невярна информация пред РА, необходима
за удостоверяване на липсата на основания за
отказ за финансиране, критериите за подбор или
изпълнението на договора за предоставяне на
финансова помощ, установени с влязъл в сила
акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението;
7. виновно не е изпълнил задължение по договор
за предоставяне на финансова помощ, сключен с
РА, което е довело до пълен отказ от изплащане
на безвъзмездната финансова помощ по подадено искане за плащане/заявка за плащане или до
претенция на РА за възстановяване на изплатена
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безвъзмездна финансова помощ по договора, неизпълнението не засяга повече от 50 на сто от стойността на изплатената по договора безвъзмездна
финансова помощ, включително когато неизпълнението е констатирано при проверки, одити или
разследвания с бюджетни кредити, Европейската
служба за борба с измамите, Европейската сметна
палата или други компетентни органи.
Като представляващ, управляващ, контролиращ
.......................................................................................
...................................................................................... :
(наименование на кандидат/бенефициент)
1. не съм опитал, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентните
органи, съгласно законодателството на държавата,
в която е извършено нарушението:
а) да повлияя на лицата с правомощия за вземане на решения или контрол от РА и/или УО,
свързано с одобрението на проектното предложение или плащане на безвъзмездната финансова
помощ;
б) да получа информация от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол от РА
и/или УО, която може да ми даде неоснователно
предимство, свързано с одобрението на проектното предложение или плащане на безвъзмездната
финансова помощ;
2. не съм осъден с влязла в сила присъда/
реабилитиран съм за престъпление по чл. 108а,
чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217,
чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321,
чл. 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
3. не съм лице, което е или е било на трудово
или служебно правоотношение в РА или УО – до
една година от прекратяване на правоотношението;
4. не съм свързано лице по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси с лице, заемащо публична длъжност в УО
на ПРСР 2014 – 2020 г. или в РА, не съм участвал
при одобряването на проектно предложение или
при обработката на искане за плащане по сключения договор за предоставяне на финансова помощ;
5. не попадам в случаите по чл. 21 или 22 от
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.
Представям следните доказателства съгласно
чл. 8, ал. 6: .....................................................................
.......................................................................................
Декларирам, че в случай че настъпят промени
в декларираните обстоятелства, в рамките на 10
работни дни РА ще бъде уведомена за настъпилите промени чрез подадена актуална декларация.
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 248а, ал. 2 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни и документи.*
....... 20... г.
Подпис на деклариращия: ............
(*) Декларацията се попълва и подписва от представляващия кандидата/бенефициента, неговите
законни и упълномощени представители.“

§ 22. В приложение № 4 към чл. 20, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел II. „Описание на кандидата и
осъществяваната от него дейност“ се създава
таблица Б1:
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„Таблица Б1. Средносписъчен брой на персонала за предходните три години (попълва се в случай,
че кандидатът заявява приоритет по чл. 28, ал. 1, т. 8)
Средносписъчен брой на персонала за всяка от предходните три финансови години към датата на обявяване на откриване на процедура за подбор на проектни предложения
А1
(n-3)

А2
(n-2)

А3
(n-1)

1. „n“ е годината на публикуване на обявата за откриване на процедурата за подбор.
2. За признати групи/организации на производители таблицата се попълва за всеки един от членовете и се
представя обобщена таблица.“
2. Създава се раздел III. „Приходи на кандидата от реализиран износ или вътрешнообщностни
доставки “:
„ III. Приходи на кандидата от реализиран износ или вътрешнообщностни доставки:
Таблица В. Приходи на кандидата от реализиран износ или вътрешнообщностни доставки

Приходи (лв.)

А1

А2

А3

година
(n-3)

година
(n-2)

година
(n-1)

(А1+А2+А3)

1. Общо приходи
2. Приходи от износ и вътрешнообщностни доставки
на произведени или преработени селскостопански
продукти
3. Процентно съотношение на приходите от износ
и вътрешнообщностни доставки на произведени
или преработени селскостопански продукти спрямо
общите приходи
1. „n“ е годината на публикуване на обявата за откриване на процедурата за подбор.
2. Приходите по т. 1 и 2 се попълват в съответствие с годишния финансов отчет на кандидата.
3. В ред „1. Общо приходи“ се отразяват приходите от всички дейности на кандидата (код 18 000 от ОПР).
4. В ред „2. Приходи от износ и вътрешнообщностни доставки“ се отразяват приходите само от произведени или преработени от кандидата селскостопански продукти.
5. Описаните приходи следва да са без начислен ДДС.
Таблица В2. Описание на първичните счетоводни документи
Номер на първичен счетоводен
документ (фактура), доказващ
№
съответствие с критерия по т. 9
от приложение № 7

Дата

Контрагент/клиент
Вид на произведеНаименование и правна
ната или прерабоформа и № за целите за
тената продукция
ЗДДС

Приходи
без ДДС
(лв.)

Общо
“
3. В раздел VI. „Анализ за икономическа устойчивост на проекта“, в подраздел VІ.2. „Финансовоикономически статус – приходи и разходи“:
а) в таблица 6 „Производствен капацитет на преработвателното предприятие съгласно технологичен
проект“ навсякъде означението „(т)“ се заменя със „(съответна мерна единица)“;
б) в таблица 7 „Производствен капацитет на преработвателното предприятие, планиран в Производствена и търговска програма“ навсякъде означението „(т)“ се заменя със „(съответна мерна единица)“;
в) в таблица 15 „Себестойност на единица продукция“, в първата колона след думите „Вид на
продукта“ се добавя „в съответна мерна единица“.
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§ 23. Приложение № 5 към чл. 28, ал. 1, т. 1 се изменя така:
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„Приложение № 5
към чл. 28, ал. 1, т. 1

Суровини от растителен и животински произход и продукти от тях в чувствителни сектори
КУЛТУРИ

ОПИСАНИЕ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ
1. картофи, батати
Клубенови зеленчукови култури
Плодови зеленчукови
2. домати
Плодови зеленчукови култури
3. пипер
Плодови зеленчукови култури
4. сладък пипер
Плодови зеленчукови култури
5. лют пипер
Плодови зеленчукови култури
6. патладжан
Плодови зеленчукови култури
7. краставици
Плодови зеленчукови култури
8. корнишони
Плодови зеленчукови култури
9. тиквички
Плодови зеленчукови култури
10. дини
Плодови зеленчукови култури
11. пъпеши
Плодови зеленчукови култури
12. бамя
Плодови зеленчукови култури
13. градински фасул (зелен)
Бобови зеленчукови култури
14. градинска бакла (зелена)
Бобови зеленчукови култури
15. градински грах (зелен)
Бобови зеленчукови култури
Листностъблени зеленчукови
16. главесто зеле, савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зеле Листностъблени зеленчукови култури
17. карфиол
Листностъблени зеленчукови култури
18. салата
Листностъблени зеленчукови култури
19. ендивия
Листностъблени зеленчукови култури
20. марули
Листностъблени зеленчукови култури
21. спанак
Листностъблени зеленчукови култури
22. магданоз
Листностъблени зеленчукови култури
23. копър
Листностъблени зеленчукови култури
24. листно цвекло
Листностъблени зеленчукови култури
25. киселец
Листностъблени зеленчукови култури
26. лапад
Листностъблени зеленчукови култури
27. алабаш
Листностъблени зеленчукови култури
Кореноплодни зеленчукови
28. моркови
Кореноплодни зеленчукови култури
29. магданоз – коренов
Кореноплодни зеленчукови култури
30. целина
Кореноплодни зеленчукови култури
31. салатно цвекло
Кореноплодни зеленчукови култури
32. репички
Кореноплодни зеленчукови култури
33. ряпа
Кореноплодни зеленчукови култури
34. пащърнак
Кореноплодни зеленчукови култури
Лукови зеленчукови
35. лук (зрял и зелен)
Лукови зеленчукови култури
36. чесън (зрял и зелен)
Лукови зеленчукови култури
37. праз
Лукови зеленчукови култури
38. арпаджик
Лукови зеленчукови култури
Многогодишни зеленчукови
39. хрян
Многогодишни зеленчукови култури
Зеленчуци за зърно – варива
40. леща за зърно
Бобови зърнени култури – варива
41. градинска бакла (зърно)
Бобови зърнени култури – варива
42. градински фасул (зърно)
Бобови зърнени култури – варива
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Лозя
43. десертни лозя

Трайни насаждения
ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Семкови овощни видове
44. ябълки
Семкови овощни видове
45. круши
Семкови овощни видове
46. дюли
Семкови овощни видове
47. мушмули
Семкови овощни видове
Костилкови овощни видове
48. сливи/джанки
Костилкови овощни видове
49. праскови/нектарини
Костилкови овощни видове
50. кайсии/зарзали
Костилкови овощни видове
51. череши
Костилкови овощни видове
52. вишни
Костилкови овощни видове
53. едроплоден дрян
Костилкови овощни видове
Ядкови (черупкови) видове
54. орехи
Ядкови (черупкови) видове
55. бадеми
Ядкови (черупкови) видове
56. лешници
Ядкови (черупкови) видове
Ягодоплодни видове
57. ягоди
Ягодоплодни видове
58. малини
Ягодоплодни видове
59. къпини
Ягодоплодни видове
60. френско грозде (бели и червени)
Ягодоплодни видове
61. арония
Ягодоплодни видове
62. касис
Ягодоплодни видове
63. бодливо грозде
Ягодоплодни видове
64. боровинки
Ягодоплодни видове
65. смокини
Ягодоплодни видове
МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ КУЛТУРИ
Едногодишни
66. анасон
Медицински и ароматни култури
67. кимион
Медицински и ароматни култури
68. чубрица
Медицински и ароматни култури
69. валериана – двугодишна култура
Медицински и ароматни култури
70. босилек
Медицински и ароматни култури
71. бял трън (силибум)
Медицински и ароматни култури
72. черна мерудия
Медицински и ароматни култури
Многогодишни
73. маслодайна роза
Медицински и ароматни култури
74. лавандула
Медицински и ароматни култури
75. мента
Медицински и ароматни култури
76. блян
Медицински и ароматни култури
77. риган
Медицински и ароматни култури
78. ехинацея
Медицински и ароматни култури
79. жълт мак
Медицински и ароматни култури
80. зим-зелен
Медицински и ароматни култури
81. хизоп
Медицински и ароматни култури
82. маточина
Медицински и ароматни култури
83. медицинска ружа
Медицински и ароматни култури
84. розмарин
Медицински и ароматни култури
85. салвия
Медицински и ароматни култури
86. шипка
Медицински и ароматни култури
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ВЕСТНИК

КУЛТУРИ

С Т Р. 6 3
ОПИСАНИЕ

ЖИВОТНИ
Говеда и биволи
87. телета и малачета до 1 г.
88. телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване
89. телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини
90. млечни крави и биволици
91. крави от месодайни породи
Овце
92. овце – млечни, и овце – месодайни
93. други овце
Кози
94. кози-майки
95. други кози
Свине
96. свине-майки
97. прасенца под 45 дни
98. други свине
Птици
99. кокошки-носачки
100. бройлери
101. пуйки
102. гъски
103. патици
104. щрауси
Други
105. пчелни семейства
106. буби

“
§ 24. Приложение № 7 към чл. 28, ал. 8 става приложение № 7 към чл. 28, ал. 14 и се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 28, ал. 14
Критерии за подбор на проекти
№

Приоритет

1.

Проек т и за инвест иц ии за
преработка на суровини от
чувствителни сектори

1.1.

2.

Критерии

Минимално
изискване

Максимален
брой точки

Точки

30

Проекти с инвестиции Над 75 % от обема на
и дейности, насочени в преработваните сурочувствителни сектори
вини са от растителен или животински
произход, попадащи
в обхвата на чувствителните сектори

30

ДА – 30 т.
НЕ – 0 т.

10

Проекти за въвеждане на нови и
енергоспестяващи технологии
и иновации в преработвателната промишленост

2.1.

Инвестициите по проекта
водят до повишаване на
енергийната ефективност
с минимум 10 % за предприятието

- *

5

ДА – 5 т.
НЕ – 0 т.

2.2.

Над 30 % от допустимите
инвестиционни разходи
по проекта са свързани
с иновации в предприятието

- *

5

ДА – 5 т.
НЕ – 0 т.

С Т Р.
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№

Приоритет

3.

Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС,
подпомагани по мярката, включително такива за намаляване
на емисиите при производство
на енергия от биомаса

3.1.

4.

6.

6.1.

6.2.

Минимално
изискване

Максимален
брой точки
5

Точки

Проекти с инвестиции
за постигане на стандартите на ЕС, свързани с
минимални стандарти за
защита и хуманно отношение към животните и
намаляване до минимум
на страдани ята им по
време на клане, подпомагани по мярката, и/или
инвестиции, водещи до
намаляване на емисиите

Инвестициите следва
да водят до изпълнение
на изискванията на:
1. Регл а мен т (ЕО)
№ 853/20 04/ ч л. 10,
§ 3, Приложение
III, Глава II, Директ и в а 93/119/ ЕС о т
22.12.1993 г. за защита на животните при
клане и Наредба № 4
от 15 юли 2014 г. за
специфичните изиск
вания към производството на суровини и
храни от животински
произход в к ланични пунктове, тяхното
транспортиране и пускане на пазара;
2. Регламент за изпълнение на Директива
20 09/125/ЕС, кои то
водят до намаляване
на емисиите.

5

ДА – 5 т.
НЕ – 0 т.

10
Проекти с инвестиции за
преработка и производство на сертифицирани
биологични продукти

Над 75 % от обема на
преработваната суровина и произведената
продукция, посочена в
бизнес плана, ще бъде
биологично сертифицирана

10

ДА – 10 т.
НЕ – 0 т.

10

Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането
и интеграцията между земеделските стопани и предприяти я от преработ вателната
промишленост
Проекти, насърчаващи П р ед п р и я т и е т о н а
интеграцията на земе- кандидата предвижда
делските стопани
в бизнес плана преработката на минимум
65 % собствени или
на членовете на групата/организация на
п роизвод и т ел и и л и
на предприятието суровини (земеделски
продукти)

5.1.

БРОЙ 102

Критерии

Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти

4.1.

5.

ВЕСТНИК

10

ДА – 10 т.
НЕ – 0 т.

20

Проекти, чието изпълнение
води до осигуряване на устойчива заетост на територията на
селските райони
Проекти, които се изпълняват на територията на селските райони в
страната
Пр о ек т и о т к а н д и д ат и, кои то до момен та
на кандидатстване не са
извършвали дейност

- *

8

ДА – 8 т.
НЕ – 0 т.

С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде определен брой работни
места:

12

До 5 работни
места – 7 т.;
От 6 до 10 работни места – 10 т.;
Над 10 работни
места – 12 т.
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№

ДЪРЖАВЕН
Приоритет

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

Критерии

Минимално
изискване

Максимален
брой точки

Точки

Проекти от кандидати,
които към момента на
кандидатстване извършват дейност

С извършване на инв е с т и ц и я т а к а н д идатът ще запази съществуващите (към
края на предходната
календарна година) и
ще създаде определен
брой нови рабо т ни
места:

12

До 5 (с ъщес т ву ва щ и рабо тни места плюс
не по-малко от
2 нови работни
места) работни
места – 7 т.;
От 6 до 10 (съществуващи
рабо т ни места
плюс не помалко от 4 нови
работни места)
работни места – 10 т.;
Над 10 (съществу ва щ и рабо тни места плюс
не по-малко от
8 нови работни
места) работни
места – 12 т.

-

5

-

Проекти, които се изпълняват на територията на
Северозападния район на
страната – област Плевен

-

1

ДА – 1 т.
НЕ – 0 т.

7.2.

Проекти, които се изпълняват на територията на
Северозападния район на
страната – област Ловеч

-

2

ДА – 2 т.
НЕ – 0 т.

7.3.

Проекти, които се изпълняват на територията на
Северозападния район на
страната – област Видин,
област Враца и област
Монтана

-

5

ДА – 5 т.
НЕ – 0 т.

15

-

6.3.

7.

Проекти, изпълнявани в Северозападния район

7.1.

-

8.

8.1.

Проекти на кандидати, които
извършват селскостопанска
дейност или преработка на
селскостопански продукти от
най-малко три години и не са
получавали финансова помощ
за сходна дейност
Проек т и, п редс та вен и
от земеделски стопани,
производители на селскостопански продукти

С р е д н о с п и с ъч н и я т
брой на персонала за
всяка от последните
3 години е най-малко
5 и този брой ще бъде
запазен с изпълнение
на инвестициите по
проекта, като кандидатът не е получавал
финансова помощ по
мярка 123. „Добавяне на стойност към
земеделски и горски
продукти“, мярка 121.
„Модернизиране на
земеделските стопанства“ за преработка
(ПРСР 2007 – 2013 г.)
и л и под м я рк а 4.2.
„Инвестиции в прераб о т к а/марке т и н г
на селскостопански
п род у к т и“ (ПРСР
2014 – 2020 г.)

15

С Т Р.
№

66

ДЪРЖАВЕН
Приоритет

ВЕСТНИК

Критерии

8.2.

8.3.

8.4.

Проекти, представени от
кандидати, преработватели на селскостопанска
продукция

Минимално
изискване

БРОЙ 102
Максимален
брой точки

Точки

С р е д н о с п и с ъч н и я т
брой на персонала за
всяка от последните
3 години е най-малко
5 и този брой ще бъде
запазен с изпълнение
на инвестициите по
п роек та, к ат о к а ндидатът е получавал
финансова помощ по
мярка 123. „Добавяне на стойност към
земеделски и горски
продукти“, мярка 121.
„Модернизиране на
земеделските стопанства“ за преработка
(ПРСР 2007 – 2013 г.)
и л и под м я рк а 4.2.
„Инвестиции в прераб о т к а/марке т и н г
на селскостопански
п род у к т и“ (ПРСР
2014 – 2020 г.)

10

С р е д н о с п и с ъч н и я т
брой на персонала за
всяка от последните
3 години е най-малко
15 и този брой ще бъде
запазен с изпълнение
на инвестициите по
проекта, като кандидатът не е получавал
финансова помощ по
мярка 123. „Добавяне на стойност към
земеделски и горски
продукти“, мярка 121.
„Модернизиране на
земеделските стопанства“ за преработка
(ПРСР 2007 – 2013 г.)
и л и под м я рк а 4.2.
„Инвестиции в прераб о т к а/марке т и н г
на селскостопански
п род у к т и“ (ПРСР
2014 – 2020 г.)

15

С р е д н о с п и с ъч н и я т
брой на персонала за
всяка от последните
3 години е най-малко
15 и този брой ще бъде
запазен с изпълнение
на инвестициите по
п роек та, к ат о к а ндидатът е получавал
финансова помощ по
мярка 123. „Добавяне на стойност към
земеделски и горски
продукти“, мярка 121.
„Модернизиране на
земеделските стопанства“ за преработка
(ПРСР 2007 – 2013 г.)
и л и п о д м я р к а 4.2.
„Инвестиции в прераб о т к а/марке т и н г
на селскостопански
п род у к т и“ (ПРСР
2014 – 2020 г.)

10
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№

Приоритет

9.

Проек т и, насърчаващ и инт ег ра ц и я та на земеделск ите производители и прерабо т ват ел н и п ред п ри я т и я с
разширен достъп до пазари
з а п р ои зв еж да н ат а о т т я х
продукция, включително експортна активност

9.1.

ВЕСТНИК

Критерии

Минимално
изискване

С Т Р. 6 7
Максимален
брой точки

Точки

13

От 2 % до 10 % от
п ри ход и т е н а к а нд и дата за п ред ходните три финансови
години са от реализи ра н изно с и/и л и
вътрешнообщностни
доставки на произведени или преработени селскостопански
продукти

8

8

9.2.

От 10 % до 25 % от
приходите на кандидата за предходните
т ри фи на нс ови г о д и н и с а о т р е а л изи ра н изно с и/и л и
вътрешнообщностни
доставки на произведени или преработени селскостопански
продукти

10

10

9.3.

От 25 % до 50 % от
приходите на кандидата за предходните
т ри фи на нс ови г о д и н и с а о т р е а л изи ра н изно с и/и л и
вътрешнообщностни
доставки на произведени или преработени селскостопански
продукти

12

12

9.4.

Над 50 % от приход и т е н а к а н д и дат а
за предходните три
финансови години са
от реализиран износ
и/и ли вът решнообщностни доставк и
на произведени или
преработени селскостопански продукти

13

13

Максимален брой точки

Проек т и, п редс та вен и
о т к а н д и д ат и , п р е р аб о т в ат е л и н а с е лс ко с т опа нск а п р од у к ц и я,
и /и л и о т з е м е д е л с к и
стопани, производители на селскостопански
продукти

118

“

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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§ 25. Приложение № 11 към чл. 35, ал. 1 става приложение № 11 към чл. 35, ал. 2, т. 1 и се
изменя така:
„Приложение № 11
към чл. 35, ал. 2, т. 1

Формуляр за кандидатстване
1. Основни данни
Оперативна програма
Приоритетни оси
Наименование на процедура
Код на процедура
Наименование на проектно предложение
Наименование на проектно предложение на английски език
Срок на изпълнение, месеци
Държава/защитена зона/NUTS ниво 1/NUTS ниво 2/
Местонахождение (място на изпълнение на проекта) област/община/населено място
Избор от номенклатура
ДДС е допустим разход по проекта

Да/Не/Друго

Вид на проекта

· П
 роектът е голям проект съгласно чл. 100 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.
· И нфрас т ру к т у р ен п р о ек т н а с т ой но с т н а д
5 000 000 лв.
· Друго

Проектът е съвместен план за действие

Да/Не

Проектът използва финансови инструДа/Не
менти

Проектът включва подкрепа от Инициатива за младежка заетост

Да/Не

Проектът подлежи на режим на държавна
Да/Не
помощ

Проектът подлежи на режим на минимални помощи

Да/Не

Проектът включва публично-частно партДа/Не
ньорство

Кратко описание на проектното предложение (до
2000 символа)
Кратко описание на проектното предложение на
английски език (до 2000 символа)
Цел/и на проектното предложение
2. Данни за кандидата
БУЛСТАТ/ЕИК

• БУЛСТАТ
• ЕИК
• БУЛСТАТ за свободни професии (ЕГН)
• Чуждестранни фирми

Номер
Пълно наименование
Пълно наименование на английски език
Тип на организацията
Вид организация
Категория/статус на предприятието

Избор от номенклатура
Избор от номенклатура в зависимост от избрания тип организация
Публично-правна/частно-правна
Голямо /малко/микро-/неприложимо/средно

БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код на организацията по КИД 2008

Избор от номенклатура

Код на проекта по КИД 2008

Избор от номенклатура

С Т Р. 6 9

Седалище
Държава

Избор от номенклатура

Населено място

Избор от номенклатура

Адрес на управление
Пощенски код
Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)
Адрес за кореспонденция
Държава

Избор от номенклатура

Населено място

Избор от номенклатура

Пощенски код
Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)
Е-mail
Телефонен номер 1
Телефонен номер 2
Номер на факс
Имена на лицето, представляващо организацията
Лице за контакти
Тел. на лицето за контакти
E-mail на лицето за контакти
Допълнително описание
3. Данни за партньори
БУЛСТАТ/ЕИК

• БУЛСТАТ
• ЕИК
• БУЛСТАТ за свободни професии (ЕГН)
• Чуждестранни фирми

Номер
Пълно наименование
Пълно наименование на английски език
Избор от номенклатура
Тип на организацията
Избор от номенклатура в зависимост от избрания тип организация
Вид организация
Публично-правна/частно-правна
Голямо/малко/микро-/неприложимо/средно
Категория/статус на предприятието
Избор от номенклатура
Код на организацията по КИД 2008
Избор от номенклатура
Код на проекта по КИД 2008
Финансово участие
Седалище
Държава
Населено място
Адрес на управление
Пощенски код
Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)
Адрес за кореспонденция
Държава
Населено място
Пощенски код
Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)
Е-mail

Избор от номенклатура
Избор от номенклатура

Избор от номенклатура
Избор от номенклатура
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Телефонен номер 1
Телефонен номер 2
Номер на факс
Имена на лицето, представляващо организацията
Лице за контакти
Тел. на лицето за контакти
E-mail на лицето за контакти
4. Финансова информация – кодове по измерения

Стойност/сума

СФ

БФП

7. Икономическа
дейност

6. Вторична тема
на ЕСФ

5. Тематична цел
(ЕФРР и Кохезионен
фонд)

4. Механизми за
териториално
изпълнение

номенклатура
номенклатура
номенклатура
номенклатура
номенклатура
номенклатура
номенклатура

3. Вид на
територията

Местонахождение
(Място на
изпълнение
на проекта)

от
от
от
от
от
от
от

2. Форма на
финансиране

Описание на
конкретния
разход

Стойност
Избор
Избор
Избор
Избор
Избор
Избор
Избор

1. Област на
интервенция

Измерение
1. Област на интервенция
2. Форма на финансиране
3. Вид на територията
4. Механизми за териториално изпълнение
5. Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
6. Вторична тема на ЕСФ
7. Икономическа дейност
5. Бюджет (в левове)

I. РАЗХОДИ ЗА НИВО I
1. РАЗХОДИ ЗА НИВО 1
1.1.
1.2.
6. Финансова информация – източници на финансиране (в левове)
Наименование
Искано финансиране (Безвъзмездна финансова помощ)
– в т.ч. кръстосано финансиране
Съфинансиране от бенефициента/партньорите (средства от бюджетни предприятия)
вкл. финансиране от:
– ЕИБ
– ЕБВР
– СБ
– Други МФИ
– Други
Съфинансиране от бенефициента/партньорите (средства, които не са от бюджетни
предприятия)
вкл. финансиране от:
– ЕИБ
– ЕБВР
– СБ
– Други МФИ
– Други
Общо съфинансиране
Общо допустими разходи
Общо допустими разходи (публично финансиране)
Съотношение Безвъзмездна финансова помощ към Общодопустими разходи
Очаквани приходи от проекта

Стойност
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Наименование
Недопустими разходи, необходими за изпълнението на проекта (когато е приложимо)
вкл. финансиране от:
– ЕИБ
– ЕБВР
– СБ
– Други МФИ
– Други
Обща стойност на проектното предложение
7. План за изпълнение/дейности по проекта
Организация, отговорна за изпълнението на дейността
Дейност
Описание
Начин на изпълнение
Резултат
Месец за стартиране на дейността
Продължителност на дейността
Стойност
8. Индикатори
Наименование
Избор от номенклатура
Вид индикатор
Тенденция
Тип
Мярка
Базова стойност
Целева стойност
Източник на информация
9. Екип
Име по документ за самоличност
Позиция по проекта
Квалификация и отговорности
Телефонен номер
Е-mail
Номер на факс
10. План за външно възлагане
Предмет на предвидената процедура
Обект на поръчката
Избор от номенклатура
Приложим нормативен акт
Избор от номенклатура
Тип на процедурата
Избор от номенклатура
Стойност
Планирана дата на обявяване
Описание
11. Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение
11.1. Искане за прехвърляне на заявление за подпомагане/проектно приложение

С Т Р. 7 1
Стойност

11.2. Проект, включващ строително-монтажни работи
Проектното предложение включва строително-монтажни работи
11.3. Проектни предложения в обхвата на Регламент (EС) № 702/2014
Проектното предложение, включва инвестиции за преработка на продукти от приложение № І
от Договора в продукти извън приложение № І от Договора в съответствие с изискванията на
Регламент (ЕС) № 702/2014
12. Опис на приложени документи на хартиен носител
Вид
Описание
Избор от номенклатура
13. Прикачени електронно подписани документи
Вид
Описание
Системно име
Подпис
Избор от номенклатура

□
□

“
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§ 26. Приложение № 12 към чл. 39, т. 2 става приложение № 12 към чл. 35, ал. 2, т. 2 и се
изменя така:
„Приложение № 12
към чл. 35, ал. 2, т. 2
Основна информация за проектното предложение

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
I. Наименование на кандидата
II. Уникален идентификационен номер при регистрацията на земеделския стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. (само за кандидати по чл. 7, ал. 1, т. 1;
в случаите по чл. 7, ал. 6 и 7 се посочва УИН на ФЛ)
Заявявам прехвърляне на заявление за подпомагане/проектно предложение от предходен прием с ИД №

Да

□

III. Данни за банкова сметка
Име на обслужваща банка:
IBAN:
BIC:
Адрес:
IV. Упълномощено лице (в случай че има такова):
Име, презиме, фамилия
ЕГН:
Лична карта №:

валидна до:

издадена от:

Пълномощно №:
V. Описание на проектното предложение
(подробно описание на проектното предложение се извършва в бизнес плана, приложение към формуляра
за кандидатстване)
1. Кратко описание на проектното предложение:
За преработка на продукти от приложение № І от Договора в продукти в приложение № І от Договора

1.1. Вид на инвестициите

За преработка на продукти от приложение № І от Договора в продукти извън приложение № І от Договора
в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) №
702/2014 (само за кандидати, които са микро-, малки и
средни предприятия съгласно ЗМСП, и инвестицията попада
в селски район съгласно приложение № 3)
Единствено за маркетинг на продукт/продукти (само в
случаи, когато проектът е за пазар на производители и/или
когато тези продукти са получени в резултат на преработка,
извършена от кандидата)

1. 2 . В и д н а з е м ед е л с к и
п род у к т и за п рерабо т ка:
(в съответствие с използваната суровина, описана в
таблица „Себестойност на
единица продукция“ на бизнес
плана)
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1.3. Вид на произведените
по проекта продукти:
(в съответствие с таблица „Производствена и
търговска програма“ на
бизнес плана)
1. Мляко и млечни продукти, включително яйца от
птици, с изключение на производство, преработка и/
или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи
мляко и млечни продукти
2. Месо и месни продукти
3. Плодове и зеленчуци, включително гъби
4. Пчелен мед и пчелни продукти, с изключение на
производство, преработка и/или маркетинг на продук1.4. К а н д и дат с т ва м за ти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни
инвестиции в следния/ продукти
те сектор/и:
5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с
(допустимо е отбелязва- изключение на производство, преработка и/или марнето на повече от един кетинг на хляб и тестени изделия
сектор)
6. Растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг
на маслиново масло
7. Технически и медицински култури, включително
маслодайна роза, билки и памук, с изключение на
производство, преработка и/или маркетинг на тютюн
и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия
8. Готови храни за селскостопански животни (фуражи)
9. Гроздова мъст, вино и оцет
Строителство/реконструкция на:
Машини, оборудване, съоръжения за:
Специални автомобили за:
1.5. Кратко описание на
инвестицията, за която
Закупуване на земя/сгради за:
се кандидатства:
Нематериални активи:
Други:
2. Вид на предприятието:
Микро-, малко или средно предприятие

2.1. Кандидатствам по обява за
В периодa:
определяне на прием:

Голямо предприятие

По точка:

2.2. Общ размер на разходите по проекта:
(посочва се размерът на разходите, за които се кандидатства)

лв.

2.3. Размер на финансовата помощ в процентно съотношение спрямо
допустимите за подпомагане разходи по проекта
Общ размер на финансовата помощ:
(в процентно съотношение спрямо размера на разходите, за които се
кандидатства, както и в левова равностойност)

лв.
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3. Заявявам междинно/и плащане/ия в размер на:
лв.
(стойност)

3.1. Първо междинно плащане

Кратко описание на етапа:

лв.

3.2. Второ междинно плащане
(при инвестиции, включващи СМР)

(стойност)
Кратко описание на етапа:

4. Инвестиции за постигане изискванията на нововъведените стандарти на ЕС съгласно списък/
приложение № 8 от наредбата
Моля, отбележете коя инвестиция от таблицата за допустими инвестиции за достигането на кой
стандарт на ЕС допринася и с кой нормативен документ е въведен този стандарт
№

Стандарт/законодателство на ЕС и
национално законодателство

1.

Регламент (ЕО) № 853/2004, чл. 10, § 3, Приложение III, Глава II и Директива 93/119/
ЕС/22.12.1993 г. за защита на животните при
клане и Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за
специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара

2.

Регламент (ЕС) № 2015/1189 на Комисията
от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на изискванията за
екопроектиране на котли на твърдо гориво
(OB, L 193, 21 юли 2015 г.)

Вид на разходите, за които се
кандидатства съгласно таблицата
за допустимите инвестиции

Стойност
в левове

VI. Заявено изпълнение на критериите за подбор
Критерии за подбор

№

Критерии

Проекти с инвес т и ц и и и дей1.
но с т и , нас очен и
към чувствителни
сектори
Инвестициите по
проекта водят до
повишаване на
2.1. енергийната ефективност с минимум
10 % за предприятието
Над 30 % от допуст и м и т е и н вес т иционни разходи по
2.2.
проекта са свързани
с иновации в предприятието

Обосновка на заявения брой точКандидатствам за ки, включително
(отбележи с х или и д о к у м е н т/и ,
√)
о б о снова ва щ /и
з а я в ен и я б р ой
точки

Минимално изискване

Максимален брой
точки

Над 75 % от обема на преработваните суровини са от
растителен или животински
произход, попадащи в обхвата
на чувствителните сектори

30



*

5



*

5



БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5
Обосновка на заявения брой точКандидатствам за ки, включително
(отбележи с х или и д о к у м е н т/и ,
√)
о б о с н о в а в а щ /и
за явени я брой
точки

Критерии

Минимално изискване

Максимален
брой точки

Проекти с инвестиции за постигане
на стандартите на
ЕС, свързани с минимални стандарти
за защита и хуманно отношение към
животните и намаляване до минимум
на страданията им
по време на клане, подпомагани по
мярката, и/или инвестиции, водещи
до намаляване на
емисиите

Инвестициите следва да
водят до изпълнение на
изискванията на:
1. Регламент (ЕО) № 853/
2004, чл. 10, § 3, Приложение III, Глава II и Директива 93/119/ЕС/22.12.1993 г.
за защита на животните при клане и Наредба
№ 4 от 15 юли 2014 г. за
специфичните изисквания към производството
на суровини и храни от
животински произход в
кланични пунктове, тяхното транспортиране и
пускане на пазара.
2. Регламент (ЕС) 2015/1189
на Комисията от 28 април
2015 г. за прилагане на
Директива 2009/125/ЕС на
Европейския парламент и
на Съвета по отношение
на изискванията за екопроектиране на котли на
твърдо гориво (OB, L 193,
21 юли 2015 г.).

5



4.

Проекти с инвестиции за преработка и произв одс т в о н а с е р тифицирани биологични продукти

Над 75 % от обема на
преработваната суровина
и произведена продукция,
посочена в бизнес плана,
ще бъде биологично сертифицирана

10



5.

Предприятието на кандидата предвижда в бизнес
плана преработката на
Проекти, насърчаминимум 65 % собствеващи интеграцияни или на членовете на
та на земеделските
г ру пата/орга н иза ц и я та
производители
на производители или на
предприятието суровини
(земеделски продукти)

10



№

3.

Проек т и, кои т о
се изпълняват на
6.1. т е р и т о р и я т а н а
селските райони в
страната

*

Проек ти от кандидати, които до
6.2. момента на кандидатстване не са извършвали дейност

С и зв ърш в а не н а и нвестици ята кандидат ът
ще с ъ зда де оп р еделен
брой работни места:
(следва да отбележите само
един критерий 6.2 или 6.3)

8

12

До 5 работни места –

7 т.
От 6 до 10 работни
места – 10 т. 
Н а д 10 раб о т н и
места – 12 т. 

С Т Р.
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Обосновка на заявения брой точКандидатствам за ки, включително
(отбележи с х или и д о к у м е н т/и ,
√)
о б о с н о в а в а щ /и
за явени я брой
точки

С извършване на инвестицията кандидатът ще
запази съществуващите
(към кра я на предходната календарна година)
и ще създаде определен
брой нови работни места:
(следва да о тбележ и те
само един критерий 6.2
или 6.3)

12

До 5 (съществуващи работни места
плюс не по-малко
от 2 нови работни
места) работни мес
та – 7 т.
От 6 до 10 (съществу ва щ и раб о т н и
места плюс до не
по-малко от 4 нови
р а б о т н и м е с т а)
работ ни места –

10 т.
Над 10 (съществуващи работни места плюс не по-малко от 8 нови работни места) работни
места – 12 т. 

Проекти, които се
изпълняват на те(следва да о тбележ и те
риторията на Севе7.1.
само един критерий 7.1,
розападен район на
7.2 или 7.3)
страната – област
Плевен

1



Проекти, които се
изпълняват на те(следва да о тбележ и те
риторията на Севе7.2.
само един критерий 7.1,
розападен район на
7.2 или 7.3)
страната – област
Ловеч

2



Проекти, които се
изпълняват на територията на Севе(следва да о тбележ и те
розападен район на
7.3.
само един критерий 7.1,
страната – област
7.2 или 7.3)
Видин, област Враца и област Монтана

5



Средносписъчният брой
на персонала за всяка от
последните 3 години е
най-малко 5 и този брой
ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по
проекта, като кандидатът
не е получавал финансова
помощ по мярка 123. „Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти“, мярка 121. „Модернизиране на земеделските
стопанства“ за преработка
(ПРСР 2007 – 2013 г.) или
подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ (ПРСР 2014 –
2020 г.)

15



Проек ти от кандидати, които към
6.3. момента на кандидатстване извършват дейност

Проекти, представени от земеделски
стопани – произ8.1.
водители на селскостопански продукти
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Обосновка на заявения брой точКандидатствам за ки, включително
(отбележи с х или и д о к у м е н т/и ,
√)
о б о с н о в а в а щ /и
за явени я брой
точки

Минимално изискване

Максимален
брой точки

Проекти, представени от земеделски
стопани – п роиз8.2.
водители на селскостопански продукти

Средносписъчният брой
на персонала за всяка от
последните 3 години е
най-малко 5 и този брой
ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по
проекта, като кандидатът
е получавал финансова
помощ по мярка 123. „Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти“, мярка 121. „Модернизиране на земеделските
стопанства“ за преработка (ПРСР 2007 – 2013 г.)
или подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти“ (ПРСР
2014 – 2020 г.)

10



Проекти, представени от кандида8.3. ти – преработватели на селскостопанска продукция

Средносписъчният брой
на персона ла за всяка
от последните 3 години
е най-малко 15 и този
брой ще бъде запазен с
изпълнение на инвестициите по проекта, като
кандидатът не е получавал финансова помощ по
мярка 123. „Добавяне на
стойност към земеделски
и горски продукти“, мярка 121. „Модернизиране на
земеделските стопанства“
з а п р е раб о т к а (П РС Р
2007 – 2013 г.) или подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ (ПРСР 2014 – 2020 г.)

15



Проекти, представени от кандида8.4. ти – преработватели на селскостопанска продукция

Средносписъчният брой
на персонала за всяка от
последните 3 години е
най-малко 15 и този брой
ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по
проекта, като кандидатът
е получавал финансова
помощ по мярка 123. „Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти“, мярка 121. „Модернизиране на земеделските
стопанства“ за преработка (ПРСР 2007 – 2013 г.)
или подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти“ (ПРСР
2014 – 2020 г.)

10
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Обосновка на заявения брой точКандидатствам за ки, включително
(отбележи с х или и д о к у м е н т/и ,
√)
о б о с н о в а в а щ /и
за явени я брой
точки

Минимално изискване

Максимален
брой точки

От 2 % до 10 % от приходите на кандидата за предходните три финансови
години са от реализиран
износ и/или вътрешнообщностни доставки на
произведени или преработени селскостопански
продукти

8



От 10 % до 25 % от приходите на кандидата за предходните три финансови
години са от реализиран
износ и/или вътрешнообщностни доставки на
произведени или преработени селскостопански
продукти

10



9.3.

От 25 % до 50 % от приходите на кандидата за предходните три финансови
години са от реализиран
износ и/или вътрешнообщностни доставки на
произведени или преработени селскостопански
продукти

12



9.4.

Над 50 % от приходите на
кандидата за предходните три финансови години
са от реализиран износ
и/или вътрешнообщностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти

13



№

Критерии

9.1. Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители
и преработвателни
предприятия с разширен достъп до
пазари за произвежданата от тях
9.2. продукция, включително експортна
активност

Общ брой на заявените точки по критериите за подбор на проекта:
1. К
 андидатът отбелязва/посочва в колона „Кандидатствам за“ кое минимално изискване от съответния критерий изпълнява, а в колона „Документ, обосноваващ/и заявения брой точки“ посочва
документите, които прилага за доказване на съответствие с отбелязания критерий.
2. При прехвърляне на заявление за подпомагане/проектно предложение кандидатът има право да заяви
само приоритет по критериите за подбор от т. 8.1 до т. 9.4 включително.
VII. ДЕКЛАРАЦИИ
С подписване на основна информация за проектното предложение декларирам, че:
1.

Не съм получавал/а публична финансова помощ за разходите, за които кандидатствам за финансиране с настоящия проект

2.

Нямам изискуеми и ликвидни задължения към ДФ „Земеделие“

3.

Осигурил/а съм финансови средства за извършване на инвестицията

4.
5.
6.

Запознат/а съм с правилата за отпускане на финансова помощ по Програмата за развитие на
селските райони 2014 – 2020 г.
Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 248а от Наказателния кодекс за представяне на неверни сведения
Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното правно положение относно посочените в тях факти и обстоятелства. Представените
от мен частни документи са с вярно съдържание, автентични и носят моя подпис
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7.

Информиран/а съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите на чл. 111
от Регламент (ЕО) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика и за
отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005
и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 344, 20.12.2013 г.), както и че те могат да бъдат обработени от одитиращи и разследващи органи на Съюза и на държавите членки с цел защита на
финансовите интереси на Съюза

8.

Представените от мен данни в електронен формат са идентични с документите на хартиен
носител

9.

Предварителните разходи по чл. 30, ал. 1, т. 11, направени преди сключване на договора за
подпомагане, са осъществени при спазване на Закона за обществените поръчки (само за
кандидати, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки)

За срок от получаване на окончателното плащане по договора за отпускане на финансова помощ
до изтичане на срока по чл. 53, ал. 1 се задължавам да:
1.

Водя всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използвам счетоводни сметки с подходящи номера

2.

Съхранявам документите, свързани с подпомаганите дейности

3.

Осигурявам достъп на територията на моето земеделско стопанство и предприятие за извършване на контролни дейности на упълномощените за това лица и да показвам необходимите
документи за този контрол

4.

Да поддържам съответствие с условията, станали основание за избора ми пред други кандидати
Дата

Име на кандидата

Подпис и печат

VIII. Декларация за нередности1
Долуподписаният(ата) ...................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с л. к. № ................................, издадена от ................................ на ................................, ЕГН ................................,
адрес: ...................................................................................................................................................................................,
в качеството си на ...............................................................................................................................................
(представляващ, управител)
на фирма ................................................................................................. с ЕИК ....................................................
(наименование на фирмата)
– кандидат по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело
и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, а именно:
„Нередност“ означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически
оператор, участващ в прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове, което
има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на
неправомерен разход в бюджета на Съюза.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи,
което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия
бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
– укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;
Декларацията се подписва от представляващия и управляващия кандидата ЕТ, търговско дружество или
юридическо лице. Когато управляващите кандидата са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава
по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата, а в случай че членове са юридически
лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.
1
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– използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
– злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
– до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до
няколко от следните органи:
– до изпълнителния директор на РА;
– до ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони
2014 – 2020 г.;
– до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е Управляващият орган на Програмата за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г.;
– до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и до ръководителя на дирекция „Защита на финансовите
интереси на Европейския съюз (АФКОС)“ в Министерството на вътрешните работи;
– до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра – по един за деклариращия и за РА.
Дата ................						
Декларатор .....................................
гр. ....................								
(подпис, печат)
ІХ. Форма за наблюдение и оценка на проекти по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции във физически активи“ от Програмата
за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Информацията по-долу задължително се попълва от кандидата по подмярка 4.2.
(Подчертайте правилния отговор и/или попълнете празните полета в таблиците!)
1. Юридически статут на кандидата:
(Моля, отбележете подходящата категория)
1. Едноличен търговец

Да 

2. Акционерно дружество (ЕАД/АД)

Да 

3. Дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ООД)

Да 

4. Друго дружество

Да 

5. Кооперация

Да 

6. Група/организация на производители

Да 

7. Друго (посочете): _______________________________

Да 

2. Размер на предприятието
Микро- 

Малко 

Средно 

Голямо 

3. Възраст за едноличния търговец или за управителя на юридическото лице Години: _______________
4. Пол на едноличния търговец или на управителя на юридическото лице Жена 

Мъж 

5. Образование на едноличния търговец или на управителя на юридическото лице
Основно



Средно



Висше



6. Участие на кандидата в Програма САПАРД и/или ПРСР 2007 – 2013 г.
Да 
Не 

  П рограма ……………….................…… № на договора: ……………….................…… г.
Програма ……………….................…… № на договора: ……………….................…… г.
Програма ……………….................…… № на договора: ……………….................…… г.

7. Размер на стопанството (в случай на кандидати – земеделски стопани)
(Моля, отбележете размера на стопанството, измерен в Стандартен производствен обем, и неговия вид)
………………………. евро СПО

Сектор:
1. Растениевъдство – Да 
2. Животновъдство  – Да 
3. Смесено
   – Да 
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7.1. Земеделско производство на кандидата (в случай на кандидати – земеделски стопани или групи/
организации на производители)
Растениевъдство
Вид култура

Биологично – ДА Конвенционално – ДА Площ (ха)

Общо
Животновъдство
Индикации
Вид домашно животно/птица Биологично – ДА Конвенционално – ДА За месо За мляко За яйца

Общо
7.2. Общ брой на ЖЕ в рамките на подпомогнатото стопанство (в случай на кандидати – земеделски
стопани или групи/организации на производителите)
Брой ЖЕ* в рамките на стопанството на кандидата

………………...........................…………… ЖЕ*

* Кандидатът посочва броя на животинските единици (ЖЕ) в рамките на стопанството към момента на
попълване на формата за наблюдение, умножавайки броя на отглежданите животни от съответна категория по коефициентите за преобразуване на ЖЕ съгласно Регламент (ЕС) № 808/2014 г.:
1. Бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над две години и животни
от семейство коне на възраст над шест месеца 1,0 ЖЕ
2. Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от шест месеца до две години 0,6 ЖЕ
3. Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под шест месеца 0,4 ЖЕ
4. Животни от рода на овцете и козите 0,15 ЖЕ
5. Свине за разплод > 50 kg 0,5 ЖЕ
6. Други свине 0,3 ЖЕ
7. Кокошки носачки 0,014 ЖЕ
8. Други домашни птици 0,03 ЖЕ

8. Географско разположение на предприятието/предприятията, обект на инвестицията на кандидата
Селски район Да 

Не 

Необлагодетелстван район на страната Да 
Не 
– Планински райони
Да 
– Райони с ограничения, различни от планинските
   Да 
Населено място и ЕКАТТЕ: 1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
9. Проектът включва производство на енергия от алтернативни източници за собствено потребление
Източник

Оползо т ворен и
кол и че с т ва/о т падъци/биомаса

Енергиен продукт
вид

Год и шен к а- Год и шен к амерна пацитет преди паци тет след
единица инвестицията инвестицията

1. Слънчево греене

1. Топлинна енергия

кВтч

2. Вятър

2. Електрическа енергия

кВтч

3. Геотермален източник

3. Биоетанол

литри

4. Отпадъчни продукти от собствено
производство
(тона годишно)

4. Биодизел

литри

5. Закупена растителна биомаса (тона
годишно)

5. Биогаз

6. Друго – опишете

6. Друго – опишете

м3
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10. Инвестиции
Общ обем на инвестициите в предприятието/стопанството по представения проект
1. От които финансова помощ:
2. От които самоучастие:

Стойност*
............................. лв.
............................. лв.
............................. лв.

11. Финансово представяне и инвестиции в предприятието (печалба/загуба)

Стойност*

1. Брутна печалба*/загуба* към годината на кандидатстване

............................. лв.

2. Брутна печалба*/загуба* на предприятието за първата година след последното
............................. лв.
изплащане на помощта за проекта
*Отбележете с „+“ печалбата или с „-“ загубата.
**При липса на счетоводни данни се използва експертна оценка или оценка на самия кандидат.
12. Цели на проекта
(Моля, посочете по какъв начин проектът ще доведе до подобряване на цялостната дейност на предприятието)

Цел

Дейностите по проекта допринасят за:

Код

Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните
мощности и подобряване на използването им

1





Внедряване на нови продукти, процеси и технологии

2





Намаляване на себестойността на произвежданата продукция

3





Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС

4





5





6





7





Подобряване на сътрудничеството с производителите на
суровини
Опазване на околната среда, включително намаляване на
вредните емисии и отпадъци
Подобряване на енергийната ефективност в предприятията

основна цел допълнителни цели

Подобряване на безопасността и хигиенните условия на


8
производство и труд
Подобряване на качеството и безопасността на храните и


9
тяхната проследяемост
Подобряване на възможностите за производство на био

логични храни чрез преработка на първични земеделски 10
биологични продукти
13. Персонал, наличен към момента на кандидатстване и планиран към заявка за окончателно
плащане.
Мъже

Показател

<40

>40

Жени
<40

>40

Средносписъчен брой на персонала към предходната финансова година
(Вписват се всички съществуващи работни места на кандидата за
всички осъществявани от него дейности)
Според бизнес плана:
Планиран средносписъчен брой на персонала, увеличен в резултат
на реализация на проекта
(Отчитат се само нови работни места в резултат на реализиране на
проекта на годишна база. Отнася се до заетостта, създадена, когато
проектът е изпълнен; не включва заетост, създадена по време на етапа
на проектиране/строителство)
14. Предназначение на инвестициите
14.1. Тип на подкрепено производство конвенционално/биологично
Инвестициите по проекта са
свързани със:
Преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Маркетинг на селскостопански
продукти
Преработка/маркетинг на памук

Конвенционално
производство

Биологично
производство

Смесено
производство
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14.2. Категория на инвестициите
Инвестициите по проекта се отнасят към Нов продукт Нова технология
следните категории:
за фирмата
за фирмата
Производство/маркетинг на храни, готови за


човешка консумация


Производство/маркетинг на вино


Преработка/маркетинг на плодове
Преработка/маркетинг на месо от ЕПЖ и/


или ДПЖ


Преработка/маркетинг на месо от птици
Прерабо т ка/маркет ин г на зърнено -ж и т н и


култури


Преработка/маркетинг на зеленчуци


Преработка/маркетинг на мляко
Смесена преработка/маркетинг


(животинска и растителна продукция)
Преработка на етеричномаслени и медицин

ски култури


Други
15. Вид на инвестициите по проекта
Вид на инвестициите

Размер на финансова
помощ в лв.
…...............……………. лв.
…...............……………. лв.
…...............……………. лв.
…...............……………. лв.
…...............……………. лв.
…...............……………. лв.
…...............……………. лв.
…...............……………. лв.
…...............……………. лв.
…...............……………. лв.
…...............……………. лв.
Стойност в лв.

Материални
Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи …...............……………. лв.
Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване

…...............……………. лв.

Закупуване на земя/сгради, необходима/и за изпълнение на проекта

…...............……………. лв.

Закупуване на специализирани транспортни средства

…...............……………. лв.

Изграждане/модернизиране и оборудване на лаборатории

…...............……………. лв.

Постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза

…...............……………. лв.

Нематериални
Разходи за достигане на съответствие с международнопризнати стандарти

…...............……………. лв.

Закупуване на софтуер, ноу-хау и др.

…...............……………. лв.

Разходи, свързани с проекта (консултации, архитекти, инженери и др.)
16. Произведена продукция по проекта

…...............……………. лв.

Сектор
1
Мляко и млечни продукти,
включително яйца от птици
Вид продукт
……………………………………………………

Мерна
единица

Годишен размер на
продукцията преди
изпълнение на проекта

Планиран годишен
размер на продукцията
след изпълнение на
проекта

Разлика
(4 – 3)

2

3

4

5

т/год.

Месо и месни продукти
Вид продукт
……………………………………………………

т/год.

Плодове и зеленчуци,
включително гъби
Вид продукт
……………………………………………………

т/год.

Пчелен мед и пчелни продукти
Вид продукт
……………………………………………………

т/год.
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Сектор

Мерна
единица

Годишен размер на
продукцията преди
изпълнение на проекта

Планиран годишен
размер на продукцията
след изпълнение на
проекта

Разлика
(4 – 3)

1

2

3

4

5

Зърнени, мелничарски и
нишестени продукти
Вид продукт
……………………………………………………

т/год.

Растителни и животински масла
и мазнини
Вид продукт
……………………………………………………

т/год.

Технически и медицински
култури
Вид продукт
……………………………………………………

т/год.

Готови храни за селскостопански
животни
Вид продукт
……………………………………………………

т/год.

Гроздова мъст, вино и оцет
Вид продукт
……………………………………………………
Етерично-маслени култури
Вид продукт
……………………………………………………

т/год.

т/год.

17. Финансови инструменти
Предвижда ли се използване на финансов инструмент по проекта от Гаранционната схема на Националния гаранционен фонд

ДА

НЕ

“
§ 27. Създава се приложение № 12а към
чл. 35, ал. 2, т. 3:
„Приложение № 12а
към чл. 35, ал. 2, т. 3
Документи
І. Общи документи
(не се представят от кандидати с искане за
прехвърляне на заявление за подпомагане/проектно предложение)
1.
2.

3.

Таблица за допустими инвестиции в „xls“
формат по образец
Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни с подпис/и, печат и
сканирана във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи
най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)
Декларация за нередности с подпис/и, печат
и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи
най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)

4.

5.

6.

7.

Документ, издаден от обслужващата банка
за банковата сметка на кандидата, по която
ще бъде преведена финансовата помощ, получена по реда на тази наредба. Представя
се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи
най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)
Нотариално заверено изрично пълномощно,
в случай че документите не се подават лично от кандидата. Представя се във формат
„pdf“ или „jpg“.
Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда
на настоящата наредба. Представя се във
формат „pdf“ или „jpg“.
Декларация по образец, посочен в приложение № 2, за изчисление на минималния
стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към
момента на кандидатстване с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“
(не се представя от признати групи произво
дители и признати организации на производители на земеделски продукти и юридически
лица, които не са земеделски стопани).
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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(Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи
най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)
Справка-декларация за обработваната земя/
отглеж даните животни от членовете на
групата/организацията на производители,
с които участват в групата/организацията,
с подпис/и, печат и сканирана във формат
„pdf“ или „jpg“ (представя се за кандидати
групи/организации на производители).
(Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи
най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)
Опис на животните, заверен от официален
ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца
преди датата на подаване на проектното
предложение, когато в изчисляването на
стандартния производствен обем участват
животни (не се представя от юридически
лица, които не са земеделски стопани, а за
признати групи/организации на производители се изискват на всички членове, в случай че
преработват собствена суровина). Представя
се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи
най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)
Документ за собственост или ползване на
земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12
ЗСПЗЗ, която участва при изчисляването на
минималния стандартен производствен обем
(представя се в случай че няма регистрирана
обработваема земя в ИСАК за текущата към
датата на кандидатстване стопанска година).
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи
най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)
Декларация по чл. 8, ал. 3 с подпис/и, печат
и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи
най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)
Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (по образец – ДВ, бр. 54 от 2013 г.) с подпис/и, печат
и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“. Не
се представя от кандидати, които са големи
предприятия.
(Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи
най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)
Бизнес план (по образец) с подпис/и, печат
на всяка страница и сканиран във формат
„pdf“ или „jpg“ и таблиците от бизнес плана
в „xls“ по образец.
Отчет за приходи и разходи за последен
приключен междинен период. Представя се
във формат „pdf“ или „jpg“.
(Представя се от кандидати, регистрирани в
годината на кандидатстване)
(Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи
най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)
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15. Справка за дълготрайни материални активи.
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи
най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)
16. Инвентарна книга към датата на подаване
на проектното предложение с разбивка по
вид на актив, дата и цена на придобиване.
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи
най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)
17. Предварителни или окончателни договори
с описани вид, количества и цени на основните суровини (важи в случаите, когато
не се предвижда преработка на собствена
земеделска продукция) и/или декларация от
кандидата с описани вид и количества на
основните суровини (важи в случаите, когато се предвижда преработка на собствена
земеделска продукция) като доказателство, че
са осигурени най-малко 50 % от суровините
за преработвателното предприятие съгласно
производствената му програма за първата
прогнозна година от бизнес плана след изплащане на финансовата помощ, от които
най-малко 30 на сто от общата суровинна база,
определена в производствената програма за
първата прогнозна година след въвеждане в
експлоатация на инвестициите, включени в
проекта, трябва да е от собствена продукция
и/или от регистрирани земеделски стопани
по реда на Наредба № 3 от 1999 г. (представя се и в случаите, когато суровините се
закупуват от кланични пунктове). Представя
се във формат „pdf“ или „jpg“.
18. Предварителни или окончателни договори с
описани вид, количества и цени на готовата
продукция като доказателство, че е осигурена
реализацията на най-малко 50 % от продук
тите на преработвателното предприятие
съгласно производствената му програма за
първата прогнозна година от бизнес плана
след изплащане на финансовата помощ, като
в случаите на производство на гранулиран
фураж договорите следва да доказват осигурена реализация на 100 % от произведения
гранулиран фураж съгласно предвижданията
на производствената програма за целия период на изпълнение на бизнес плана. Представя
се във формат „pdf“ или „jpg“.
19. Решение за преценяване на необходимостта
от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда/решение по оценка на
въздействие върху околната среда/решение
за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище
по екологична оценка/решение за преценка
на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка
за съвместимост та/писмо/разрешително
от компетентния орган по околна среда
(РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на
Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
и/или Закона за водите (представя се в случаите, когато издаването на документа се
изисква по ЗООС и/или по Закона за водите).
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
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(Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи
най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)
(Към датата на кандидатстване може да се
представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган само в случаите,
когато проектното предложение не включва
строително-монтажни работи)
Документ за собственост на земя и/или друг
вид недвижими имоти, обект на инвестицията
(представя се в случаите, когато проектът
ще се изпълнява върху имот – собственост на
кандидата). Представя се във формат „pdf“
или „jpg“.
Учредено право на строеж върху имота за
срок не по-малко от 6 години за кандидати
микро-, малки или средни предприятия и
8 години за кандидати големи предприятия
считано от датата на подаване на проектното
предложение, когато е учредено срочно право
на строеж (важи в случай по чл. 23, ал. 1, т. 1).
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Документ за ползване на имота за срок не
по-малко от 6 години за кандидати микро-,
малки или средни предприятия и 8 години
за кандидати големи предприятия считано от
датата на подаване на проектното предложение (представя се в случай на кандидатстване
за разходи по чл. 23, ал. 1, т. 2, букви „а“ и „б“
и не се отнася за случаите по чл. 23, ал. 2).
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Документ за ползване на сградата/помещението за срок не по-малко от 6 години за
кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи
предприятия считано от датата на подаване
на проектното предложение (представя се
в случай на кандидатстване за разходи по
чл. 23, ал. 5). Представя се във формат „pdf“
или „jpg“.
Заснемане на обекта/съоръжението и/или
архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (важи в случаите на
проекти, включващи разходи за строителномонтажни работи, и когато за предвидените
строително-монтажни работи не се изисква
одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ).
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Одобрен инвестиционен проект, изработен
във фаза „Технически проект“ или „Работен
проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба
№ 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието
на инвестиционните проекти (представя
се в случай, че проектът включва разходи за
строително-монтажни работи и за тяхното
извършване се изисква одобрен инвестиционен
проект съгласно ЗУТ).
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или
на хартиен носител в съответната областна
дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на
извършване на инвестицията. Когато към
датата на кандидатстване проектът не е
одобрен, следва да се представи инвестиционен проект ведно с входящ номер на искане за
издаване от съответния орган.
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27.

28.

29.

30.

31.
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(Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи
най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)
Количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важи в случай, че проектът
включва разходи за строително-монтажни
работи). Представя се във формат „pdf“ и „xls“.
Разрешение за строеж (важи в случай, че
проектът включва разходи за строителномонтажни работи и за тяхното извършване
се изисква издаване на разрешение за строеж
съгласно ЗУТ). Представя се във формат
„pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи
най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)
(Към датата на кандидатстване може да се
представи входящ номер на искане за издаване
от съответния орган)
Становище на главния архитект, че строежът
не се нуждае от издаване на разрешение за
строеж (важи в случай, че проектът включва
разходи за строително-монтажни работи и
за тях не се изисква издаване на разрешение
за строеж съгласно ЗУТ). Представя се във
формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи
най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)
(Към датата на кандидатстване може да се
представи входящ номер на искане за издаване
от съответния орган)
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи в случай, че проектът
включва разходи за преместваеми обекти).
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи
най-късно в срока по чл. 41, ал. 3, а когато са
заявени точки по приоритета по т. 7 и по
приоритета „Проекти, които се изпълняват
на територията на селски район в страната“,
следва да бъде представен към датата на
кандидатстване)
(Към датата на кандидатстване може да се
представи входящ номер на искане за издаване
от съответния орган)
Технологичен проект ведно със схема и опи
сание на технологичния процес, изготвен и
заверен от правоспособно лице. Представя
се във формат „pdf“ или „jpg“.
Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и
инвестициите по проекта, за които се изисква
лицензиране, разрешение и/или регистрация
за извършване на дейността/инвестицията
съгласно българското законодателство. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи
най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)
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32. Анализ, удостоверяващ изпълнението на
условията по чл. 26, ал. 2 – 7, изготвен и
съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област (важи в
случаите на инвестиции за производство на
електрическа и/или топлинна енергия или
енергия за охлаждане и/или производство на
биогорива и течни горива от биомаса). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи
най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)
33. Предварителни или окончателни договори с
описани вид, количества и цена на суровините (важи в случаите, когато не се предвижда
използване на биомаса, получена в резултат на
земеделската или преработвателната дейност
на кандидата) и/или декларация от кандидата
с описани вид и количества на суровините (важи в случаите, когато се предвижда
използване на биомаса, получена в резултат
на земеделската или преработвателната
дейност на кандидата) като доказателство,
че са осигурени 100 на сто от необходимите
суровини за производството на биоенергия
за собствени нужди на преработвателното
предприятие за целия период на изпълнение
на бизнес плана (важи в случаите на проекти,
включващи инвестиции по чл. 5, ал. 2). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи
най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)
34. Предварителни или окончателни договори за
услуги и доставки – обект на инвестицията,
включително с посочени марка, модел, цена
в левове или в евро с посочен ДДС и срок
за изпълнение (важи в случаите, когато
кандидатът не се явява възложител по чл. 5
и 6 от Закона за обществените поръчки).
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
В случаите на инвестиции за строителномо н т а ж н и р аб о т и к ъ м д о г о в о р и т е с е
прилагат и количествено-стойностни сметки.
Представя се във формат „pdf“ или „xls“.
35. Договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане
на лизинговите вноски (важи в случай, че
проектът включва разходи за закупуване на
активи чрез финансов лизинг). Представя се
във формат „pdf“ или „jpg“.
36. Една независима оферта, която съдържа
наименованието на оферента, срока на
валидност на офертата, датата на издаване
на офертата, подпис и печат на оферента,
подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове
или в евро с посочен ДДС (важи в случаите
по чл. 30, ал. 10 и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради
и друга недвижима собственост). Представя
се във формат „pdf“ или „jpg“.
37. Най-малко три съпоставими независими
оферти, които съдържат наименование на
оферента, срока на валидност на офертата,
датата на издаване на офертата, подпис и
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печат на оферента, подробна техническа
спецификация на активите/услугите, цена,
определена в левове или в евро с посочен ДДС
ведно с отправени от кандидата запитвания
за оферти съгласно приложение № 9 (важи в
случаите по чл. 30, ал. 11 и не се отнася при
кандидатстване за разходи за закупуване на
земя, сгради и друга недвижима собственост,
както и за нормативно регламентирани такси).
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Решение на кандидата за избор на доставчик/
и з п ъ л н и т е л (важ и в случаите, к огато
кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6
от Закона за обществените поръчки), а когато
избраната оферта не е с най-ниска цена – и
писмена обосновка за мотивите, обусловили
избора (важи в случаите по чл. 30, ал. 11).
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Удостоверение за данъчна оценка, издадено
в рамките на месеца, предхождащ датата
на подаване на проектното предложение
(важи в случай, че проектът включва разходи
за закупуване на земя, сгради и/или друга
недвижима собственост). Представя се във
формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен
към датата на подаване на проектното
предложение, кандидатът трябва да го
представи най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)
(Към датата на кандидатстване може да се
представи входящ номер на искане за издаване
от съответния орган)
Документация за възложената обществена
поръчка за изпълнение на дейностите по
проекта (важи в случай, че проектът включва
разходи по чл. 30, ал. 1, т. 11, извършени
преди подаване на проектното предложение
от кандидат, който се явява възложител по
чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки).
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен
към датата на подаване на проектното
предложение, кандидатът трябва да го
представи най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)
Дек лара ц и я за размера на пол у чен и т е
държавни помощи независимо от тяхната
форма и източник по образец съгласно
приложение № 10 (важи за кандидати по
чл. 32, ал. 2). Представя се във формат „pdf“
или „jpg“.
(Когато този документ не е представен
към датата на подаване на проектното
предложение, кандидатът трябва да го
представи най-късно в срока по чл. 41, ал. 3)

ІІ. Придружаващи специфични документи
(не се представят от кандидати с искане за
прех върляне на заявление за подпомагане/проектно предложение)
Допълнителни документи, доказващи съответствие с приоритет по критериите за
оценка:
1. Удостоверение за ползван патент и/или
у д о с т о в е р е н и е з а п о л е з е н м од е л и л и
внедряване на инвестиции, изпълнени по
чл. 35 от Регламент 1305/2013, издадено в
рамките на четири години преди датата
на подаване на проектното предложение.
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
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Предвари телни договори с описани
количества и цени на биологични суровини
като доказателство, че са осигурени най-малко
75 % от суровините за преработвателното
предприятие съгласно производствената му
програма за първите три или пет прогнозни
години от бизнес плана след изплащане
на финансовата помощ, придружени със
сертификат за биологично производство
на су ровината, придру жени с копие от
с е р т ифи к ат/и о т кон т р о л и р а що л и ц е,
к ат о док а зат елс т во, че к а н д и дат ът ще
преработва най-малко 75 % биологична
суровина за първата прогнозна година от
бизнес плана – не се отнася за пазари на
производители. Представя се във формат
„pdf“ или „jpg“.
Предварителни договори за реализация на над
75 % от обема на производствената програма
на преработвателното предприятие като
биологично производство за срок минимум
три години за МСП и минимум пет години
за големи предприятия след изплащане на
финансовата помощ, придружени с копие от
сертификат/и от контролиращо лице, като
доказателство, че кандидатът ще произвежда
най-ма лко 75 % биолог и чна п род у к ци я
за първата прогнозна година от бизнес
плана – за съществуващи предприятия, и
не се отнася за пазари на производители.
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Становище на БАБХ, от което да е видно
кои от предвидените инвестиции в проекта
са насочени към постигане на стандартите
на ЕС съгласно приложение № 8. Представя
се във формат „pdf“ или „jpg“.
Документ, издаден от производителя, удостоверяващ съответствието с изискванията на
Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от
28 април 2015 г. за прилагане на Директива
2009/125/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на изискванията за
екопроектиране на котли на твърдо гориво
(OB, L 193, 21 юли 2014 г.). Представя се във
формат „pdf“ или „jpg“.
Доклад и Резюме за отразяване на резултатите
от енергийно обследване на промишлената
система съгласно Наредба № Е-РД-04-05 от
2016 г. за определяне на показателите за
разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи
и системи за външно изкуствено осветление,
както и за определяне на условията и реда
за извършване на обследване за енергийна
ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания (ДВ, бр. 81 от 2016 г.),
издадено от лица, които отговарят на изискванията на чл. 59, ал. 1 ЗЕЕ и са вписани
в регистъра по чл. 60, ал. 1 ЗЕЕ. Представя
се във формат „pdf“ или „jpg“.
Справка за актуално състояние на всички
трудови договори, заверена от НАП към края
на предходната спрямо кандидатстването
календарна година (представя се в случай,
че кандидатът заявява приоритет по чл. 28,
ал. 1, т. 6). Представя се във формат „pdf“
или „jpg“.
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Отчет за заетите лица, средствата за работна
заплата и други разходи за труд за последните
три години спрямо датата на публикуване
на обявата за откриване на процедура за
подбор на проектни предложения, заверена
от кандидата и НСИ (представя се в случай,
че кандидатът заявява приоритет по чл. 28,
ал. 1, т. 8). Представя се във формат „pdf“
или „jpg“.
Кандидатите, които са признати групи/
организации на производители, представят
този документ за всеки един от членовете.
9. Удо с т овер ен ие о т НСИ за оп р едел я не
на кода на основната и допълнителните
икономически дейности на кандидата за всяка
една от предходните три години към датата
на подаване на проектното предложение
(представя се в случай, че кандидатът заявява
приоритет по чл. 28, ал. 1, т. 8). Представя се
във формат „pdf“ или „jpg“. Не се представя от
кандидати – регистрирани земеделски стопани.
10. Първични счетоводни документи (фактури),
доказващи съответствие с критерия по т. 9 от
приложение № 7. Представя се във формат
„pdf“ или „jpg“.
Кандидатите, които са признати групи/
организации на производители, представят
тези документи за всеки един от членовете
11. Ме с еч н и И Н Т РАС ТАТ д ек л а р а ц и и з а
вътрешнообщностни изпращания на стоки,
осъществени между Република България и
страните – членки на Европейския съюз,
доказваща съответствие с критерия по т. 9
от приложение № 7, когато е приложимо.
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Кандидатите, които са признати групи/
организации на производители, представят
тези документи за всеки един от членовете.
12. Митническа декларация, доказваща съответствие с критерия по т. 9 от приложение
№ 7, когато е приложимо. Представя се във
формат „pdf“ или „jpg“.
ІІІ. Документи към искане за прехвърляне на
заявление за подпомагане/проектно предложение
1.
2.

3.

4.

Таблица за допустими инвестиции в „xls“
формат по образец.
Нотариално заверено изрично пълномощно,
в случай че документите не се подават лично от кандидата. Представя се във формат
„pdf“ или „jpg“.
Таблици Б1 от раздел II. „Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност“
и раздел III. „Приходи на кандидата от
реализиран износ или вътрешнообщностни
доставки“ от бизнес плана.
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за
последните три години спрямо датата на
публикуване на обявата за откриване на
процедура за подбор на проектни предложения, заверена от кандидата и НСИ
(представя се в случай, че кандидатът
заявява приоритет по чл. 28, ал. 1, т. 8).
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Кандидатите, които са признати групи/
организации на производители, представят
този документ за всеки един от членовете.
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Удостоверение от НСИ за определяне на
кода на основната и допълнителните икономически дейности на кандидата за всяка
една от предходните три години към датата
на подаване на проектното предложение
(представя се в случай, че кандидатът
заявява приоритет по чл. 28, ал. 1, т. 8).
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. Не
се представя от кандидати – регистрирани
земеделски стопани.
Първични счетоводни документи, доказващи съответствие с критерия по т. 9 от
приложение № 7. Представя се във формат
„pdf“ или „jpg“. (Кандидатите, които са
признати групи/организации на производители, представят тези документи за всеки
един от членовете).
Мес еч н и И Н Т РАС ТАТ дек лара ц и и за
вътрешнообщностни изпращания на стоки,
осъществени между Република България и
страните – членки на Европейския съюз,
доказващи съответствие с критерия по т. 9
от приложение № 7 (когато е приложимо).
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Кандидатите, които са признати групи/
организации на производители, представят
тези документи за всеки един от членовете.“

§ 28. Приложение № 13 към чл. 43, ал. 1
става приложение № 13 към чл. 44, ал. 2, т. 2
и в него се правят следните изменения:
1. В раздел А „Общи документи“ т. 8 се
отменя.
2. В раздел Б „В случай че представеното
обезпечение е договор за поръчителство, за
поръчители по чл. 15, ал. 5 се представят
и следните документи“ се правят следните
изменения:
а) точка 3 се отменя;
б) в т. 4 в края се добавя „в случай, че не
е вписан в търговския регистър“.
§ 29. Приложение № 14 към чл. 44, ал. 1
става приложение № 14 към чл. 44, ал. 2,
т. 2 и в него се правят следните изменения и
допълнения:
1. В раздел А „Общи документи“:
а) в т. 7 думите „чл. 8, ал. 5, т. 2“ се заменят
с „чл. 8, ал. 3, т. 1“;
б) точка 9 се отменя;
в) т. 12 се изменя така:
„12. Удостоверение за регистрация по чл. 12
от Закона за храните.“;
г) в т. 31 в края се добавя „съдържаща индивидуализиращи данни (напр. марка, модел,
серийни номера, номер на рама, номер на
двигател, номер/дата на договор за доставка).“;
д) в т. 35 в края се добавя „заверенo от
обслужващата банка“;
е) в т. 36 в края се добавя „заверенo от
обслужващата банка“;
ж) създават се т. 37 – 39:
„37. Договори за доставка с описани количества и цени на земеделски продукти като
доказателство за спазване на условието по
чл. 22 от Наредба № 20 от 2015 г.
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38. Заст рахователна полица за всичк и
активи – предмет на инвестицията в полза
на Разплащателната агенци я, валидна за
срок минимум 12 месеца, ведно с опис на
имуществото при застраховане на машини,
съоръжения, оборудване и прикачен инвентар
и покриваща всички посочени в договора за
финансово подпомагане рискове за съответния
вид инвестиция.
39. К витанци я/платеж но нареж дане за
изцяло платена застрахователна премия за
срока на застраховката, придружена/о от пълно
дневно извлечение (в случай че плащането е
извършено по банков път).“
2. В раздел В „Документи за съответствие
с критериите за подбор, за които е получено
предимство пред други кандидати“:
а) точка 1.1 се изменя така:
„1.1. Договори с описани количества и цени
на суровините за първа прогнозна година от
изпълнение на бизнес плана (важи в случаите,
когато не се предвижда преработка на собствена земеделска продукция) и/или декларация
от бенефициента с описани вид и количества
на суровините (важи в случаите, когато се
предвижда преработка на собствена земеделска
продукция) като доказателство, че над 75 %
от обема на преработваните суровини са от
растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори.“;
б) в т. 2.1 думите „чл. 43, ал. 1 или 2“ се
заменят с „чл. 59, ал. 1 от“ и думите „чл. 44,
ал. 1“ се заменят с „чл. 60, ал. 1 от“;
в) в документа в т. 6.2 накрая се добавя
„изчислен по Методиката за изчисляване на
списъчния и средния списъчен брой на персонала, публикувана на сайта на НСИ, заверена
от ползвателя“;
г) създава се т. 6.2.1:
„6.2.1. Справка от НАП за актуално състоя
ние на всички действащи трудови договори,
издадена не по-рано от 1 месец преди датата
на подаване на заявка за плащане, съдържаща
код по КИД и код НКПД, съответстващи на
дейностите по проекта.“;
д) в документа в т. 6.3 в края се добавя
„изчислен по Методиката за изчисляване на
списъчния и средния списъчен брой на персонала, публикувана на сайта на НСИ, заверена
от ползвателя“;
е) създава се т. 6.3.1:
„6.3.1. Справка от НАП за актуално състояние на всички действащи трудови договори,
издадена не по-рано от 1 месец преди датата
на подаване на заявка за плащане, съдържаща
код по КИД и код НКПД, съответстващи на
дейностите по проекта.“
§ 30. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „министъра на земеделието и
храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
2. Думите „ползватели“, „ползвателите“,
„ползвателят“ и „ползвателя“ се заменят съответно с „бенефициенти“, „бенефициентите“,
„бенефициентът“ и „бенефициента“.
3. Думите „заявлението за подпомагане“ се
заменят съответно с „проектното предложение“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 31. За заявления за подпомагане, подадени
преди влизането в сила на тази наредба, се
прилагат досегашните условия и ред, както и
§ 4 относно чл. 8, § 6, т. 3 относно чл. 15, ал. 5,
т. 7 – 9, § 15 по отношение на чл. 41ж, § 16 по
отношение на чл. 52, ал. 7, § 17 относно чл. 60,
ал. 1, т. 5 и 6, § 21 относно приложение № 2а,
§ 28 относно приложение № 13 и § 29 относно
приложение № 14.
§ 32. (1) Заявление за подпомагане, подадено
преди влизане в сила на тази наредба, за което
кандидатите заявяват искане за прехвърляне, се
одобрява и финансовата помощ се изплаща при
условията и по реда, определен в тази наредба,
с изключение на § 16 по отношение на чл. 38.
(2) За заявленията за подпомагане по ал. 1
допустими за подпомагане са и дейностите
и разходите, извършени след подаване на
заявлението за подпомагане, и разходите по
чл. 30, ал. 1, т. 11 при спазване на условията
по чл. 30, ал. 4.
§ 33. (1) Бюджетът, определен за прием,
обявен преди влизане в сила на настоящата
наредба, може да бъде увеличен след крайната
дата за прием на заявления за подпомагане
със заповед на министъра на земеделието,
храните и горите при наличие на бюджет по
мярка 4. „Инвестиции в материални активи“.
(2) Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за един кандидат,
одобрени след увеличаване на бюджета по реда
на ал. 1, не може да надхвърля максималния
размер, определен в подмярка 4.2. „Инвестиции
в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие
на селските райони 2014 – 2020 към датата на
публикуване на заповедта по ал. 1.
(3) В срок до 14 дни от публикуване на
заповедта по ал. 1 на електронната страница на МЗХГ кандидатите със заявления за
подпомагане с размер на заявените разходи,
надвишаващ максималния размер по ал. 2,
представят в РА предложение за съответното
им намаляване.
§ 34. (1) За прием на заявления за подпомагане, обявен преди влизане в сила на настоящата
наредба, министърът на земеделието, храните
и горите може да издаде заповед за сключване
на договори над бюджета, определен за приема.
(2) В заповедта по ал. 1 се определя бюджет
за договаряне.
(3) Разплащателната агенци я одобрява
заявленията за подпомагане и предлага на
кандидата да сключи договор за предоставяне
на финансова помощ под условие, че финансовата помощ ще бъде изплатена при наличие
на финансов ресурс.
(4) Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за един кандидат
не може да надхвърля максималния размер,
определен в подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански
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продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие
на селските райони 2014 – 2020 към датата на
публикуване на заповедта по ал. 1.
(5) В срок до 14 дни от публикуване на
заповедта по ал. 1 на електронната страница на МЗХГ кандидатите със заявления за
подпомагане с размер на заявените разходи,
надвишаващ максималния размер по ал. 4,
представят в РА предложение за съответното
им намаляване.
§ 35. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
9747

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за допълнение на Наредба № H-4
от 2009 г. за реда за водене на Регистъра на
експерти по чл. 96, ал. 3 от Закона за кул
турното наследство (обн., ДВ, бр. 2 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 17 и 33 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 2 след думите „документ за
приравняване на получена в чужбина образователно-квалификационна степен“ се добавя
„при липса на регистрация в Националния
център за информация и документация“.
§ 2. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 1 в
т. 1 след думите „документ за приравняване
на получена в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“ се добавя „при
липса на регистрация в Националния център
за информация и документация“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2018 г.
Министър:
Боил Банов
9736

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 10
от 19 декември 2017 г.

за познавателните книжки, учебниците и
учебните помагала
Г л а в а
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ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел І
Основни положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определя държавният образователен стандарт по чл. 22,
ал. 2, т. 13 от Закона за предучилищното и
училищното образование (ЗПУО).
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(2) Държавният образователен стандарт
за познавателните книжки, учебниците и
учебните помагала включва:
1. изискванията към съдържанието, графичния дизайн, полиграфическото и електронното изпълнение на познавателните книжки,
учебниците и учебните помагала;
2. условията и реда за оценяване и одобряване на проектите на познавателни книжки,
учебници и учебни комплекти и на промените в тях, включително определянето на
оценителите;
3. условията и реда за оценяване и одобряване на проектите на учебни помагала за
подпомагане на обучението, организирано в
чужбина;
4. условията и реда за утвърждаване на
списъка на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да
се използват в системата на предучилищното
и училищното образование;
5. условията и реда за утвърждаване на
списъка на учебните помагала за обучението
по т. 3.
Чл. 2. (1) В предучилищното образование
се ползват познавателни книжки и учебни
помагала.
(2) В училищното образование се ползват
учебници и учебни помагала.
(3) В училищното образование може да се
ползват и учебни комплекти.
Чл. 3. (1) Познавателната книжка и учебникът са произведения по смисъла съответно
на чл. 151, ал. 1 и 2 ЗПУО.
(2) Познавателните книжки се създават
като печатни издания, печатни издания с
електронен вариант или електронни издания.
(3) Учебниците се създават като печатни
издания или печатни издания с електронен
вариант.
(4) Учебниците за обучение по специалните
предмети за учениците със сензорни увреждания се изготвят и на електронен носител.
Чл. 4. Според предназначението си учебниците са за обучение по:
1. учебните предмети от общообразователната подготовка;
2. задължителните модули от профилираната подготовка;
3. учебните предмети майчин език, религия
и хореография;
4. учебните предмети или модули от общата
професионална подготовка;
5. специалните предмети за учениците със
сензорни увреждания.
Чл. 5. (1) Учебното помагало е произведение
по смисъла на чл. 151, ал. 3 ЗПУО.
(2) Учебните помагала се създават като печатни издания, печатни издания с електронен
вариант или електронни издания.
(3) Според функцията си учебните помагала
може да бъдат дидактична игра, албум, блок,
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учебна тетрадка, учебна христоматия, сборник
със задачи, с контурни карти, с учебни материали или с учебни анализи, учебен атлас,
ръководство за учебна практика, учебен курс
по теория и/или практика на професията.
(4) Учебните помагала за подпомагане на
обучението, организирано в чужбина, може
да имат и друга функция извън посочената
в ал. 3.
Чл. 6. Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала,
създадени в единна система и одобрени от
министъра на образованието и науката.
Раздел ІІ
Списък на познавателните книжки, учебници
те, учебните комплекти и учебните помагала
Чл. 7. (1) Министърът на образованието и
науката утвърждава списък на познавателните
книжки, учебниците и учебните комплекти,
които може да се използват в системата на
предучилищното и училищното образование
за всяка учебна година.
(2) Списъкът на познавателните книжки,
учебниците и учебните комплекти съдържа
образователно направление/учебен предмет/
модул, възрастова група/клас/ниво по Общата
европейска езикова рамка, наименование,
автор/и на текста, издател, оценители на
съдържанието, на графичния дизайн и на
полиграфическото изпълнение, година на
одобрение.
(3) Списъкът по ал. 1 се публикува на
официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката до
31 януари всяка календарна година и се прилага за следващата учебна година.
(4) Познавателните книжки, учебниците и
учебните комплекти, които не са включени в
списъка по ал. 1, не може да се използват в
системата на предучилищното и училищното
образование.
(5) Министърът на образованието и науката
утвърждава списък на учебните помагала за
подпомагане на обучението, организирано в
чужбина. Списъкът се публикува на интернет
страницата на Министерството на образованието и науката в 20-дневен срок след изтичане
на срока по чл. 92, ал. 2.
Чл. 8. (1) Всяка година от 1 до 10 декември
издателствата и/или авторът, които за предстоящата учебна година ще разпространяват
одобрени познавателни книжки, учебници,
у чебни комплекти и у чебни помагала за
подпомагане на обучението, организирано в
чужбина, подават в Министерството на образованието и науката (МОН) заявление за
включване в списъка по чл. 7, ал. 1 и/или в
списъка по чл. 7, ал. 5.
(2) Познавателните книжки, учебниците,
учебните комплекти и учебните помагала за
подпомагане на обучението, организирано в
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чужбина, одобрени след срока по ал. 1, се
включват допълнително в списъка по чл. 7,
ал. 1 или в списъка по чл. 7, ал. 5, ако в
5-дневен срок от получаване на одобрението
издателите им подадат заявление за разпространение за предстоящата учебна година.
(3) Не се включват в списъка по чл. 7, ал. 1:
1. познавателните книжки, учебниците и
учебните комплекти, за които не е подадено
заявлението по ал. 1;
2. познавателните книжки, учебниците,
учебните комплекти, чиито автори и/или
издатели не са подали документи за участие
в процедура по оценяване и одобряване след
извършени обективно необходими промени в
съдържанието, в графичния дизайн, в поли
графическото или в електронното изпълнение
или извършените промени не са били одобрени
от министъра на образованието и науката.
(4) Не се включват в списъка по чл. 7,
ал. 5 учебните помагала за подпомагане на
обучението, организирано в чужбина, за които
не е подадено заявлението по ал. 1.
Г л а в а
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ
КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ
ПОМАГАЛА
Раздел I
Общи положения
Чл. 9. Изискванията, на които трябва да
отговарят познавателните книжки, учебниците
и учебните помагала, се отнасят до:
1. съдържанието;
2. графичния дизайн;
3. полиграфическото изпълнение;
4. електронното изпълнение.
Чл. 10. Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, с изключение на
учебниците и учебните помагала по учебния
предмет чужд език, по учебния предмет майчин език и по учебните предмети, които се
изучават на чужд език, се съставят по начин,
който осигурява условия за овладяване на книжовните езикови норми на българския език.
Чл. 11. (1) Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала трябва да са
съобразени с възрастовите характеристики
на децата и учениците, както и да насърчават
самостоятелността и мисленето.
(2) Познавателните книжки, учебниците
и учебните помагала не може да съдържат
елементи на търговска реклама.
(3) Познавателните книжки, учебниците
и учебните помагала не може да съдържат
текстове, които допускат дискриминация,
основана на пол, раса, народност, етническа
принадлежност, религия, образование, увреждане, произход, убеждения, обществено
положение и имуществено състояние, както
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и всякакви други признаци, установени в
закон или в международен договор, по който
Република България е страна.
Раздел II
Изисквания към съдържанието на познава
телните книжки
Чл. 12. Изискванията към съдържанието
на познавателната книжка се отнасят до:
1. съответствието с държавния образователен стандарт за предучилищното образование;
2. текста и извънтекстовите компоненти;
3. структурирането;
4. езика на познавателната книжка.
Чл. 13. (1) Съответствието на съдържанието на познавателните книжки с държавния
образователен стандарт за предучилищното
образование се отнася до очакваните резултати по ядра от едно или повече образователни
направления за съответната възрастова група.
(2) Съдържанието на електронния вариант
на познавателната книжка или на електронното є издание трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да съответства на очакваните резултати
по ядра от едно или от няколко образователни
направления за съответната възрастова група;
2. да включва с образователна цел различни
медийни формати, като текст, изображения,
видеозапис, аудиозапис, анимация, симулации
и др., които не могат да бъдат представени в
печатното издание на познавателната книжка.
Чл. 14. Текстът и извънтекстовите компоненти на познавателната книжка трябва да
отговарят на следните изисквания:
1. да съответстват на:
а) съвременността, като информацията и
данните са актуални и точни;
б) възрастовите характеристики и познавателните възможности на възрастовата група
на децата, за които е предназначена;
2. да осигуряват:
а) възможност за придобиване на знания,
умения и формиране на отношения;
б) системност и яснота в представяне на
съдържанието по съответното образователно
направление, като новите представи трябва да
са изградени на основата на вече познатото;
в) стимулиране на творческата дейност;
г) ясно подчертани връзки между образователните направления.
Чл. 15. Структурирането на познавателната книжка трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да представя изложението на съдържанието в логическа последователност;
2. да осигурява съотношение между текст
и илюстративен материал, съобразено с възрастовата група на децата, за които е предназначена познавателната книжка.
Чл. 16. Езикът на познавателната книжка
трябва да отговаря на следните изисквания:
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1. да съответства на книжовните езикови
норми на българския език;
2. да е съобразен с възрастовата група на
децата, за които е предназначена познавателната книжка;
3. да се използва точно терминологията
на съответното образователно направление;
4. да осигурява последователност и единност
в употребата на термини и символи.
Раздел III
Изисквания към съдържанието на учебниците
Чл. 17. Изискванията към съдържанието
на учебника се отнасят до:
1. съответствието с учебната програма;
2. текста и извънтекстовите компоненти;
3. структурирането;
4. езика на учебника.
Чл. 18. (1) Съдържанието на у чебника
по учебен предмет от общообразователната
подготовка трябва да отговаря напълно на
съответната учебна програма по отношение на
учебното съдържание (теми, компетентности
като очаквани резултати от обучението по
съответните теми, нови понятия).
(2) Съдържанието на учебника по чужд език
от общообразователната подготовка трябва да
отговаря напълно на учебната програма по
отношение на учебното съдържание (тематичните области, компетентности като очаквани
резултати от обучението по четирите основни
умения: слушане, четене, говорене и писане,
нови знания).
Чл. 19. (1) Съдържанието на учебника по
задължителен модул от профилираната подготовка трябва да отговаря напълно на съответната учебната програма по отношение на
учебното съдържание (теми, компетентности
като очаквани резултати от обучението по
съответните теми, нови понятия).
(2) Съдържанието на учебника по задължителен модул от профилираната подготовка
по чужд език трябва да отговаря напълно на
учебна програма за съответния задължителен
модул по отношение на учебното съдържание
(тематични области, компетентности като очаквани резултати от обучението, нови знания).
Чл. 20. Съдържанието на у чебника по
учебен предмет или модул от общата професионална подготовка трябва да отговаря
напълно на съответната учебна програма по
отношение на:
1. целите и очакваните резултати;
2. учебното съдържание от типовия учебен
план.
Чл. 21. Съдържанието на у чебника по
майчин език, по религия и по хореография
трябва да отговаря напълно на съответната
учебна програма по отношение на учебното
съдържание (теми, компетентности като очаквани резултати от обучението по съответните
теми, нови понятия).
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Чл. 22. Съдържанието на у чебника по
специален учебен предмет за учениците със
сензорни увреж дания трябва да отговаря
напълно на съответната учебна програма по
отношение на:
1. целите и очакваните резултати по темите
от съответния специален предмет, посочени
в съответната учебна програма;
2. специфичните методи на обучение;
3. темите и структурата на учебната програма.
Чл. 23. (1) Съдържанието на електронния
вариант на учебник по учебен предмет или
модул трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да съответства на темите и на очакваните резултати към тях от учебната програма;
2. да е съобразено с възрастовите характеристики на учениците;
3. да насърчава самостоятелността и мисленето;
4. да включва с образователна цел различни
медийни формати, които не могат да бъдат
представени в печатното издание на учебника;
5. да стимулира взаимодействие между
участниците в образователния процес;
6. да подпомага използването на разно
образни методически решения и учене чрез
практика;
7. да дава възможност за самооценяване
на постиженията на учениците.
(2) Eлектронният вариант на учебник по
чужд език трябва да съдържа аудиофайлове
на съответния чужд език.
Чл. 24. (1) Текстът и извънтекстовите компоненти в учебника трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. да съответстват на:
а) съвременното състояние на науката,
като информацията и данните трябва да са
актуални и точни, а източниците на информация да са коректно обозначени;
б) възрастовите характеристики на учениците, като равнището на трудност на съдържанието, примерите и илюстративният
материал са съобразени с учебната програма;
2. да осигуряват:
а) последователност и приемственост в
учебното съдържание чрез подходящо актуализиране на вече придобити знания и умения
и чрез ясно подчертани връзки между сродни
теми и понятия;
б) системност и яснота при въвеждането
на понятията, теориите или елементи от тях в
съответния учебен предмет, като новите трябва
да са изградени на основата на познатото;
в) усъвършенстване на умения и задълбочаване или разширяване на знания от пред
ходни години;
г) балансираност на информацията, предвидена за нови знания, за упражнения, за
преговор, за обобщения, в съответствие с
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препоръчителното процентно разпределение
в съответната учебна програма;
д) условия за формиране на ключовите
компетентности, конкретизирани в съответната учебна програма, и възможности за
практическото им прилагане;
е) условия за насърчаване и улесняване на
самостоятелното търсене на информация от
различни източници;
ж) условия за представяне на единството
в човешкото многообразие и за толерантно
отношение към различието;
з) възможности за самостоятелно учене,
критично мислене и творческа дейност;
и) възможности за вътрешнопредметни
и междупредметни връзки с изключение на
учебниците по специалните предмети за учениците със сензорни увреждания;
й) въ змож нос т и за самооцен я ва не на
постиженията на учениците с изключение
на учебниците по специалните предмети за
учениците със сензорни увреждания.
(2) Пояснителните текстове т рябва да
обясняват само новите понятия от учебната
програма според възрастовите особености.
(3) Допълнителните текстове трябва да са
свързани с основното учебно съдържание и/
или със задачите и упражненията в учебника,
и/или с приложението на знанията и уменията.
(4) Текстът и извънтекстовите компоненти
в учебниците с продължителност на ползване
повече от една учебна година не трябва да изискват или да предполагат писмено изпълнение
или изпълнение чрез действия, нарушаващи
първоначалния вид на учебника.
Ч л. 25. С т ру к т у ри ра нет о на у чебн и ка
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. темите в учебника да са в съответствие
с последователността на темите в учебната
програма;
2. да съдържа разбираем апарат за ориентиране на ученика при използването на
учебника – например: съдържание, шрифтови
и цветови откроявания, указатели, колонциф
ри и др.;
3. да представя изложението на съдържанието в логическа последователност във всяка
урочна единица;
4. да откроява ясно темите за нови знания
и новите понятия;
5. да осигу рява баланс меж ду текст и
илюстративен материал – например: снимки,
рисунки, графики и др.;
6. да е постигната целесъобразност на
включените допълнителни текстове по отношение на учебното съдържание, на възрастовите характеристики и на спецификата
на учебния предмет – например: документи,
христоматийни материали, биографични и
научни сведения, статистически данни и др.;
7. да е налице справочен апарат – например:
пояснителни текстове, речници, указатели,
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таблици, символи и съкращения и др., приети
в дадена област на науката;
8. да притежава апарат за организиране на
усвояването – например: задачи с различна
степен на трудност; задачи, стимулиращи
самостоятелната и груповата изследователска
работа на учениците; систематизиращи и обобщаващи таблици, тестове и др.;
9. да предлага възможности, които съответстват на различни стилове на учене чрез
разнообразни, подходящи за възрастта на
учениците и балансирани учебни дейности
и задачи.
Чл. 26. Езикът на учебника трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да съответства на книжовните езикови
норми на българския език с изключение на
учебниците по учебния предмет чужд език,
по учебните предмети, които се изучават на
чужд език, и по учебния предмет майчин език;
2. да е съобразен с възрастовите характеристики на учениците, за които е предназначен;
3. да се използва точно терминологията на
съответната научна област на познание, като
се основава на придобитите знания;
4. да осигурява последователност и единност
в употребата на термини и символи;
5. да подпомага учениците да разбират и
осмислят съдържанието;
6. да дава възможност за максимално използване на книжовния български език като
инструмент за придобиване на знанията и
уменията в съответната научна област.
Раздел ІV
Изисквания към съдържанието на учебното
помагало
Чл. 27. (1) Съдържанието на у чебното
помагало трябва да е съобразено с учебната
програма по съответния учебен предмет или
модул по отношение на учебното съдържание
(теми, компетентности като очаквани резултати от обучението по съответните теми,
нови понятия).
(2) Съдържанието на учебното помагало
като средство за подпомагане на училищното обучение и самоподготовката трябва да
съответства:
1. на съвременното развитие на науката и
технологиите;
2. на възрастовите характеристики и познавателните възможности на децата или на
учениците, за които е предназначено.
(3) Учебното помагало за подпомагане на
училищното обучение в зависимост от предназначението си трябва да осигурява условия за:
1. конкретизиране, разширяване или задълбочаване на учебното съдържание изцяло или
в отделни части и/или затвърждаване, и/или
2. за практическо прилагане на придобитите
компетентности.
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(4) Езикът на учебното помагало трябва
да отговаря на изискванията по чл. 16 или
съответно на изискванията по чл. 26.
Чл. 28. (1) Съдържанието на у чебното
помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, трябва да съответства
на учебната програма по съответния учебен
предмет по отношение на учебното съдържание (теми, компетентности като очаквани
резултати от обучението по съответните теми,
нови понятия)
(2) Учебното помагало за подпомагане на
обучението, организирано в чужбина, трябва
да осигурява условия за:
1. усвояване на учебното съдържание;
2. за практическо прилагане на придобитите компетентности.
(3) За учебното помагало за подпомагане
на обучението, организирано в чужбина, се
прилагат съответно изискванията на чл. 27,
ал. 2 и 4 и чл. 29.
Чл. 29. (1) Съдържанието на електронния
вариант или електронното издание на учебно помагало, предназначено за училищното
образование, трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да съответства на теми и на очакваните
резултати към тях от учебната програма;
2. да подпомага мотивацията на учениците;
3. да включва с образователна цел различни
медийни формати, като текст, изображения,
видеозапис, аудиозапис, анимация, симулации
и др., които не могат да бъдат представени
в печатното издание на учебното помагало;
4. да стимулира взаимодействие между
участниците в образователния процес;
5. да подпомага използването на разно
образни методически решения и учене чрез
практика;
6. да дава възможност за самооценяване
на постиженията на учениците.
(2) Eлектронният вариант или електронното
издание на учебното помагало по чужд език
трябва да съдържа аудиофайлове на съответния чужд език.
Раздел V
Изисквания към графичния дизайн, поли
графическото и електронното изпълнение
на познавателните книжки, учебниците и
учебните помагала
Чл. 30. Изискванията по този раздел се
отнасят до:
1. графичния дизайн и илюстрациите;
2. хартията и подвързията;
3. типографията;
4. форматите;
5. паспортната и библиографската информация;
6. електронното изпълнение.
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Чл. 31. (1) Всички познавателни книжки,
учебници и учебни помагала, независимо от
вида им, трябва да отговарят на следните изисквания за графичен дизайн и илюстрации:
1. цялостна художествена идея, ясна конструктивна и пространствена композиция,
графично и стилово единство на съставните
текстови и картинни съобщения в съответствие със съдържанието;
2. съответствие на художествената форма
със спецификата на образователното направление, учебния предмет или модула, както и с
възрастовите характеристики за възприемане
от децата и учениците;
3. функционалност на графичната комуникация, съответстваща на съдържанието и
систематизираща степенуването по важност
на текстовете и изображенията;
4. балансирано цветово комбиниране на
база пълноцветно, черно-бяло полутоново или
щрихово изображение, осигуряващо визуална хармония за нормалното възприемане на
текстовата и на илюстративната информация;
5. художествената страна на картинните
съобщения – илюстрации, рисунки, фотоизображения, схеми, диаграми, чертежи и др.,
да отговаря на съдържанието на текстовите
съобщения и да ги онагледява;
6. стилова издържаност и ясна графична
концепция, обединяваща оформлението на
корицата и книжното тяло;
7. при присъствие на логотип върху корицата да се спазват правилата за използването
и експонирането му, ако съществуват такива.
(2) Графичният дизайн и илюстрациите на
учебниците под формата на печатно издание,
които се предоставят за безвъзмездно ползване
с продължителност повече от една учебна година, не трябва да включват елементи, които
изискват или предполагат писмено изпълнение
или изпълнение чрез действия, нарушаващи
първоначалния вид на учебника.
Чл. 32. Хартията на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала трябва
да осигури добър контраст и цветност – при
пълноцветен, двуцветен или едноцветен печат.
Чл. 33. (1) Изискването по чл. 32 се изпълнява чрез:
1. матова хромова хартия или офсетова
хартия с плътност не по-малко от 80 г/кв. м и
белота не по-ниска от 80 % при пълноцветен,
двуцветен или едноцветен печат;
2. обемна хартия с плътност не по-малко от
53 г/кв. м и белота не по-ниска от 70 % при
пълноцветен, двуцветен или едноцветен печат.
(2) Изискванията по чл. 32 за познавателните книжки, за учебниците от I до VII клас
и за учебните помагала за подпомагане на
обучението, организирано в чужбина, се изпълняват чрез пълноцветен печат.
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(3) За корици на познавателни книжки и
учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, се използва
хромов картон с плътност не по-малко от
200 г/кв. м, а за учебниците – хромов картон
с плътност не по-малко от 250 г/кв. м.
(4) Корицата на учебниците с продължителност на ползване повече от една учебна година трябва да е едностранно ламинирана.
Скрепването на корицата към книжното тяло
може да бъде чрез лепене, шиене с конец или
шиене с телчета. Лепилата, употребявани
за скрепване към книжното тяло, трябва да
осигуряват здравина, еластичност и гъвкавост,
издръжливост и удобство при многократното
използване на учебниците.
(5) За корици на учебни помагала се използват картони с плътност не по-малко от
170 г/кв. м в зависимост от предназначението
и формата им.
Чл. 34. (1) Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала – печатни издания,
са под формата на брошура.
(2) Скрепването на изданието може да
е чрез лепене, шиене с конец или шиене с
телчета. За учебниците с продължителност
на ползване повече от една учебна година
скрепването трябва да осигурява здравина,
еластичност и гъвкавост, издръжливост и
удобство при многократното им използване.
Чл. 35. (1) Форматът на познавателната
книжка, учебника и учебното помагало се
определя от вида на изданието и спецификата
на учебния предмет, модула или образователното направление.
(2) Изискванията към форматите са:
1. 600 × 900/8, 600 × 840/8, 540 × 840/8 – за
познавателните книжки и за буквар;
2. 600 × 900/8, 600 × 840/8, 600 × 900/16,
540 × 840/8, 700 × 1000/16 – за всички останали учебници.
(3) При отпечатването на учебното помагало
могат да се използват всички потребителски
хартиени формати в зависимост от вида, характера и предназначението на помагалото.
Чл. 36. Изискванията към типографията на
познавателната книжка, учебника и учебните
помагала са:
1. цялостната графична концепция на изданието и стилово единство на типографската
композиция;
2. използване на шрифтови гарнитури с
кирилски, латински или други буквени и
специални знаци, построени с ясен и четлив
рисунък;
3. максимална функционалност и комуникативност на текстовата информация: използване на пълната гама начертания в една
шрифтова гарнитура, ако е необходимо, или
хармонизиране на графичните характеристики
на ползваните различни шрифтови гарнитури;
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4. ергономични междуредови и междубуквени разстояния, осигуряващи оптимални
условия за възприемане на текстовите съобщения и ритмичност при четене;
5. типографското оформление на основния текст и на допълнителните текстове и
елементи да е съобразено с ергономичните,
художествените и естетическите принципи
на пространствената композиция;
6. спазване на стиловото обособяване на
текстовете и типографските елементи в книжното тяло, на типологията и обособяването на
графичните елементи в дизайна на изданията;
7. големината на буквените знаци в основните текстове е:
а) познавателна книжка – не по-малко от
12 пункта;
б) буквар – не по-малко от 16 пункта;
в) у ч е б н и ц и и у ч е б н и п о м а г а л а з а
I – II клас – не по-малко от 14 пункта;
г) у ч е б н и ц и и у ч е б н и п о м а г а л а з а
III – IV клас – не по-малко от 13 пункта;
д) у ч е б н и ц и и у ч е б н и п о м а г а л а з а
V – VII клас – не по-малко от 12 пункта;
е) у ч е б н и ц и и у ч е б н и п о м а г а л а з а
VIII – ХII клас и по ниво/нива от Общата
европейска езикова рамка – не по-малко от
11 пункта;
8. информацията, която трябва да фигурира
на първа корица, е: автор или автори на познавателната книжка, учебника или учебното
помагало, заглавие, образователно направление/учебен предмет/модул, възрастова група/
клас/ниво от Общата европейска езикова
рамка, име на издателството; в учебниците
по чужд език по нива от Общата европейска
езикова рамка като информация може да
фигурира и клас.
Чл. 37. Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала трябва да съдържат
паспортна и библиографска информаци я,
която включва:
1. година на публикуването и латинската
буква „C“, заградена в кръгче, поставена пред
имената на носителите на авторски права,
както и на лицето, на което е отстъпено изключителното право за използване на учебника,
по реда: автор на текста, художник – автор
на графичния дизайн, художник – автор на
илюстрациите, художник – автор на корицата,
фотограф, издател;
2. издателско каре, включващо: заглавие,
автор/и, редактор, художник – автор на графичния дизайн, художник – автор на илюстрациите, художник – автор на корицата, фотограф, № на изданието, година, формат, обем;
3. за печатните издания издателското каре
включва още и: международен стандартен
книжен номер (ISBN), издателство и адрес.
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Чл. 38. Електронният вариант на познавателна книжка, учебник и учебно помагало
трябва да включва формати, които не могат
да бъдат представени в печатното издание.
Чл. 39. (1) В зависимост от предназначението си електронното издание може да съдържа:
1. аудиофайлове, видеофилми, интерактивни анимации, 3D визуализации и др.;
2. илюстрации с възможности за увеличаване и фокусиране на отделни детайли;
3. виртуални симулации на процеси, опити
и др. за целите на обучението.
(2) Електронното издание трябва да е
създадено на основата на познати модели
за навигация и за извличане на информация
и да е лесно за използване от децата и учениците без необходимост от допълнителни
инструкции.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ
КОМПЛЕКТИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 40. Процедура по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки се
провежда по едно или няколко образователни
направления за определена възрастова група
на предучилищното образование.
Чл. 41. Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници или на учебни
комплекти се провежда по определен учебен
предмет или модул за един или повече класове или по ниво/нива от Общата европейска
езикова рамка.
Чл. 42. Вносители на проекти на познавателна книжка, на учебник или на учебен
комплект в процедурата по оценяване и одобряване могат да бъдат издатели и/или автори.
Чл. 43. Процедурата по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, на
учебници или на учебни комплекти включва:
1. допускане до оценяване;
2. оценяване на съответствието на проектите с изискванията на глава втора;
3. оценка за пригодността на проектите за
прилагане в училище – само за проектите на
учебници и учебните комплекти;
4. одобряване на проектите на познавателна
книжка, на учебник и на учебен комплект.
Чл. 44. (1) Процедура по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки,
на учебници и на учебни комплекти се открива
със заповед на министъра на образованието
и науката:
1. след утвърждаване на нови учебни програми – за училищното образование, и след
приемане или изменение на държавния обра-
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зователен стандарт за предучилищното образование – за предучилищното образование;
2. когато нито една от одобрените познавателни книжки, съответно нито един от
одобрените учебници или учебни комплекти
не е разпространен за началото на учебната година;
3. когато нито един от издателите на одобрените познавателни книжки, учебници и
учебни комплекти не е подал заявлението за
включване в списъка по чл. 7, ал. 1;
4. когато при проведена процедура не е
одобрена нито една познавателна книжка,
съответно нито един учебник или учебен
комплект;
5. когато в процедура, открита при условията и по реда на глава четвърта, нито един
автор и/или издател на одобрена познавателна
книжка, на одобрен учебник или на одобрен
учебен комплект не е подал документи за
участие или нито един проект на променена
познавателна книжка, на променен учебник
или на променен учебен комплект не е одобрен.
(2) В заповедта на министъра на образованието и науката по ал. 1 се определят:
1. образователното/образователните направление/направления и възрастовата група
за предучилищното образование;
2. учебният предмет или модулът, както
и класът или класовете, или нивото/нивата
от Общата европейска езикова рамка, за които е предназначен учебникът или учебният
комплект;
3. учебната година, от която познавателната
книжка, учебникът или учебният комплект
ще се използва в предучилищното, съответно
в училищното образование;
4. видът на изданието – печатно издание,
печатно издание с електронен вариант или
електронно издание;
5. срокът за подаване на документите за
участие, който не може да бъде по-кратък
от 12 месеца от датата на публикуване на
заповедта;
6. мястото и времето за отваряне на документите;
7. допълнителни услови я за у частие в
процедурата.
(3) Заповедта на министъра на образованието и науката се публикува на интернет
страницата на МОН.
Чл. 45. (1) Документите за участие в процедурата по оценяване и одобряване на познавателна книжка, на учебник или на учебен
комплект са:
1. заявление за участие в процедура по
оценяване и одобряване на познавателна
книжка, на учебник или на учебен комплект
по образец (приложение № 1);
2. проект на познавателна книжка, проект
на учебник или проект на учебен комплект
под формата на:
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а) макет на печатното издание в 13 еднакви
екземпляра – когато изданието е печатно или
печатно с електронен вариант;
б) цифров носител на електронния вариант
в 13 еднакви екземпляра – когато изданието
е печатно с електронен вариант;
в) цифров носител на електронното издание
в 13 еднакви екземпляра – когато изданието
е електронно;
3. заверено „Вярно с оригинала“ от вносителя копие или извлечение от издателски
или друг договор, удостоверяващ правото за
възпроизвеждане и разпространение, което
трябва да съдържа страните по договора,
срока, предмета на договора и подписите на
страните;
4. документ за платена такса за разглеждане
на заявление за одобряване на познавателна книжка, учебник или учебен комплект,
определена в Тарифата за таксите, които се
събират от Министерството на образованието
и науката.
(2) Вносителите може да не подават документите по ал. 1, т. 2, букви „б“ и „в“, ако
в заявлението за участие в процедурата по
оценяване и одобряване са посочили интернет
адрес, чрез който да се осъществи достъп до
електронното издание или до електронния
вариант на печатното издание.
(3) В документите по ал. 1 се включват
и проектите на учебни помагала, когато са
в единна система с проекта на учебник и са
определени в заповедта за откриване на процедура по оценяване и одобряване на учебен
комплект.
(4) Формата и видът, в които се представят проектите на учебни помагала по ал. 3,
се определят в заповедта за откриване на
процедурата.
(5) В процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и на учебни
комплекти за VIII – XII клас вносителите
имат право да подават макет на печатното
издание за един проект на учебник само в
един от вариантите по чл. 32 – пълноцветен,
двуцветен или едноцветен печат.
Чл. 46. (1) Министърът на образованието
и науката със заповед определя комисия за
провеждане на процедурата по оценяване
и одобряване на познавателни книжки, на
учебници или на учебни комплекти.
(2) Членове на комисията не могат да бъдат
лица, които са автори или рецензенти на внесен в процедурата за оценяване и одобряване
проект на познавателна книжка, проект на
учебник или проект на учебен комплект или
са в други договорни отношения с издателство
към момента на провеждането є, които биха
повлияли на обективността на оценяването.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се установяват с декларация, подписана от всеки член
на комисията.
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Раздел ІІ
Допускане до оценяване
Чл. 47. Допускането до оценяване на внесените проекти на познавателна книжка, на
учебник или на учебен комплект се извършва
от комисията по чл. 46, ал. 1.
Чл. 48. (1) Комисията отваря постъпилите
документи на открито заседание, на което
може да присъстват вносителите или упълномощени от тях лица.
(2) На откритото заседание по ал. 1 комисията установява дали са внесени всички
документи по чл. 45. При липса на някой от
документите вносителите имат право да ги
внесат най-късно до края на следващия работен
ден след провеждане на откритото заседание.
(3) За резултатите от откритото заседание
комисията изготвя протокол, който съдържа:
1. входящите номера на заявленията за
участие в процедурата по оценяване и одобряване;
2. списък на вносителите на документи за
участие в процедурата;
3. внесените документи по чл. 45;
4. установени липси на документи по чл. 45.
(4) Към протокола се прилага списък на
вносителите или упълномощени от тях лица,
присъствали на откритото заседание.
(5) Комисията проверява редовността на
внесените документи за участие в процедурата
на закрито заседание.
(6) При установяване на несъответствия на
внесените документи с изискванията по чл. 45
вносителите се уведомяват писмено, като се
определя двудневен срок за отстраняването им.
(7) При установяване на несъответствие
на внесените документи с изискването по
чл. 45, ал. 5 вносителите се уведомяват за
несъответствието и имат право в двудневен
срок писмено да заявят кой от подадените
варианти на макет на печатното издание желаят да бъде оценяван в процедурата.
Чл. 49. (1) Не се допуска до оценяване
проект на познавателна книжка, проект на
учебник или проект на учебен комплект:
1. който не отговаря на изискванията по
чл. 44, ал. 2, т. 1, съответно чл. 44, ал. 2, т. 2;
2. за който не е представен някой от документите за участие след изтичане на срока
по чл. 48, ал. 2;
3. за който несъответствията във внесените документи не са отстранени в срока по
чл. 48, ал. 6;
4. за който не е внесен пълният размер на
таксата по чл. 45, ал. 1, т. 4.
(2) В случаите по чл. 48, ал. 7, ако вносителите не заявят в срок кой от подадените
варианти на макет на печатното издание желаят да бъде оценяван в процедурата, не се
допуска до оценяване нито един от подадените
проекти на учебници и на учебни комплекти.
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(3) За резултатите от закритото заседание
комисията изготвя протокол, който съдържа:
1. списък на проектите на познавателна
книжка, на учебник или на учебен комплект,
допуснати до оценяване;
2. списък на проектите на познавателна
книжка, на учебник или на учебен комплект,
които не са допуснати до оценяване, и основанията и мотивите за недопускането им.
(4) Вносителите се уведомяват писмено за
резултатите от допускането в 10-дневен срок
от изготвянето на протокола по ал. 3.
(5) В тридневен срок от получаване на
съобщението по ал. 4 вносителите на допуснатите до оценяване проекти внасят таксата
за извършване на оценяването, определена
в Тарифата за таксите, които се събират от
Министерството на образованието и науката.
(6) Не се допускат до оценяване проекти,
за които не е внесен в срок пълният размер
на таксата по ал. 5.
Раздел ІII
Оценяване на съответствието на проектите
на познавателна книжка, на учебник или на
учебен комплект с изискванията на глава втора
Чл. 50. (1) Оценители на проекти може да
бъдат специалисти:
1. в съответната научна област;
2. по учебния предмет, съответно по начална
педагогика или по предучилищна педагогика;
3. в областта на графичния дизайн;
4. в областта на полиграфията.
(2) За процедурите по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки,
учебници и учебни комплекти министърът
на образованието и науката след съгласуване
с председателя на Българската академия на
науките (БАН) утвърждава списък на оценители, който включва преподаватели във
висши училища, научни работници от БАН,
специалисти по графичен дизайн, специалисти по полиграфия, експерти от МОН или от
регионалните управления на образованието
(РУО) и учители.
(3) Списъкът по ал. 2 се изготвя, изменя и
допълва по предложение съответно на ректорите на висшите училища, на директорите на
институтите към БАН, на браншови организации и асоциации в областта на графичния
дизайн и на полиграфията, на директорите на
дирекции в МОН и Министерството на културата, на началниците на РУО и на признатите
за представителни на национално равнище
синдикални и работодателски организации
в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на предучилищното и
училищното образование.
Чл. 51. (1) Оценяването на всеки един
проект се извършва от оценители на съдържанието, оценители на графичния дизайн и
оценители на полиграфическото изпълнение.
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(2) За проектите на електронен вариант на
печатното издание, както и за проектите на
електронно издание не се определят оценители
на полиграфическото изпълнение.
(3) Оценителите по ал. 1 се определят от
списъка по чл. 50, ал. 2 със заповед на министъра на образованието и науката.
(4) Оценители не могат да бъдат лица, за
които са налице обстоятелствата, посочени
в чл. 159, ал. 1 ЗПУО.
(5) Липсата на обстоятелствата по ал. 4
се удостоверява с декларация, подписана от
всеки оценител.
Чл. 52. (1) Съдържанието на проектите
на познавателни книжки, на учебници и на
учебни комплекти се оценява от седем оценители – двама специалисти в съответната
научна област, един експерт от МОН или от
РУО и четирима учители.
(2) При невъзможност да бъде определен
специалист в съответната научна област като
оценител се включва учител по съответния
учебен предмет, по начална педагогика или
по предучилищна педагогика.
(3) По изключение при невъзможност да
бъде определен експерт от МОН или от РУО
като оценител се включва учител по съответния учебен предмет, по начална педагогика
или по предучилищна педагогика.
(4) Всеки оценител по ал. 1 оценява изпълнението на съответните изисквания по
глава втора, раздели I, II и III в проекта на
познавателна книжка и в проекта на учебник
и изготвя писмено становище.
(5) При оценяване на проекти на учебен
комплект се оценява и изпълнението на изиск
ванията по глава втора, раздел IV в проекта
на учебно помагало, което е в единна система
с проекта на учебник.
Чл. 53. (1) Графичният дизайн на проектите на познавателни книжки, на учебници
и на учебни комплекти се оценява от трима
оценители.
(2) Всеки оценител по ал. 1 оценява изпълнението на съответните изисквания по глава
втора, раздел V и изготвя писмено становище
за всеки проект.
Чл. 54. (1) Полиграфическото изпълнение
на проектите на познавателни книжки, на
учебници и на учебни комплекти се оценява
от трима оценители.
(2) Всеки оценител по ал. 1 оценява изпълнението на съответните изисквания по глава
втора, раздел V и изготвя писмено становище
за всеки проект.
Чл. 55. Писмените становища по чл. 52,
ал. 4, чл. 53, ал. 2 и чл. 54, ал. 2 съдържат
мотивирана оценка по всяко едно от съответните изисквания по глава втора, обосновано с
конкретни примери от проекта, и завършват
със заключение „Предлагам за одобрение“ или
„Не предлагам за одобрение“. В случаите, в
които оценката е „Не предлагам за одобре-
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ние“, в заключението се включва мотивирана
аргументация с посочване на конкретните
изисквания, на които не отговаря проектът.
Чл. 56. (1) За всеки проект на познавателна
книжка, на учебник и на учебен комплект се
формира обща оценка, която може да е:
1. „Съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки,
учебниците и учебните помагала“;
2. „Не съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки,
учебниците и учебните помагала“.
(2) Общата оценка е „Съответства на
държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните
помагала“, когато представените становища
със заключение „Предлагам за одобрение“
са не по-малко от: пет – от оценителите на
съдържанието, две – от оценителите на графичния дизайн, и две – от оценителите на
полиграфическото изпълнение.
(3) Общата оценка се формира от комисията по чл. 46, за което се съставя протокол.
Неразделна част от протокола са становищата
на оценителите.
Чл. 57. (1) Общата оценка се обявява на открито заседание, на което могат да присъстват
вносителите или упълномощени от тях лица.
(2) Вносителите писмено се уведомяват за
времето и мястото на заседанието по ал. 1
най-малко три дни преди деня на провеждането му.
(3) На заседанието по ал. 1 на вносителите
се предоставят копия от становищата на оценителите с имената на съответните оценители.
На вносителите, които не са присъствали на
заседанието по ал. 1, се предоставят копия
от становищата на оценителите с имената на
съответните оценители в двудневен срок от
откритото заседание.
Чл. 58. (1) Вносителите, чиито проекти са
получили обща оценка „Не съответства на
държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните
помагала“, могат да поискат назначаване на
контролна комисия за проверка на реда на
извършеното оценяване по този раздел.
(2) Искането по ал. 1 може да се подаде
еднократно в 3-дневен срок от деня на заседанието по чл. 57, ал. 1 и трябва да съдържа:
1. името и адреса на вносителя, както и
телефон и електронен адрес за кореспонденция;
2. наименованието на внесения за оценяване проект;
3. описание на нарушението на реда на
извършеното оценяване и посочване на доказателства, които го подкрепят;
4. подпис на вносителя.
(3) Министърът на образованието и науката
назначава контролна комисия за проверка
на реда на извършеното оценяване, която се
произнася в 7-дневен срок.

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

(4) Вносителите се уведомяват за резултатите от направената проверка в 20-дневен
срок от подаване на искането.
(5) Когато контролната комисия констатира
съществени нарушения на реда на извършеното
оценяване, министърът на образованието и
науката взема решение процедурата по този
раздел да се повтори от действието, което е
било нарушено.
Раздел IV
Оценяване на пригодността за прилагане на
проектите на учебници и учебни комплекти
в училище
Чл. 59. (1) Оценяването на пригодността
на учебниците и учебните комплекти за прилагане в училище се извършва след изтичане
на срока по чл. 58, ал. 2, след завършване на
проверката или след повтаряне на процедурата
при условията и по реда на чл. 58.
(2) Оценяването на пригодността за прилагане в училище се извършва само за проектите,
получили оценка „Съответства на държавния
образователен стандарт за познавателните
книжки, учебниците и учебните помагала“.
(3) Оценяването се извършва във всяко
у чилище от у чителите, които преподават
учебния предмет или модул в съответния етап
от степента на образование, с изключение
на командированите и отсъстващите поради
ползване на законоустановен отпуск.
(4) За извършване на оценяването проектите на учебник или на учебен комплект се
разпространяват от вносителите под формата
на готово книжно тяло до всички училища,
в които учебният предмет се изучава. В случаите, в които проектът е печатно издание с
електронен вариант, електронният вариант се
предоставя в училищата на цифров носител
или се посочва интернет адрес, чрез който да
се осъществи достъп до електронното издание.
(5) Министърът на образованието и науката
утвърждава със заповед списъка на училищата
по ал. 4 и определя срок за разпространение
на проектите до училищата. Заповедта се
публикува на официалната интернет страница
на МОН.
(6) Министърът на образованието и науката
със заповед дава указания за организиране и
провеждане на оценяването на пригодността
на проектите за всяка конкретна процедура.
Заповедта се публикува на официалната интернет страница на МОН.
Чл. 60. (1) В оценяването на пригодността
не участват проектите:
1. които не са доставени в училището;
2. които не са представени във формата
по чл. 59, ал. 4;
3. за които не е предоставен електронният
вариант на проекта на цифров носител или
не е посочен интернет адрес, чрез който да

БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

се осъществи достъп до електронното издание – в случаите, когато проектът е печатно
издание с електронен вариант;
4. които са доставени след срока по чл. 59,
ал. 5.
(2) Случаите по ал. 1 се удостоверяват с
протокол по образец, попълнен от директора
на училището.
(3) В случаите по ал. 1 проектите получават служебни оценки „Неприложим“ според
броя на учителите, участващи в оценяването
в училището.
Чл. 61. (1) Извън случаите по чл. 60, ал. 1
всеки учител оценява пригодността на проектите за прилагане в училище и поставя
оценка, която може да е „Приложим“ или
„Неприложим“.
(2) Учителят извършва оценяването професионално, обективно и безпристрастно.
Чл. 62. (1) Оценките на учителите се обобщават за всяко училище и за всички училища
на територията на съответното регионално
управление на образованието при условията и
по реда, определени в заповедта по чл. 59, ал. 6.
(2) Обобщаването на оценките на учителите
от всички училища в страната се организира
от МОН.
(3) За всеки проект се формира обща оценка за пригодността за прилагане в училище,
която може да е „Приложим в практиката“
или „Неприложим в практиката“.
(4) Общата оценка за проекта е „Приложим
в практиката“, когато той е получил оценка
„Приложим“ от не по-малко от 50 % от всички
учители в страната, участвали в оценяването.
(5) Общата оценка за проекта е „Неприложим в практиката“, когато броят на получените оценки „Неприложим“ е повече от
50 % от броя на всички получени оценки за
него, включително оценките по чл. 60, ал. 3.
(6) Общите оценки за пригодността за прилагане в училище на проектите се обявяват на
открито заседание, за провеждането на което
вносителите, получили оценка „Съответства
на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните
помагала“, се уведомяват писмено за времето
и мястото на заседанието не по-късно от три
дни преди деня на провеждането му.
Раздел V
Одобряване на проектите на познавателна
книжка, учебник и учебен комплект
Чл. 63. Министърът на образованието и
науката със заповед одобрява или отказва да
одобри внесените проекти в срок не по-дълъг
от 6 месеца от изтичане на срока по чл. 44,
ал. 2, т. 5.
Чл. 64. (1) Одобряват се проектите на познавателна книжка, които са получили обща
оценка „Съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки,
учебниците и учебните помагала“.
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(2) Одобряват се проектите на учебници
или на учебни комплекти, които са получили обща оценка „Съответства на държавния
образователен стандарт за познавателните
книжки, учебниците и учебните помагала“ и
обща оценка „Приложим в практиката“.
Чл. 65. (1) Не се одобряват проектите на
познавателна книжка, които са получили
обща оценка „Не съответства на държавния
образователен стандарт за познавателните
книжки, учебниците и учебните помагала“.
(2) Не се одобряват проектите на учебник
или на учебен комплект:
1. които са получили обща оценка „Не
съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците
и учебните помагала“, или
2. които са получили обща оценка „Неприложим в практиката“.
Чл. 66. Актовете по чл. 64 и 65 се съобщават писмено на вносителите в 3-дневен срок
от издаването им.
Чл. 67. Вносителите се задъл жават да
предоставят в МОН по три екземпляра от
одобрената познавателна книжка, учебник
или учебен комплект във вида, в който ще
се разпространяват, в едномесечен срок от
съобщаването по чл. 66.
Чл. 68. Одобрените познавателни книжки,
учебници и учебни комплекти може да се
използват за предучилищната и училищната
подготовка до влизането в сила на нови учебни
програми или до промяна на съдържанието,
графичния им дизайн, полиграфическото или
електронното им изпълнение.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УС ЛОВИ Я И РЕ Д ЗА ОЦ ЕН Я ВА Н Е И
ОДОБРЯВА НЕ Н А ПРОЕКТИ Н А ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И
УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ СЛЕД ИЗВЪРШЕНИ
ПРОМЕНИ
Чл. 69. (1) В одобрените по реда на глава трета познавателни книжки, учебници и
учебни комплекти могат да се извършват само
обективно необходими промени на съдържанието, графичния дизайн, полиграфическото
и/или електронното изпълнение.
(2) Обективно необходими промени са
корекции на грешки или са следствие на
промяна на нормативната уредба, обективна
промяна на факти, обстоятелства, статистики
и други подобни.
(3) Обективно необходими промени може
да се извършват от авторите или издателите
само по инициатива на министъра на образованието и науката.
(4) Авторите и/или издателите на одобрените познавателни книжки, учебници и учебни
комплекти може да извършват поправки на

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

очевидни фактически грешки по своя инициатива и без одобрение на министъра на
образованието и науката.
(5) В случаите по ал. 4 авторите и/или
издателите са длъжни да уведомят министъра
на образованието и науката в едноседмичен
срок от отпечатването на тиража и да предоставят по три екземпляра от поправените
познавателни книжки, учебници или учебни
комплекти в МОН.
Чл. 70. (1) Процедурата за оценяване на
проекти след извършени обективно необходими промени се открива със заповед на
министъра на образованието и науката, с
която се определят:
1. познавателните книжки, учебниците
или учебните комплекти, чието съдържание,
г рафи чен дизайн, полиг рафи ческо и/и ли
електронно изпълнение следва да се промени;
2. кратко описание на причината, налагаща
промяната;
3. учебната година, от която променените
проекти ще се използват в системата на пред
училищното или училищното образование,
ако бъдат одобрени;
4. срокът за подаване на документите за
участие;
5. допълнителни услови я за у частие в
процедурата.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава в три
дневен срок от издаването є на издателите на
познавателни книжки, учебници или учебни
комп лек т и, чието съд ържание, г рафи чен
дизайн, полиграфическо и/или електронно
изпълнение следва да се промени.
Чл. 71. (1) Документите за участие в процедурата по този раздел са:
1. заявление по образец (приложение № 2);
2. проект на променена познавателна книжка, проект на променен учебник или проект
на променен учебен комплект под формата на:
а) макет на печатното издание в 11 еднакви
екземпляра – когато изданието е печатно или
печатно с електронен вариант;
б) цифров носител на електронния вариант
в 11 еднакви екземпляра – когато изданието
е печатно с електронен вариант;
в) цифров носител на електронното издание
в 11 еднакви екземпляра – когато изданието
е електронно;
3. заверено „Вярно с оригинала“ от вносителя копие или извлечение от издателски
или друг договор, удостоверяващ правото за
възпроизвеждане и разпространение, което
трябва да съдържа страните по договора,
срока, предмета на договора и подписите на
страните;
4. документ за платена такса в размер,
определен в Тарифата за таксите, които се
събират от Министерството на образованието
и науката.
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(2) Вносителите може да не подават документите по ал. 1, т. 2, букви „б“ и „в“, ако
в заявлението за участие в процедурата по
тази глава са посочили интернет адрес, чрез
който да се осъществи достъп до електронното издание или до електронния вариант на
печатното издание.
Чл. 72. (1) Министърът на образованието
и науката определя комисия, която:
1. организира дейността по оценяването;
2. проверява редовността на внесените
документи.
(2) Членове на комисията не могат да бъдат
лица, които са автори или рецензенти на внесен в процедурата за оценяване и одобряване
проект на променена познавателна книжка,
на променен учебник или на променен учебен
комплект или са в други договорни отношения
с издателство към момента на провеждането
є, които биха повлияли на обективността на
оценяването.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се установяват с декларация, подписана от всеки член
на комисията.
Чл. 73. (1) При установяване на липса на
документи или на несъответствия в документите за участие с изискванията по чл. 71
вносителите се уведомяват писмено и имат
право да ги отстранят в двудневен срок от
получаване на уведомлението.
(2) Не се допускат до оценяване проекти,
за които несъответствията в документите за
участие не са отстранени или липсващите
документи не са били представени в срока
по ал. 1.
(3) Вносителите на допуснатите до оценяване проекти внасят такса за извършване на
оценяването в размер, определен в Тарифата за
таксите, които се събират от Министерството
на образованието и науката.
(4) Не се допускат до оценяване проекти,
за които не е внесен в срок пълният размер
на таксата по ал. 3.
Чл. 74. (1) При промяна на съдържанието
се определят петима оценители – един специалист в съответната научна област, един
експерт от МОН или от РУО по съответния
учебен предмет или съответно по предучилищно образование или начално образование
и трима учители.
(2) При невъзможност да бъде определен
специалист в съответната научна област като
оценител се включва учител по съответния
учебен предмет, по начална педагогика или
по предучилищна педагогика.
(3) По изключение при невъзможност да
бъде определен експерт от МОН или от РУО
като оценител се включва учител.
(4) При промяна на графичния дизайн министърът на образованието и науката определя
трима оценители на графичния дизайн – специалисти в областта на графичния дизайн.
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(5) При промяна на полиграфическото
изпълнение министърът на образованието
и науката определя трима оценители на полиграфическото изпълнение – специалисти в
областта на полиграфията.
(6) Оценителите по ал. 1, 4 и 5 се определят
със заповед на министъра на образованието
и науката.
(7) Оценители не могат да бъдат лица, за
които са налице обстоятелствата, посочени
в чл. 159, ал. 1 ЗПУО.
(8) Липсата на обстоятелствата по ал. 7
се удостоверява с декларация, подписана от
всеки оценител.
Чл. 75. (1) Всеки оценител на съдържанието,
на графичния дизайн и на полиграфическото
изпълнение изготвя писмено становище, което
съдържа едно от заключенията: „Предлагам
за одобрение“ или „Не предлагам за одобрение“. В случаите, в които оценката е „Не
предлагам за одобрение“, в заключението се
включва мотивирана аргументация с посочване на конкретни изисквания, на които не
отговаря проектът.
(2) Становищата по предходната алинея са
със заключение „Предлагам за одобрение“,
когато извършените промени отговарят на
съответните изисквания по глава втора.
(3) За всеки проект на променена познавателна книжка, на променен учебник или на
променен учебен комплект се формира обща
оценка, която може да е:
1. „Съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки,
учебниците и учебните помагала“;
2. „Не съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки,
учебниците и учебните помагала“.
(4) Общата оценка е „Съот ветст ва на
държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните
помагала“, когато представените становища
със заключение „Предлагам за одобрение“
са не по-малко от: три – от оценителите на
съдържанието, две – от оценителите на графичния дизайн, и две – от оценителите на
полиграфическото изпълнение.
(5) Общата оценка се формира от комисията по чл. 72, за което се съставя протокол.
Неразделна част от протокола са становищата
на оценителите.
(6) Копия от становищата на оценителите с
имената на съответните оценители се предоставят на вносителите на проекти в 3-дневен
срок от съобщаването по чл. 76, ал. 3.
Чл. 76. (1) Министърът на образованието
и науката със заповед:
1. одобрява проектите на променена познавателна книжка, на променен учебник или на
променен учебен комплект, които са получили обща оценка „Съответства на държавния
образователен стандарт за познавателните
книжки, учебниците и учебните помагала“;
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2. отказва да одобри проектите на променена познавателна книжка, на променен
учебник или на променен учебен комплект,
които са получили обща оценка „Не съответства на държавния образователен стандарт
за познавателните книжки, учебниците и
учебните помагала“.
(2) Министърът на образованието и науката
одобрява или отказва да одобри внесените
проекти в срок не по-дълъг от три месеца от
изтичане на срока по чл. 70, ал. 1, т. 4.
(3) Актовете по ал. 2 се съобщават на
вносителя в 3-дневен срок от издаването им.
Чл. 77. Вносителите се за дъл жават да
предоставят в МОН по три екземпляра от
одобрената познавателна книжка, учебник
или учебен комплект във вида, в който ще
се разпространяват, в едномесечен срок от
съобщаването по чл. 76, ал. 3.
Г л а в а

п е т а

УС ЛОВИ Я И РЕ Д ЗА ОЦ ЕН Я ВА Н Е И
ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ
ПОМАГАЛА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО, ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА
Чл. 78. Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за
подпомагане на обучението, организирано
в чужбина, съгласно чл. 297, ал. 1 ЗПУО се
провежда:
1. по образователно направление „Български език и литература“ за една или няколко
възрастови групи;
2. по учебните предмети български език и
литература, история и цивилизации, география и икономика в частта им, отнасяща се
до историята и географията на България, за
един или няколко класа от определен етап
на степента на образование.
Чл. 79. Вносители на проекти на учебни
помагала в процедурата по оценяване и одобряване могат да бъдат издатели и/или автори.
Чл. 80. Процедурата по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала включва:
1. допускане до оценяване;
2. оценяване на съответствието на проектите с изискванията на глава втора;
3. одобряване на проектите на у чебни
помагала.
Чл. 81. (1) Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала се
открива със заповед на министъра на образованието и науката:
1. след утвърждаване на нови учебни програми по чл. 297, ал. 3 ЗПУО – за подпомагане
на обучението, организирано в чужбина;
2. когато при проведена процедура не е
одобрено нито едно учебно помагало;
3. когато нито един от издателите на одобрените учебни помагала не е подал заявлението за включване в списъка по чл. 7, ал. 5;
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4. когато в процедура, открита по реда на
чл. 94, нито един автор и/или издател на одобрено учебно помагало не е подал документи
за участие или нито един проект на променено
учебно помагало не е одобрен.
(2) В заповедта на министъра на образованието и науката по ал. 1 се определят:
1. образователното направление и възрастовата група/и за предучилищното образование;
2. учебният предмет, класът/класовете, за
който е предназначено учебното помагало;
3. учебната година, от която учебното помагало ще се използва;
4. видът на изданието – печатно издание,
печатно издание с електронен вариант или
електронно издание;
5. срокът за подаване на документите за
участие, който не може да бъде по-кратък
от 12 месеца от датата на публикуване на
заповедта;
6. мястото и времето за отваряне на документите;
7. допълнителни услови я за у частие в
процедурата.
(3) Заповедта на министъра на образованието и науката се публикува на интернет
страницата на МОН.
Чл. 82. (1) Документите за участие в процедурата за оценяване и одобряване на учебно
помагало са:
1. заявление за участие по образец (приложение № 3);
2. проект на учебно помагало под формата
на:
а) макет на печатното издание в 11 еднакви
екземпляра – когато изданието е печатно или
печатно с електронен вариант;
б) цифров носител на електронния вариант
в 11 еднакви екземпляра – когато изданието
е печатно с електронен вариант;
в) цифров носител на електронното издание
в 11 еднакви екземпляра – когато изданието
е електронно;
3. заверено „Вярно с оригинала“ от вносителя копие или извлечение от издателски
или друг договор, удостоверяващ правото за
възпроизвеждане и разпространение, което
трябва да съдържа страните по договора,
срока, предмета на договора и подписите на
страните;
4. документ за платена такса за разглеждане на заявление за одобряване на учебно
помагало, определена в Тарифата за таксите,
които се събират от Министерството на образованието и науката.
(2) Вносителите може да не подават документите по ал. 1, т. 2, букви „б“ и „в“, ако
в заявлението за участие в процедурата по
оценяване и одобряване са посочили интернет
адрес, чрез който да се осъществи достъп до
електронното издание или до електронния
вариант на печатното издание.
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Чл. 83. (1) Министърът на образованието
и науката със заповед определя комисия за
провеждане на процедурата за оценяване и
одобряване на учебни помагала.
(2) Членове на комисията не могат да
бъдат лица, които са автори или рецензенти
на внесен в процедурата за оценяване и одобряване проект на учебно помагало или са
в други договорни отношения с издателство
към момента на провеждането є, които биха
повлияли на обективността на оценяването.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се установяват с декларация, подписана от всеки член
на комисията.
Чл. 84. Допускането до оценяване на внесените проекти на учебни помагала се извършва
от комисията по чл. 83, ал. 1.
Чл. 85. (1) Комисията проверява редовността на внесените документи за участие на
закрито заседание.
(2) При установяване на несъответствия на
внесените документи с изискванията по чл. 82
вносителите се уведомяват писмено, като се
определя двудневен срок за отстраняването им.
Чл. 86. (1) Не се допуска до оценяване
проект на учебно помагало:
1. който не отговаря на изискванията по
чл. 78, т. 1, съответно чл. 78, т. 2;
2. за който несъответствията във внесените документи не са отстранени в срока по
чл. 85, ал. 2;
3. за който не е внесен пълният размер на
таксата по чл. 82, ал. 1, т. 4.
(2) За резултатите от закритото заседание
комисията изготвя протокол, който съдържа:
1. списък на проектите на учебни помагала,
допуснати до оценяване;
2. списък на проектите на учебни помагала, които не са допуснати до оценяване, и
основанията и мотивите за недопускането им.
(3) Вносителите се уведомяват писмено за
резултатите от допускането в 10-дневен срок
от изготвянето на протокола по ал. 2.
(4) В тридневен срок от получаване на
съобщението по ал. 3 вносителите на допуснатите до оценяване проекти внасят таксата
за извършване на оценяването, определена
в Тарифата за таксите, които се събират от
Министерството на образованието и науката.
(5) Не се допускат до оценяване проекти,
за които не е внесен в срок пълният размер
на таксата по ал. 4.
Чл. 87. (1) Оценяването на всеки един
проект се извършва от оценители на съдържанието и оценители на графичния дизайн и
на полиграфическото изпълнение.
(2) Министърът на образованието и науката
утвърждава списък на оценители на проекти на учебни помагала за подпомагане на
обучението, организирано в чужбина, който
се състои от специалисти в съответната на-
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учна област, експерти от МОН или от РУО,
учители, специалисти по графичен дизайн
и специалисти в областта на полиграфията.
(3) Списъкът на оценителите се изготвя,
изменя и допълва по предложение съответно
на ректорите на висшите училища, на директорите на дирекции от МОН или от началниците на РУО, от браншови организации и
асоциации в областта на графичния дизайн
и на полиграфията.
(4) Оценителите по ал. 1 се определят
със заповед на министъра на образованието
и науката.
(5) Оценители не могат да бъдат лица, за
които са налице съответно обстоятелствата,
посочени в чл. 159, ал. 1 ЗПУО.
(6) Липсата на обстоятелствата по ал. 5
се удостоверява с декларация, подписана от
всеки оценител.
Чл. 88. (1) Съдържанието на проектите
на учебни помагала се оценява от петима
оценители – един специалист в съответната
научна област, един експерт от МОН или от
РУО и трима учители.
(2) При невъзможност да бъде определен
специалист в съответната научна област, като
оценител се включва учител.
(3) По изключение при невъзможност да
бъде определен експерт от МОН или от РУО,
като оценител се включва учител.
(4) Всеки оценител по ал. 1 оценява изпълнението на съответните изисквания по глава
втора, раздел IV в проекта на учебно помагало
и изготвя писмено становище.
Чл. 89. (1) Графичният дизайн на проектите
на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, се оценява
от трима оценители.
(2) Всеки оценител по ал. 1 оценява изпълнението на съответните изисквания по глава
втора, раздел V и изготвя писмено становище
за всеки проект.
(3) Полиграфическото изпълнение на проектите на учебни помагала за подпомагане
на обучението, организирано в чужбина, се
оценява от трима оценители.
(4) Всеки оценител по ал. 3 оценява изпълнението на съответните изисквания по глава
втора, раздел V и изготвя писмено становище
за всеки проект.
Чл. 90. Писмените становища по чл. 88,
ал. 4 и чл. 89, ал. 2 и 4 съдържат мотивирана оценка по всяко едно от съответните
изисквания по глава втора, обосновано с
конкретни примери от проекта, и завършват
със заключение „Предлагам за одобрение“ или
„Не предлагам за одобрение“. В случаите, в
които оценката е „Не предлагам за одобрение“, в заключението се включва мотивирана аргументация с посочване на конкретни
изисквания, на които не отговаря проектът.
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Чл. 91. (1) За всеки проект на у чебно
помагало се формира обща оценка, която
може да е:
1. „Съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки,
учебниците и учебните помагала“;
2. „Не съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки,
учебниците и учебните помагала“.
(2) Общата оценка е „Съответства на
държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните
помагала“, когато представените становища
със заключение „Предлагам за одобрение“
са не по-малко от: три – от оценителите на
съдържанието, две – от оценителите на графичния дизайн, и две – от оценителите на
полиграфическото изпълнение.
(3) Общата оценка се формира от комисията
по чл. 83, ал. 1, за което се съставя протокол.
Неразделна част от протокола са становищата
на оценителите.
(4) Копия от становищата на оценителите с
имената на съответните оценители се предоставят на вносителите на проекти в 3-дневен
срок от съобщаването по чл. 92, ал. 3.
Чл. 92. (1) Министърът на образованието
и науката със заповед одобрява проектите на
учебно помагало, получили оценка „Съответства на държавния образователен стандарт
за познавателните книжки, учебниците и
учебните помагала“, и отказва да одобри проектите на учебно помагало, получили оценка
„Не съответства на държавния образователен
стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала“.
(2) Министърът на образованието и науката
одобрява или отказва да одобри проектите
на учебно помагало в срок не по-дълъг от
четири месеца от изтичане на срока по чл. 81,
ал. 2, т. 5.
(3) Актовете по ал. 1 се съобщават на
вносителя в 3-дневен срок от издаването им.
Чл. 93. Вносителите се задъл жават да
предоставят в МОН по три екземпляра от
одобрените учебни помагала във вида, в който
ще се разпространяват, в едномесечен срок
от съобщаването по 92, ал. 3.
Чл. 94. За извършването на промени в
одобрените по реда на тази глава учебни помагала се прилагат съответно разпоредбите
на глава четвърта.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Макет“ е трайно скрепена с корицата,
пълноцветна, двуцветна или едноцветна, странирана разпечатка на цялостната композиция
от изображения и текст на подготвеното за
печат издание на проекта на познавателна
книжка, учебник или учебно помагало.
2. „Учебни помагала за подпомагане на
обу чението, организирано в чу жбина“ са
учебни помагала по образователно направ-
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ление „Български език и литература“, както
и по учебните предмети български език и
литература, история и цивилизации, география и икономика в частта им, отнасяща се
до историята и географията на България,
предназначени за обучението, организирано
в чужбина по чл. 297 ЗПУО.
§ 2. Министерството на образованието и
науката съхранява за срок четири години протоколите на комисиите, заявленията и приложените към тях документи и три екземпляра
от всеки от внесените проекти в процедурите
по тази наредба. Екземплярите на одобрените
познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала се съхраняват до
одобряването на нови познавателни книжки,
учебници и учебни комплекти по съответните
образователно направление/учебен предмет/
модул, възрастова група/клас.
§ 3. Разходите за подготовката на проектите на познавателна книжка, на учебник,
на учебен комплект и на учебни помагала за
подпомагане на обучението, организирано в
чужбина, са за сметка на вносителите. Разходите за разпространението на проектите на
учебник и на учебен комплект до училищата
са за сметка на вносителите.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. (1) Учебниците и учебните помагала,
одобрени при условията и по реда на Наредба
№ 4 от 1995 г. за оценяване, издаване и разпространение на учебници за системата на
средното образование (ДВ, бр. 14 от 1995 г.),
Наредба № 5 от 2000 г. за учебниците и учебните помагала (ДВ, бр. 4 от 2001 г.), Наредба
№ 3 от 2002 г. за оценяване, одобряване и
разпространение на учебници и учебни помагала (ДВ, бр. 30 от 2002 г.), Наредба № 5 от
2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала (ДВ, бр. 49 от 2003 г.),
продължават да се използват в системата на
предучилищното и училищното образование
до одобряване на нови познавателни книжки,
учебници или учебни комплекти по съответното образователно направление, учебен
предмет или модул при условията и по реда
на тази наредба.
(2) Учебниците и учебните комплекти,
одобрени при условията и по реда на Наредба № 6 от 2015 г. за познавателните книжки,
учебниците и учебните помагала (ДВ, бр. 94
от 2015 г.), продължават да се използват в
системата на предучилищното и училищното
образование до одобряване на нови учебници
или учебни комплекти по съответния учебен
предмет при условията и по реда на тази
наредба.
(3) До одобряване на нови познавателни
книжки, учебници или учебни комплекти при
условията и по реда на глава трета в учебниците, одобрени преди влизане в сила на
тази наредба, които се използват в системата
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на предучилищното и училищното образование, могат да се извършват само обективно
необходими промени на съдържанието, на
графичния дизайн и/или на полиграфическото изпълнение при условията и по реда
на глава четвърта.
§ 5. О т к ри т и т е и неп ри к л юч и л и к ъм
влизане в сила на тази наредба процедури
по оценяване и одобряване на проекти на
познавателни книжки, учебници и учебни
комплекти се довършват при условията и по
реда на тази наредба.
§ 6. Наредбата се издава на основание
чл. 22, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 13 и чл. 297,
ал. 3 ЗПУО и отменя Наредба № 6 от 2015 г.
за познавателните книжки, учебниците и
учебните помагала (ДВ, бр. 94 от 2015 г.).
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение № 1
към чл. 45, ал. 1, т. 1
ДО
МИНИСТЪРА
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУК АТА
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ........................................................................
.................................................................................. ,
(собствено, бащино, фамилно име на вносителя – за
физическото лице, или пълно наименование на юридическото лице)
представлявано от ..................................................
...................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име на представителя)
Адрес на вносителя:
бул./ул./ж.к. ........................................................... ,
гр./с. ................................... , пощенски код .........,
община ......................., област ............................... ,
тел./електронен адрес ...........................................
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Внасям за оценяване проект на познавателна
книжка/учебник/учебен комплект по
...................................................................................
(образователно направление/учебен предмет/модул)
...................................................................................
(наименование на проекта)
за ..............................................................................
(възрастова група/клас/класове или ниво/нива по
Общата европейска езикова рамка)
Брой печатни коли .................................................
Формат .....................................................................
Цветност .................................................................
Автор(и) на текста: ................................................
Художник – автор на графичния дизайн: ..........
����������������������������������������������������������������������������������
Художник – автор на илюстрациите: .................
����������������������������������������������������������������������������������
Художник – автор на корицата: ...........................
...................................................................................
Издател: ...................................................................
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Внасям за оценяване проект на учебно помагало
...................................................................................
(попълва се в случаите, когато се оценява учебен
комплект)
Брой печатни коли .................................................
Формат .....................................................................
Цветност .................................................................
Автор(и) на текста: ................................................
Художник – автор на графичния дизайн: ..........
����������������������������������������������������������������������������������
Художник – автор на илюстрациите: .................
����������������������������������������������������������������������������������
Художник – автор на корицата: ...........................
...................................................................................
Издател: ...................................................................
Интернет адресът, чрез който да се осъществи
достъпът до електронния вариант на печатното
издание или електронното издание, е ................
����������������������������������������������������������������������������������
(попълва се в случаите, когато електронният вариант
на печатното издание или електронното издание не
е внесен/о на цифров носител)
Прилагам:
1. ...............................................................................
2. ...............................................................................
3. ...............................................................................
4. ...............................................................................
Дата: .........................





Подпис: ..............................
..............................................
(име и фамилия)
Печат: ................................

Приложение № 2
към чл. 71, ал. 1, т. 1
ДО
МИНИСТЪРА
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУК АТА
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ........................................................................
.................................................................................. ,
(собствено, бащино, фамилно име на вносителя – за
физическото лице, или пълно наименование на юридическото лице)
представлявано от ..................................................
����������������������������������������������������������������������������������
(собствено, бащино, фамилно име на представителя)
Адрес на вносителя:
бул./ул./ж.к. ........................................................... ,
гр./с. ................................... , пощенски код .........,
община ......................., област ............................... ,
тел./електронен адрес ...........................................
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Внасям за оценяване проект на променена
познавателна книжка/променен учебник/променен учебен комплект/променен електронен
вариант/променено електронно издание по ......
����������������������������������������������������������������������������������
(образователно направление/учебен предмет/модул)
...................................................................................
(наименование на проекта)
за ..............................................................................
(възрастова група/клас/класове или ниво/нива по Общата европейска езикова рамка)
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Брой печатни коли ................................................ ,
формат .....................................................................
Автор(и) на текста: ................................................
Художник – автор на графичния дизайн: ..........
...................................................................................
Художник – автор на илюстрациите: .................
...................................................................................
Художник – автор на корицата: ...........................
...................................................................................
Издател: ...................................................................
Внасям за оценяване проект на учебно помагало
...................................................................................
(попълва се в случаите, когато се оценява учебен
комплект)
Брой печатни коли ................, формат ................
Автор(и) на текста: ................................................
Художник – автор на графичния дизайн: ..........
...................................................................................
Художник – автор на корицата: ...........................
...................................................................................
Художник – автор на илюстрациите: .................
...................................................................................
Издател: ...................................................................
Предходното издание е одобрено със Заповед № ........... на министъра на образованието и
науката.
Във внесения проект е извършена промяна
на ..............................................................................
Интернет адресът, чрез който да се осъществи
достъпът до електронния вариант на печатното
издание или електронното издание, е ................
...................................................................................
(попълва се в случаите, когато електронният вариант
на печатното издание или електронното издание не
е внесен/о на цифров носител)
Прилагам:
1. ...............................................................................
2. ...............................................................................
3. ...............................................................................
4. ...............................................................................
Дата: .........................





Подпис: ..............................
..............................................
(име и фамилия)
Печат: ................................

Приложение № 3
към чл. 82, ал. 1, т. 1
ДО
МИНИСТЪРА
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУК АТА
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ........................................................................
.................................................................................. ,
(собствено, бащино, фамилно име на вносителя – за
физическото лице, или пълно наименование на юридическото лице)
представлявано от ..................................................
...................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име на представителя)
Адрес на вносителя:
бул./ул./ж.к. ........................................................... ,
гр./с. ................................... , пощенски код .........,
община ......................., област ............................... ,
тел./факс/електронен адрес .................................
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ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Внасям за оценяване проект на учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по .............................................
...................................................................................
(образователно направление/учебен предмет)
...................................................................................
(наименование на проекта)
за ..............................................................................
(възрастова група/клас/класове)
Брой печатни коли .................................................
Формат .....................................................................
Цветност .................................................................
Автор(и) на текста: ................................................
Художник – автор на графичния дизайн: ..........
...................................................................................
Художник – автор на илюстрациите: .................
...................................................................................
Художник – автор на корицата: ...........................
...................................................................................
Издател: ...................................................................
Интернет адресът, чрез който да се осъществи
достъпът до електронния вариант на печатното
издание или електронното издание, е ................
...................................................................................
(попълва се в случаите, когато електронният вариант
на печатното издание или електронното издание не
е внесен/о на цифров носител)
Прилагам:
1. ...............................................................................
2. ...............................................................................
3. ...............................................................................
4. ...............................................................................
Дата: .........................




9839

Подпис: ..............................
..............................................
(име и фамилия)
Печат: ................................

ИНСТРУКЦИЯ № 1
от 15 декември 2017 г.

за реда на водене Регистъра за научната
дейност в Република България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази инструкция се определят съдържанието на Регистъра за научната
дейност в Република България (наричан понататък „регистъра“), условията и редът за
воденето му, вписването на информация и
достъпът до нея.
(2) Регистърът е публичен и се поддържа от
Министерството на образованието и науката
чрез Националния център за информация и
документация, наричан по-нататък „центъра“.
Чл. 2. Целта на регистъра е да:
1. набира и съхран ява информаци я за
научните организации и висшите училища,
учените, научната инфраструктура и научните комплекси, юридическите и физическите
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лица, кандидатствали и получили финансиране за научноизследователска дейност по
реда на Закона за насърчаване на научните
изследвани я и дру ги нормативни актове,
научноизследователските цели и проекти, финансиращите организации и възможностите
за финансиране на научните изследвания и
резултатите от тях;
2. предоставя информация за обявените
конкурси за научни изследвания, за международните програми, в които Република
България членува, и програмите в областта
на научните изследвания, финансирани от
държавата;
3. предоставя информация за анализ на
състоянието на научната дейност за определяне
на научните и технологичните индикатори;
4. предоставя информация за потенциални
партньори за съвместни научни дейности;
5. предоставя информация за наблюдение
и оценка на научноизследователската дейност.
Чл. 3. (1) Информацията в регистъра съдържа данни, систематизирани в следните
раздели:
1. научни организации и висши училища
и техните организационни подразделения;
2. финансиращи организации/възложители
на конкурси;
3. финансирани организации;
4. учени;
5. научноизследователски проекти;
6. изследователски цели;
7. научни постижения и резултати;
8. конкурси за научни изследвания;
9. програми;
10. научна инфраструктура и научни комплекси.
(2) В регистъра се поддържа база данни с
показатели за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност.
(3) В регистъра се поддържа списък на
идентификационните кодове на данните, въвеждани в него.
Чл. 4. Данните, вписани в регистъра, са
публично достъпни и ползването им се осъществява при спазване разпоредбите на Закона
за защита на личните данни.
Чл. 5. В регистъра не се вписват данни,
които представляват класифицирана информация.
Г л а в а

в т о р а

ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ДАННИ
Чл. 6. В раздел „Научни организации и
висши училища“ се вписват:
1. основни данни:
а) идентификационен код;
б) ед и нен и ден т ифи к а ц ионен код по
БУЛСТАТ;
в) наименование и съкращение на наименованието (на български и английски език);
2. други данни:
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а) подчиненост на организацията и/или
подчинени организации – статус, наименование (на български и английски език) и/или
идентификационен код;
б) акт за създаване/възникване, промяна,
прекратяване (на български и английски език);
3. допълнителни данни:
а) описание на научната дейност (на български и английски език);
б) ключови думи (на български и английски език);
в) области на икономическа и изследователска дейност;
4. финансово-организационна информация:
а) тип на организацията;
б) форма на собственост;
в) орган на управление;
г) източници на финансиране;
5. ръководство:
а) собственото, бащиното и фамилното
име (написани с български и латински букви
съобразно правилата за транслитерация) на
лицата;
б) позиция, академична длъжност и научна
степен в научната организация/висшето училище или организационното подразделение
(на български и английски език);
6. оборудване:
а) пълно наименование на апарата/съоръжението (на български и английски език);
б) номер съгласно вътрешната номерация
на организацията;
в) модел (на български и английски език)
и година на производство;
г) тематични области, които обслужва оборудването (на български и английски език);
д) собственото, бащиното и фамилното
име на лице за връзка относно достъпа до
оборудването;
7. интерес към международни програми:
а) идентификационен код;
б) програма;
в) приоритет;
8. собственото, бащиното и фамилното
име (написани с български и латински букви съобразно правилата за транслитерация)
на лице за връзка, адрес за кореспонденция
(на български и английски език), телефон,
факс, адрес на електронна поща, адрес на
електронната страница.
Чл. 7. В раздел „Финансиращи организации/възложители на конкурси“ се вписват:
1. основни данни:
а) идентификационен код;
б) ед и нен и ден т ифи к а ц ионен код по
БУЛСТАТ;
в) наименование и съкращение на наименованието (на български и английски език);
2. ръководство:
а) собственото, бащиното и фамилното
име (написани с български и латински букви
съобразно правилата за транслитерация) на
лицата;
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б) позиция (на български и английски език);
3. други данни: акт за създаване/възникване, промяна, прекратяване (на български
и английски език);
4. други финансиращи организации/възложители на конкурси:
а) статус и наименование (на български и
английски език) и/или идентификационен код;
б) позиция по проекта (на български и
английски език);
5. собственото, бащиното и фамилното
име (написани с български и латински букви съобразно правилата за транслитерация)
на лице за връзка, адрес за кореспонденция
(на български и английски език), телефон,
факс, адрес на електронна поща, адрес на
електронната страница.
Чл. 8. В раздел „Финансирани организации“ се вписват:
1. основни данни:
а) идентификационен код;
б) ед и нен и ден т ифи к а ц ионен код по
БУЛСТАТ;
в) наименование и съкращение на наименованието (на български и английски език);
2. ръководство:
а) собственото, бащиното и фамилното
име (написани с български и латински букви
съобразно правилата за транслитерация) на
лицата;
б) позиция (на български и английски език);
3. други данни: акт за създаване/възникване, промяна, прекратяване (на български
и английски език);
4. данни за полученото финансиране за
научна дейност:
а) тип и описание на финансирането;
б) научна област;
в) срок (начална и крайна дата) за осъществяване;
г) ключови думи (на български и английски език);
д) кратко описание на очакваните резултати от финансирането (на български и
английски език);
е) бюджет: основно и допълнително финансиране (размер в левове);
ж) наименование на финансиращата организация/лице (на български и английски език);
5. собственото, бащиното и фамилното
име (написани с български и латински букви съобразно правилата за транслитерация)
на лице за връзка, адрес за кореспонденция
(на български и английски език), телефон,
факс, адрес на електронна поща, адрес на
електронната страница.
Чл. 9. В раздел „Учени“ се вписват:
1. основни данни:
а) идентификационен код;
б) научна организация/висше училище;
в) собствено, бащино и фамилно име (написани с български и латински букви съоб
разно правилата за транслитерация), единен
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граж дански номер (ЕГН) на българските
граждани, а за чужденците – личен номер
(ЛН) или личен номер за чужденец (ЛНЧ),
пол, дата и място на раждане, гражданство;
2. данни за научна/и степен/и:
а) пореден номер;
б) научна степен;
в) номер на диплома/удостоверение за
признаване на научна степен, дата на издаване
и организация – статус и наименование (на
български и на английски език) и/или идентификационен код, държава (на български
и английски език), научна специалност (на
български и английски език);
3. академична длъжност: длъжност, номер
и дата на акт за назначаване, професионално
направление;
4. друга професионална информация:
а) научни интереси;
б) професионален опит (на български и
английски език);
в) ключови думи (на български и английски език);
5. публикации:
а) вид и оригинално заглавие;
б) издателски данни: за книги – местоиздаване, издателство, година, брой страници;
за статии и доклади – наименованието на
списанието или сборника, в който е публикувана статията или докладът: заглавие, година,
брой, страници;
в) съавтори;
г) информационни бази данни, в които е
реферирана или индексирана публикацията;
6. владеене на чужди езици: чужд език,
ниво на владеене (съобразно Общоевропейската референтна рамка на езиците);
7. адрес за кореспонденция (на български
и английски език), телефон, факс, адрес на
електронна поща.
Чл. 10. В раздел „Физически лица, кандидатствали и получили финансиране за научноизследователска дейност по реда на Закона
за насърчаване на научните изследвания и
други нормативни актове“ се вписват:
1. основни данни:
а) идентификационен код;
б) научна организация/висше училище;
в) собствено, бащино и фамилно име (написани с български и латински букви съоб
разно правилата за транслитерация), единен
граж дански номер (ЕГН) на българските
граждани, а за чужденците – личен номер
(ЛН) или личен номер за чужденец (ЛНЧ),
пол, дата и място на раждане, гражданство;
2. получено финансиране за научна дейност:
а) тип и описание на финансирането;
б) научна област;
в) срок (начална и крайна дата) за осъществяване;
г) ключови думи (на български и английски език);
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д) кратко описание на очакваните резултати от финансирането (на български и
английски език);
е) бюджет: основно и допълнително финансиране (размер в левове);
ж) наименование на финансиращата организация/лице (на български и английски език);
3. друга професионална информация:
а) научни интереси;
б) професионален опит (на български и
английски език);
в) ключови думи (на български и английски език);
4. адрес за кореспонденция (на български
и английски език), телефон, факс, адрес на
електронна поща.
Чл. 11. В раздел „Научноизследователски
проекти“ се вписват:
1. основни данни:
а) идентификационен код на проекта;
б) наименование и кратко наименование
на организацията изпълнител;
в) организационно подразделение, отговорно за изпълнението (на български и английски език);
г) тип и научна област на проекта;
д) срок (начална и крайна дата) за осъществяване;
е) научен ръководител – статус, собствено,
бащино и фамилно име (написани с български и латински букви съобразно правилата за
транслитерация) и/или идентификационен код;
ж) кратко описание на проекта (на български и английски език);
з) кратко описание на очакваните резултати
(на български и английски език);
и) ключови думи (на български и английски език);
2. партньори:
а) юридически лица (за всяко лице): статус,
наименование (на български и английски
език) и/или идентификационен код, позиция
по проекта (на български и английски език);
б) физически лица: статус, собствено, бащино и фамилно име (написани с български
и латински букви съобразно правилата за
транслитерация) и/или идентификационен
код, позиция по проекта (на български и
английски език);
3. бюджет:
а) основно финансиране и допълнително
финансиране (ако има такова), размер в левове;
б) наименование на финансираща организация (на български и английски език);
в) фи на нси ра ща п рог рама/кон к у рс за
основно финансиране: статус, наименование
на програмата/типа грант (на български и
английски език) и/или идентификационен код;
г) финансираща програма/конкурс за допълнително финансиране: статус и наименование на програмата/типа грант (на български
и английски език) и/или идентификационен
код и данни.

БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

Чл. 12. В раздел „Изследователски цели“
се вписват:
1. основни данни:
а) идентификационен код на целта;
б) наименование и кратко наименование
на организацията изпълнител (на български
и английски език);
в) организационно подразделение, отговорно за изпълнението (на български и английски език);
г) срок (начална и крайна дата) за осъществяване;
д) научен ръководител: статус, собствено,
бащино и фамилно име (написани с български и латински букви съобразно правилата за
транслитерация) и/или идентификационен код;
е) кратко описание на целта (на български
и английски език);
ж) кратко описание на очакваните резултати;
з) ключови думи (на български и английски език);
2. бюджет:
а) основно финансиране и институционално
подпомагане (ако има такова), размер в левове;
б) разпределение на институционалното
подпомагане по години;
в) разпределение на бюджета по етапи – наименование на етапа, бюджет, резултати по
етапи.
Чл. 13. В раздел „Научни постижения и
резултати“ се вписват:
1. основни данни за резултата:
а) идентификационен код;
б) данни за организацията изпълнител;
в) проект или изследователска цел, от
чието осъществяване е възникнал резултатът – идентификационен код и наименование
на проекта;
г) тип на резултата (на български и английски език);
д) език, на който е публикуван резултатът;
е) година на прилагане/публикуване;
ж) научна област (на български и английски език);
з) описание на резултата на езика, на който
е публикуван (на български и английски език);
2. данни за авторите:
а) брой на авторите в трудовоправни отношения с организацията изпълнител;
б) собственото, бащиното и фамилното
име на авторите (написани с български и
латински букви съобразно правилата за транс
литерация), посочени в публикацията или в
друг вид информация за резултата;
3. данни за прилагане на резултата (на
български и английски език).
Чл. 14. В раздел „Конкурси за научни изследвания“ се вписват:
1. основни данни:
а) идентификационен код;
б) наименование на финансиращата организация (на български и английски език);
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в) описание и цели (на български и английски език), адрес на електронната поща
и адрес на електронната страница;
2. условия за участие и начин на кандидатстване:
а) изисквания към научноизследователските
проекти (на български и английски език);
б) начин за подаване на проекта и обявяване на резултатите (на български и английски
език);
в) други информационни източници за
конкурса (на български и английски език);
г) критерии за оценка на проектите (на
български и английски език);
д) мотиви за отхвърляне на проект (на
български и английски език);
е) адрес за изпращане на документацията
(на български и английски език), телефон,
факс, електронен адрес;
ж) срок (начална и крайна дата) за подаване на проектите;
3. статус и срок на конкурса:
а) срок (начална и крайна дата) на конкурса;
б) дата на одобряване и номер на решението
за обявяване на конкурса;
в) статус на конкурса – обявен, приключен,
прекратен;
г) причини за прекратяване на конкурса
(на български и английски език);
4. целево подпомагане:
а) общ размер на целевото подпомагане;
б) разпределение на целевото подпомагане
по етапи – година, бюджет в левове;
в) описание на целите (на български и
английски език);
5. лица, отговорни за организирането на
конкурса: собствено, бащино и фамилно име,
телефон и електронен адрес (за всяко лице).
Чл. 15. В раздел „Програми“ се вписват:
1. основни данни:
а) идентификационен код на програмата;
б) вид и наименование на финансиращата
организация (на български и английски език);
в) електронен адрес на страницата на
програмата;
г) бюджет;
2. тематични приоритети (за всеки тематичен приоритет):
а) код;
б) наименование (на български и английски език);
в) начална и крайна дата;
г) описание на целите (на български и
английски език);
3. цели и срок:
а) описание на целите на програмата (на
български и английски език);
б) срок (начална и крайна дата) на програмата.
Чл. 16. В раздел „Научна инфраструктура
и научни комплекси“ се вписват:
1. основни данни:
а) идентификационен код;

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

б) наименование и съкращение на наименованието (на български и английски език);
в) категория (уникална инфраструктура;
съоръжения и/или бази данни, предоставящи
широк достъп на национално и транснационално ниво; мрежи от национални научни
звена с възможност за широк достъп за учени
от други страни; научен комплекс или бази
данни на ниво факултет, институт или друга
организация; научно оборудване или лимитирани бази данни, разположени в различни
лаборатории, ползвани от определена научна
група с възможност за регламентиран достъп
на други изследователи; регионални партньорски мрежи), собствено, бащино и фамилно
име на координатора (написани с български
и латински букви съобразно правилата за
транслитерация);
2. местоположение (на български и английски език), собствено, бащино и фамилно
име (написани с български и латински букви
съобразно правилата за транслитерация) на
лице за връзка, телефон, факс, адрес на електронна поща, адрес на електронна страница;
3. участващи организации (за всяка орга н иза ц и я) – с тат ус и на и менова н ие (на
български и английски език) и/или идентификационен код;
4. други данни:
а) описание (на български и английски
език);
б) ключови думи (на български и английски език);
в) очаквани ползи (на български и английски език).
Г л а в а

т р е т а

ВПИСВАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА
ДАННИ В РЕГИСТЪРА
Чл. 17. (1) Действията по вписване на дан
ните в регистъра се извършват от длъжностни
лица, определени със заповед на изпълнителния директор на центъра.
(2) Първоначалното откриване на партида
в регистъра се осъществява въз основа на
заявление, подадено от законния представител
или пълномощник на лицата по т. 1 – 3 съгласно образци, утвърдени от изпълнителния
директор на центъра. Заявяването за първоначално откриване на партида в регистъра
може да се извършва и по електронен път
със заявления по образци, утвърдени със
заповед на изпълнителния директор на центъра, съответно за:
1. научните организации и висшите училища;
2. финансиращите организации;
3. физическ ите и юри дическ ите лица,
кандидатствали и получили финансиране за
научноизследователска дейност по реда на
Закона за насърчаване на научните изследвания и други нормативни актове.
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(3) Лицата по ал. 2, които имат открита
първоначална партида в регистъра, подават
заявление за добавяне/заличаване на оторизирани представители за работа с регистъра по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на центъра.
(4) Вписването в регистъра се извършва,
след като оторизиран представител на лицата
по ал. 2 представи в центъра цялата необходима информация за съответната структура,
като попълни специално предвидените за
целта електронни образци, до които получава достъп като оторизиран представител,
както следва:
1. представителите на лицата по ал. 2, т. 1
представят информация по чл. 6, 9, 11, 12 и 13;
2. представителите на лицата по ал. 2, т. 2
представят информация по чл. 7, 14 и 15;
3. представителите на лицата по ал. 2, т. 3
представят информация съответно по чл. 8
или чл. 10.
(5) Когато при разглеждане на попълнената
информация се установят нередности или непълноти, изпълнителният директор на центъра
или оправомощено от него длъжностно лице
изпраща уведомление на лицата по ал. 2 за
отстраняване на нередностите и непълнотите
в срок до 3 работни дни считано от датата на
получаване на уведомлението.
(6) Вписването на информация в регистъра е съпроводено с прилагане на документи,
удостоверяващи подлежащите на вписване
данни при необходимост.
(7) След отстраняване на откритите нередности или непълноти, както и при липсата на
такива длъжностните лица по ал. 1 извършват
вписване на заявените данни в регистъра.
Чл. 18. Всяко вписано в регистъра лице
е длъжно след възникване на промяна във
вписаните данни да актуализира данните в
регистъра, като попълни специално предвидените за целта електронни образци, до които
имат достъп оторизираните представители
съобразно чл. 17, ал. 4.
Чл. 19. Всяка научна организация/висше
училище може да поиска от центъра да є бъде
издадено удостоверение за вписване.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪРА
И ДОСТЪП
Чл. 20. (1) Регистърът се поддържа като
единна електронна база данни (информационна система), в която се съдържа информация
за вписаните данни, както и за промените,
настъпили в тях в хронологичен ред.
(2) Единната електронна база данни се
поддържа от длъжностно лице или от длъжностни лица, определени със заповед на изпълнителния директор на центъра по начин,
който гарантира целост та и защитата на
информацията в системата срещу увреждане
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и заличаване, неправомерно изменение и
ползване и осигурява контролиран достъп за
вписвания и преглеждане.
Чл. 21. (1) Достъпът до регистъра е публичен и се реализира по начин, който гарантира
сигурността на съхранение на данните в него.
(2) Достъпът до информация в регистъра,
която не е защитена от специални разпоредби, се осигурява чрез адреса на електронн ата
страница на центъра или чрез отдалечен
достъп посредством референтен интерфейс.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Идентификационен код“ е код, еднозначно определ ящ в регист ъра нау чна
организация/висше училище, финансираща
организация, финансирана организация, проект за научни изследвания, изследователска
цел или резултат от научно изследване, учен,
физическо лице, кандидатствали и получили
финансиране за научноизследователска дейност по реда на Закона за насърчаване на
научните изследвания и други нормативни
актове, конкурс, програма, научна инфраструктура/научен комплекс.
2. „Финансираща организация“ е бюджетна
организация, обявяваща конкурси за научни
изследвания и финансираща изследователски
цели или резултати от научни изследвания.
3. „Организационно подразделение“ е основно звено или катедра на държавно висше
у ч и л и ще и л и с ъо т ве т на орга н иза ц ион на
структура на частно висше училище, както
и организационна структура в научна организация.
4. „Научна инфраструктура и научни комплекси“ са съоръжения, научни центрове,
интегрирани комплекси, бази данни, крупни
компютърни мрежи, специализирани лаборатории, които разполагат с високоспециализирано оборудване и апаратура, предлагат
специализирано научно обслужване на национално ниво и/или са партньорска структура
на инфраструктури, определени от Европейския стратегически форум за изследователски
инфраструктури и включени в Европейската
пътна карта за научноизследователска инфраструктура.
5. „Оторизиран представител“ е у пълномощено лице от структурата на научна
организаци я/висше у чи лище и ли финансираща организация или физическите или
юридическите лица, кандидатствали и получили финансиране за научноизследователска
дейност по реда Закона за насърчаване на
научните изследвания и други нормативни
актове, което след одобрение от страна на
центъра има право на достъп и вписване на
данни в регистъра.
6. „Финансирани организации“ са юридически лица, кандидатствали и получили финансиране за научноизследователска дейност
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по реда на Закона за насърчаване на научните
изследвания и други нормативни актове.
7. „Организация изпълнител“ е организация, отговорна за изпълнението на даден
проект/цел.
8. „Програми“ са международни научни
програми, в които Република България членува, и програми в областта на научните изследвания, финансирани от Република България.
9. „Статус“ е състояние в информационната
система, което показва наличие на дадена
информация в регистъра.
10. „Научна организация“ е юридическо
лице, което извършва научни изследвания в
съответствие с действащото законодателство.
11. „Уникална научна инфраструктура“ са
съоръжения, научни центрове и интегрирани
комплекси, които разполагат с високоспециализирано оборудване и апаратура, предлагат специализирано научно обслужване,
нямат аналог на национално ниво и/или са
партньорска структура на инфраструктури,
определени от Европейския стратегически
форум за изследователски инфраструктури
и включени в Европейската пътна карта за
научноизследователска инфраструктура.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Инструкцията се издава на основание
чл. 7, ал. 3 от Закона за нормативните актове
във връзка с чл. 7б от Закона за насърчаване
на научните изследвания и влиза в сила на
1.01.2018 г.
§ 3. Тази инструкция отменя Инструкция
№ 1 от 4 януари 2012 г. за реда за водене на
Регистъра за научната дейност в Република
България (загл. изм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г.).
Министър:
Красимир Вълчев
9737

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава
пета от Закона за българското гражданство
(обн., ДВ, бр. 19 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 51
от 2001 г., бр. 111 от 2002 г., бр. 43 от 2005 г.,
бр. 35 от 2010 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 53 от
2013 г., бр. 84 от 2015 г., бр. 101 от 2016 г. и
бр. 34 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 3 след думата „пребивава“ се добавя
„постоянно или“;
в) в т. 4 след думата „пребивава“ се добавя
„постоянно или“;
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г) в т. 5 думите „както и документ, удостоверяващ внасянето на задъл ж ителните
осигурителни вноски;“ се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случай че промяната на имената е
извършена поради сключен граждански брак
с български гражданин на територията на
Република България, лицето не представя
документ по ал. 1, т. 13. Дирекция „Българско
гражданство“ извършва служебна проверка
в Национална база данни „Население“, поддържана от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.“
§ 2. В чл. 4а, ал. 1, т. 4 думите „чл. 4,
т. 1 – 5, т. 7 – 11, т. 13 – 14“ се заменят с „чл. 4,
ал. 1, т. 1 – 5, т. 7 – 11, т. 13 – 14“.
§ 3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Лицата по чл. 13, т. 1 от закона
представят освен посочените в чл. 4, ал. 1
документи и удостоверение за наличие на
сключен граждански брак преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на
молбата, когато бракът е сключен в чужбина.
(2) В случай че гражданският брак е сключен с български гражданин на територията
на Република България, се извършва служебна проверка за обстоятелството по ал. 1 от
дирекция „Българско гражданство“ в Национална база данни „Население“, поддържана
от Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.“
§ 4. В чл. 5а думите „чл. 4, т. 12“ се заменят
с „чл. 4, ал. 1, т. 12“, а думите „чл. 4, т. 5“ се
заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 5“.
§ 5. В чл. 5б, ал. 1, т. 3 думите „чл. 4, т. 1,
т. 4 – 11, т. 13 и 14“ се заменят с „чл. 4, ал. 1,
т. 1, т. 4 – 11, т. 13 и 14“.
§ 6. В чл. 5в думите „чл. 4“ се заменят с
„чл. 4, ал. 1“.
§ 7. В чл. 5г, т. 4 думите „чл. 4, т. 1 – 4,
т. 7 – 11, т. 13 – 14“ се заменят с „чл. 4, ал. 1,
т. 1 – 4, т. 7 – 11, т. 13 и 14“.
§ 8. В чл. 6, ал. 2 думите „чл. 4“ се заменят
с „чл. 4, ал. 1“.
§ 9. В чл. 7, т. 3 думите „чл. 4, т. 1, 3, 4,
т. 7 – 11, т. 13 и 14“ се заменят с „чл. 4, ал. 1,
т. 1, 3, 4, т. 7 – 11, т. 13 и 14“.
§ 10. В чл. 8, чл. 9 и чл. 10, т. 3 думите
„чл. 4, т. 1, т. 8 – 11, т. 13 и 14“ се заменят с
„чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 8 – 11, т. 13 и 14“.
§ 11. В чл. 11, ал. 1 думите „чл. 4, т. 1 – 4,
т. 7 – 11, т. 13 и 14“ се заменят с „чл. 4, ал. 1,
т. 1 – 4, т. 7 – 11, т. 13 и 14“.
§ 12. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Молбите и предложенията за
промяна на граж данството се приемат и
регистрират в дирекция „Българско гражданство“. За приемането и регистрирането
им лицата запазват предварително дата и час
чрез автоматизираната информационна система на дирекция „Българско гражданство“
по чл. 14а, ал. 1.
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(2) При приемането и регистрирането на
документите по ал. 1 с молителя се провежда
интервю, в случай че са предоставени всички
необходими документи по тази наредба.
(3) Интервюто се провежда на български
език по въпросник, утвърден от министъра
на правосъдието.
(4) Интервюто се провежда от определени
от министъра на правосъдието лица. При
провеждане на интервюто могат да присъстват и представители на ведомствата, които
изразяват писмени становища по чл. 33, ал. 3
от закона.
(5) Когато молбата се подава чрез дипломатическото или консулското представителство
на Република България в чужбина, интервюто
с молителя се провежда от служител на съответното представителство при подаването
на молбата.“
§ 13. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) В 14-дневен срок от приемането
и регистрирането на документите по чл. 13 се
извършва експертен преглед за съответствието
им с нормативните изисквания от дирекция
„Българско гражданство“.
(2) При прегледа по ал. 1 дирекция „Българско г ра ж данство“ извършва сл у жебна
проверка чрез безплатен достъп до Национална база данни „Население“, поддържана
от Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, както и чрез автоматизиран достъп до средата на междурегистров
обмен (Regix), поддържана от Държавна агенция „Eлектронно управление“, на следните
обстоятелства:
1. наличие на разрешено постоянно или
дългосрочно пребиваване в Република България, съответно датата на разрешаване на
пребиваването и правното основание;
2. внасянето на задължителните осигурителни вноски и наличието или липсата на
задължения;
3. наличие на сключен граждански брак
с български гражданин на територията на
Република България.
(3) При констатиране на несъответствие с
изискванията на закона и наредбата молителят се уведомява да отстрани недостатъците
в двумесечен срок чрез публикуване на съобщение за това в автоматизираната информационна система на дирекция „Българско
гражданство“ по чл. 14а, ал. 1 с указание, че
при неотстраняването им производството по
промяна на гражданство ще бъде прекратено.
Тези правила се прилагат и по отношение на
предложенията по чл. 16 от закона.
(4) Когато недостатъците не бъдат отстранени в срока по ал. 3, министърът на правосъдието издава заповед за прекратяване на
производството по промяна на гражданството.“
§ 14. В чл. 14а ал. 4 се отменя.
§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
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„(4) В случай че промяната на имената
е извършена поради сключен граждански
брак на територията на Република България, лицето не представя документ по ал. 2,
т. 5. Ди рек ци я „Бъ лгарско г ра ж данст во“
извършва служебна проверка в Национална база данни „Население“, поддържана от
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 16. В приложение № 4 думите „към чл. 4,
т. 8“ се заменят с „към чл. 4, ал. 1, т. 8“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Неприключилите до влизането в сила
на тази наредба производства се довършват
при досегашните условия и ред.
§ 18. Тази наредба влиза в сила от 1 юли
2018 г.
Министър:
Цецка Цачева
9704
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 609
от 7 декември 2017 г.

за изменение и допълнение на Технически
те изиск вани я за работа на електронни
съобщителни мрежи от неподвижна радио
служба и съоръженията, свързани с тях
(приети с Решение № 1308 от 25.10.2007 г.
на Комисията за регулиране на съобщенията – обн., ДВ, бр. 92 от 2007 г.; изм., бр. 82
от 2009 г., бр. 101 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 100 от 2015 г.; изм., бр. 37 от 2016 г.;
попр., бр. 38 от 2016 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за
електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. Приложение № 1 към чл. 4 се изменя,
както следва:
„Приложение № 1
към чл. 4

ДОПУСТИМИ ЧЕСТОТНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНАТА РАДИОСЛУЖБА ОТ ВИДА „ТОЧК А
КЪМ ТОЧК А“
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРИ НА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА

Честотен
обхват

Минимална дължи
на на участък при
цифрова скорост
КапациДопустими
Допълнителни
n × 2
PDH –
Канално Дуплексно тет/вид
честотни
технически изисквания
4 × 34
отстояние отстояние информа- Mbit/s
разпределения
към радиосъоръженията
PDH,
Mbit/s,
ция
STM-0
SDH –
2 × STM-0,
по-висока

3600 – 3800 MHz CEPT/ERC
Забележка 1
REC 12-08,
Забележка 6
Анекс B,
Част 2

14 MHz;
7 MHz;
3,5 MHz

100 MHz

от
34 Mbit/s
до
4 Mbit/s

35 км

35 км

ATPC, ACАP.
Антени – клас не по-нисък
от клас 3 с диаметър не
по-малък от 1,2 м

3800 – 4200 MHz ITU-R F.382-8
Забележка 6
CEPT/ERC/
REC 12-08
Анекс B,
Част 1

29 MHz

213 MHz

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2-2

35 км

35 км

ATPC, ACАP или CCDP.
Антени с високи експлоатационни характеристики и
клас не по-нисък от клас 3
с диаметър не по-малък от
1,8 м, широчина на главния
лъч на ниво минус 3 dB <
3,0 grad и отношение фронттил не по-малко от 58 dB

252,04
MHz

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2-2

35 км

20 км

ATPC, ACCP и/или CCDP,
XPIC за лента 40 MHz;
ATPC, CCDP, XPIC за лента
29,65 MHz.
Антени с високи експлоатационни характеристики и
клас не по-нисък от клас 3
с диаметър не по-малък от
1,2 м, широчина на главния
лъч на ниво минус 3 dB <
3,0 grad и отношение фронттил не по-малко от 58 dB

5925 – 6425 MHz
(6 GHz нисък
обхват)
Забележка 2
Забележка 6

CEPT/ERC/
29,65 MHz,
REC 14-01,
40 MHz
Анекс 1
ITU-R F.383-9,
основно разпределение
по фиг. 1
(A, В и С)

240 MHz

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Допустими
Канално Дуплексно
честотни
отстояние отстояние
разпределения

6425 – 7125 MHz
(6 GHz висок
обхват)
Забележка 6

ITU-R F.384-11,
CEPT/ERC/
REC 14-02,
Анекс 1

40 MHz,
30 MHz

340 MHz

7125 – 7425 MHz
(7 GHz нисък
обхват)
Забележка 6
Забележка 8

ITU-R F.385-8
(основно разпределение по
фиг. 1)

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz

161 MHz

7425 – 7725 MHz
(7 GHz висок
обхват)
Забележка 6
Забележка 8

ITU-R F.385-8
(основно разпределение
по фиг. 1)

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

161 MHz

7725 – 8275 MHz ITU-R F.386-9,
Забележка 2
Анекс 6
Забележка 6
Забележка 7

29,65
MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

311,32
MHz;
148,25
MHz или
148,5 MHz

7900 – 8500 MHz
Забележка 2
Забележка 6
Забележка 9

28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

310 MHz
119 MHz,
126 MHz

CEPT/ECC/
REC (02)06,
Анекс 2
ITU-R F.386-9,
Анекс 2

10,15 – 10,68 GHz CEPT/ERC/
28 MHz,
350 MHz
Забележка 2
REC 12-05,
14 MHz,
за ERC
Анекс А
7 MHz, REC 12-05
ITU-R F.746-9, 3,5 MHz
Анекс 2
или
национално
20 MHz
разпределение или със
Rec. ITU-R
стъпка
F.1568-1
0,25 MHz
по Преп.
1568-1

ВЕСТНИК
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Минимална дължи
на на участък при
цифрова скорост
КапациДопълнителни
n × 2
PDH –
тет/вид
технически изисквания
4 × 34
информа- Mbit/s
към радиосъоръженията
PDH,
Mbit/s,
ция
STM-0
SDH –
2 × STM-0,
по-висока
съгласно
35 км
15 км
ATPC, ACCP или CCDP,
стандарт
XPIC.
ETSI EN
Антени с високи експлоата302 217-2-2
ционни характеристики и
клас не по-нисък от клас 3
с диаметър не по-малък от
1,2 м, широчина на главния
лъч на ниво минус 3 dB <
3,0 grad и отношение фронттил не по-малко от 60 dB
съгласно
25 км
15 км
ATPC, ACAP.
стандарт
Антени с високи експлоатаETSI EN
ционни характеристики и
302 217-2-2
клас не по-нисък от клас 3
с диаметър не по-малък от
1,2 м, широчина на главния
лъч на ниво минус 3 dB <
2,3 grad и отношение фронттил не по-малко от 65 dB
съгласно
20 км
15 км
ATPC, ACAP.
стандарт
Антени с високи експлоатаETSI EN
ционни характеристики и
302 217-2-2
клас не по-нисък от клас 3
с диаметър не по-малък от
1,2 м, широчина на главния
лъч на ниво минус 3 dB <
2,3 grad и отношение фронттил не по-малко от 65 dB
съгласно
20 км
10 км
ATPC, ACAP.
стандарт
Антени с високи експлоETSI EN
атационни характеристики
302 217-2-2
и клас не по-нисък от клас
3 с диаметър не по-малък
от 1,2 м за лента 29,65 MHz
и препоръчително с диаметър не по-малък от 1,2 м
за ленти 3,5 MHz, 7 MHz,
14 MHz и 28 MHz
съгласно
20 км
8 км
ATPC, ACAP, CCDP, XPIC.
стандарт
Антени с високи експлоатаETSI EN
ционни характеристики и
302 217-2-2
клас не по-нисък от клас 3
с диаметър не по-малък от
1,2 м, широчина на главния
лъч на ниво минус 3 dB <
2,3 grad и отношение фронттил не по-малко от 64 dB
от
Антени – клас не по-нисък
140 Mbit/s
от клас 3, диаметър не подо 4 Mbit/s
малък от 0,8 м
PDH
мрежи,
eдно- и
двупосочни РРУ
за пренос
на радиопрограми
(РП) и
телевизия
(ТВ)
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обхват

10,7 – 11,7 GHz
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КапациДопустими
Канално Дуплексно тет/вид
честотни
отстояние отстояние информаразпределения
ция

ITU-R F. 387-12, 40 MHz,
Забележка 3 по (3,5 MHz,
отношение на 7 MHz и
CEPT/ERC/
14 MHz в
REC 12-06
канал 1)
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Минимална дължи
на на участък при
цифрова скорост
n × 2
PDH –
Mbit/s
4 × 34
PDH,
Mbit/s,
STM-0
SDH –
2 × STM-0,
по-висока
13 км
6 км
(без канал 1)

530 MHz

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2-2;
едно- и
двупосочни РРУ
за пренос
РП и ТВ в
канал 1

266 MHz

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2-2

12 км

6 км

17,7 – 19,7 GHz
Забележка 5
Забележка 6

ITU-R F.595-10 220 MHz, 1010 MHz съгласно
CEPT/ERC
110 MHz,
стандарт
REC 12-03
55 MHz,
ETSI EN
27,5 MHz,
302 217-2-2
13,75 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

6 км

3 км

22,0 – 23,6 GHz

CEPT/ERC
T/R 13-02
Анекс А

26 GHz, дуплекс
но спрегнатите
ленти
24,91 – 25,45/
25,92 – 26,5 GHz
канали с номера от 14 до 32
включително

ITU-R F.748-4
Анекс 1,
CEPT/ERC/
T/R 13-02,
Анекс B

12,75 – 13,25 GHz CEPT/ERC/
Забележка 6
REC 12-02
ITU-R F.497-7

56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz
112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz

Допълнителни
технически изисквания
към радиосъоръженията

За канали от 2 до 12 вкл.:
ATPC, ACCP или CCDP,
XPIC.
Антени с високи експлоатационни характеристики
и клас не по-нисък от клас
3 с диаметър не по-малък
от 1,2 м;
За канал 1: Антени с клас
не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 0,8 м
AT PC , ACA P. А н т ен и с
висок и експлоатационни
характеристики и клас не
по-нисък от клас 3, диаметър на антените не помалък от 1,2 м
ATPC, ACAP или CCDP,
XPIC.
Антени с високи експлоатационни характеристики и
клас не по-нисък от клас 3
с диаметър не по-малък от
0,6 м, широчина на главния
лъч на ниво минус 3 dB <
1,9 grad
ATPC, ACAP или CCDP за
ленти 28 и 56 MHz.
Антени – клас не по-нисък
от клас 3

1008 MHz

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2-2

4 км

2 км

1008 MHz

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2-2

3 км

2 км

ATPC, ACAP или CCDP.
Антени – клас не по-нисък
от клас 3

28 GHz
CEPT/ERC/
28 MHz,
лента 27828,50 – REC T/R 13-02, 14 MHz,
27940,50 MHz
Анекс C
7 MHz,
ITU-R F.748-4
3,5 MHz
Анекс 2
28 GHz,
CEPT/ERC/
112 MHz,
ленти 27940,50 – REC T/R 13-02, 56 MHz,
28444,50 MHz/ Анекс C
28 MHz,
28948,50 –
ITU-R F.748-4
14 MHz,
29452,50 MHz
Анекс 2
7 MHz,
3,5 MHz
31,0 – 31,3 GHz ECC
28 MHz,
REC(02)02
14 MHz,
ITU-R F.746-10, 7 MHz,
Анекс 6
3,5 MHz

Еднопосъгласно
сочни
стандарт
участъци ETSI EN
(без ду- 302 217-2-2
плекс)
1008 MHz съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2-2

-

-

ATPC, ACAP.
Антени – клас не по-нисък
от клас 3

-

-

ATPC, ACAP или CCDP.
Антени – клас не по-нисък
от клас 3

140 MHz
за FDD

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2-2

-

-

ATPC, ACAP или CCDP.
Антени – клас не по-нисък
от клас 3

31,8 – 33,4 GHz

812 MHz

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2-2

-

-

ATPC, ACAP или CCDP.
А нтени – к лас не по-нисък от клас 3. За блокови
разпределения ECC/REC
(04)06

ERC/REC/
112 MHz,
(01)02
56 MHz,
ITU-R F.1520-3, 28 MHz,
Анекс 1
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz
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Минимална дължи
на на участък при
цифрова скорост
КапациДопълнителни
Допустими
n × 2
PDH –
Честотен
Канално Дуплексно тет/вид
честотни
технически изисквания
4 × 34
обхват
отстояние отстояние информа- Mbit/s
към радиосъоръженията
разпределения
PDH,
Mbit/s,
ция
STM-0
SDH –
2 × STM-0,
по-висока
37,0 – 39,5 GHz CEPT/ERC/
112MHz, 1260 MHz съгласно
ATPC, ACAP или CCDP.
T/R REC
56 MHz,
стандарт
Антени – клас не по-нисък
12-01,
28 MHz,
ETSI EN
от клас 3
Анекс А
14 MHz,
302 217-2-2
7 MHz,
3,5 MHz
51,4 – 52,6 GHz CEPT/ERC/
112 MHz, 616 MHz
съгласно
Антени – клас не по-нисък
REC 12-11
56 MHz,
стандарт
от клас 3
ITU-R F.1496-1 28 MHz,
ETSI EN
14 MHz,
302 217-2-2
7 MHz,
3,5 MHz
55,78 – 57 GHz
CEPT/ERC/
112 MHz, 616 MHz
съгласно
Антени – клас не по-нисък
REC 12-12
56 MHz,
за FDD
стандарт
от клас 3
ITU-R F.1497-2, 28 MHz,
ETSI EN
Анекс 1
14 MHz
302 217-2-2
57,0 – 64,0 GHz ECC/REC/
n×50 MHz 3500 MHz съгласно
Антени – клас не по-нисък
(57,0 – 59,0 GHz, (09)01
(FDD/
за FDD
стандарт
от клас 3
59,0 – 63,0 GHz ITU-R F.1497-2,
TDD)
ETSI EN
63,0 – 64 GHz)
Анекс 2
302 217-2-2
64,0 – 66,0 GHz ECC/REC/
n×50 MHz 950 MHz
съгласно
Антени – клас не по-нисък
(05)02, Анекс 3
(FDD/
за FDD
стандарт
от клас 3
ITU-R F.1497-2,
TDD)
ETSI EN
Анекс 3
302 217-2-2
71 – 76 GHz
ECC/REC/
сдвоен с обхват (05)07
81 – 86 GHz
Забележка 11

n×250 MHz 10 000 MHz съгласно
(n=1 до
за FDD
стандарт
19)
ETSI EN
302 217-2-2

-

-

Антени – клас не по-нисък
от клас 3

92 – 95 GHz
(92 – 94 GHz и
94,1 – 95 GHz)

n×50 MHz 1500 MHz
(FDD/
за FDD
TDD)

-

-

Антени – клас не по-нисък
от клас 3

ECC/REC/
(14)01,
Анекс 3

съгласно
стандарт
ETSI EN
302 217-2-2

Забележки:
1. Използването на този честотен обхват е ограничено и се допуска с оглед мотивирана оптимизация
на съществуващи мрежи от неподвижната радиослужба.
2. Използването на този честотен обхват е ограничено само до цифрови радиорелейни системи.
3. Използването на този честотен обхват е ограничено до ползване за международна свързаност на
мрежи от неподвижната радиослужба.
4. (отм.)
5. Допуска се използването на антени с диаметър 0,3 м клас 3 с високи експлоатационни характеристики за високопланински терени с надморска височина над 1000 м.
6. При специфични характеристики на трасето дължината на участъка може да бъде по-малка от
нормираната в таблицата. Такива условия са: голяма денивелация на трасето, значителна част от трасето
е разположено над водна площ, високопланински терен или силно застроена градска среда и когато РР
участък е част от магистрална РР мрежа.
7. В честотния обхват 7725 – 7995 MHz има национално разпределение на основата на ITU-R F.386-8,
Анекс 6.
8. В този честотен обхват използваната версия на Препоръка ITU-R F.385 е 8.
9. В честотния обхват 8275 – 8500 MHz приложението на Препоръка ITU-R F.386-8, Анекс 2 се ограничава само до съществуващи цифрови радиорелейни системи с дуплексно отстояние 119 MHz и 126 MHz.
10. За цитираните стандарти и препоръки на ETSI, ITU и СЕРТ/ECC се използват последните им
версии освен в случаите, в които е указано друго.
11. Сдвоени обхвати 74 – 76 GHz и 84 – 86 GHz, за които���������������������������������������������
��������������������������������������������
ресурсът е съответно по 7 дуплексно спрегнати блока с лента 250 МHz. Честотните разпределения за неподвижна радиослужба са дадени в таблицата
по-долу, в която са посочени примери за разпределение на канали със стъпка 250 МHz, в зависимост от
избраната технология.
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Схема на определяне на каналите/блоковете (сдвоени обхвати за FDD и за TDD)
Размер на канала

250 MHz

500 MHz

750 MHz

1000 MHz

1250 MHz 1500 MHz

1750 MHz

Граници на канала, MHz
ниски канали високи канали

Сдвоени обхвати за FDD: дуплексно отстояние = 10 000 MHz

74125

84125

74375

84375

1 (1')

74625

84625

2 (2')

74875

84875

3 (3')

75125

85125

4 (4')

75375

85375

5 (5')

75625

85625

6 (6')

75875

85875

Защитнa лентa с широчина 100 MHz към съседни ленти и служби
1 (1')

1 (1')

1 (1')

1 (1')

2 (2')

3 (3')
TDD
Сдвоен/
несдвоен
канал
7 (7')
250 MHz

7 (7')

1 (1')

2 (2')
TDD
Сдвоен/
несдвоен каTDD
Сдвоен/ нал с по-манесдвоен лък размер
от 1 (1')
канал
1000 MHz
7 (7')
250 MHz

TDD
Сдвоен/
несдвоен
канал с
по-малък
размер от
1 (1')
1250 MHz

1 (1')
TDD
Сдвоен/
несдвоен
канал
7 (7')
250 MHz

Защитнa лентa с широчина 100 MHz към съседни ленти и служби

n (n') – Сдвоени канали/блокове с номер n (ниски канали/долен обхват) и n' (високи канали/горен
обхват) или несдвоени n канали/блокове във всяка от двете ленти.

Използвани термини и съкращения в приложение № 1:
РРУ

радиорелеен участък

ATPC, Automatic Transmit Power Control

автоматично регулиране на предавателната мощност

SDH, Synchronous Digital Hierarchy

синхронна цифрова йерархия

PDH, Plesiochronous Digital Hierarchy

плезиохронна цифрова йерархия

АCАP, Adjacent-Channel Alternative
Polarization

алтернативна поляризация на носещата в съседен канал

АCCP, Adjacent-Channel Dual Polarization еднаква поляризация на носещата в съседен канал
CCDP, Co-Channel Dual Polarization

двойна поляризация на носещата в един и същ радиоканал

XPIC, Cross-polar Interference Canceller

устройство за потискане на поляризационните смущения с
обратна поляризация

ITU, International Telecommunication Union Международен съюз по далекосъобщения (МСД)
СЕРТ, European Conference of Postal and Европейска конференция по пощи и далекосъобщения
Telecommunications
ERC , Eu ropean R ad iocom mu n ications Европейски комитет по радиосъобщения
Committee
ETSI, etsi, European Telecommunication Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията
Standardization Institute
ECC, Electronic Communications Committee Комитет по електронни съобщения към СЕРТ
FDD, Frequency division duplex

Разделяне на дуплексните канали по честота

TDD, Time division duplex

Разделяне на дуплексните канали по време

Антени клас 3 (или клас 4)

клас на антената за конкретните честотни обхвати съгласно
стандарт БДС EN 302 217-4-1 и БДС EN 302 217-4-2
“

§ 2. Приложение № 2 към чл. 4 се изменя, както следва:

„Приложение № 2
към чл. 4

Допустими честотни обхвати и разпределения, които могат да се използват за електронни
съобщителни FWA мрежи от неподвижна радиослужба
Технически характеристики и параметри
1.
Мрежи за неподвижен безжичен достъп (FWA) в обхвата 26 GHz
1.1. Допустими обхвати и честотни разпределения:
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24,549 – 24,885/
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Допустими ширини
на канала

Дуплексно
Технология на оротстояние
ганизация на дуп
при използвалексната връзка
не на FDD

на принципа на обединяване със стъпка
28 MHz

ECC/REC (00)05
(Use of the band
24,5 – 26,5 GHz for
fixed wireless access)

1008 MHz

FDD или TDD

1.2. Технически характеристики и параметри
1.2.1. Гранични стойности на максималната спектрална плътност на мощността за ЦС и КС.
Таблица 3
Препоръчителни максимални стойности за определяне границите на e.i.r.p.

Спектрална плътност на максималната еквивалентна изотропно излъчена мощност e.i.r.p.
(включително толерансите и
обхвата на ATPC)

максимална спектрална
плътност на мощността
на антенния вход *

коефициент на усилване на антената *

Централна
станция (ЦС)

+ 40 (dBm/MHz)

+20 dBm/MHz

20 dBi

Крайна станция
(КС)

+ 60 (dBm/MHz)

+17 dBm/MHz

43 dBi

Вид на
станцията

· * Евентуалното надвишаване на някоя от посочените максимални стойности трябва да се компенсира с намаляване на другата съставка на еквивалентната изотропно излъчена мощност.
Граничните стойности не се отнасят за централни станции, използващи адаптивни или разнесени антени.
· e.i.r.p. – еквивалентната изотропно излъчена мощност.
1.2.2. Гранични стойности за излъчванията извън честотните блокове (маска за границите на честотните блокове за ЦС и КС):
30
20

Крайни станции (КС) (КС – ЦС)
Централни станции (ЦС) (ЦС – КС)

+11

e.i.r.p. (dBW/ MHz)

10

0

-52

0
-10

-9
-19

-20

-30
-39

-40
50
-60

Честота (MHz)

-32

-52

-50

-14

0

14

50

100

Използвани термини и съкращения в приложение № 2:
ECC, Electronic Communications Committee Комитет по електронни съобщения към СЕРТ
FDD Frequency division duplex

Разделяне на дуплексните канали по честота

TDD Time division duplex

Разделяне на дуплексните канали по време

ATPC, Automatic Transmit Power Control

Автоматично регулиране на предавателната мощност
“

Заключителна разпоредба
§ 3. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За председател:
Никола Колев
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-99
от 5 декември 2017 г.
Със Заповед № РД-02-15-90 от 12 октомври
2017 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрен
проект на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на
курортен комплекс (КК) „Св. св. Константин
и Елена“ (в граници: КК „Слънчев ден“, Черно
море, резиденция „Евксиноград“ и път І-9 Вар
на – Златни пясъци) и Специфични правила и
нормативи към него, фаза окончателен проект,
съгласно приетите текстови и графични части,
представляващи неразделна част от настоящата
заповед. В проекта на ПУП – ПРЗ са отразени
одобрените и влезли в сила план-извадки, както и
разрешените строежи, за които разрешенията за
строеж не са загубили правно действие, описани
таблично в графичната част и в приложението
към Правилата и нормативите за прилагане на
плана, които са неразделна част от настоящата
заповед. Одобреният подробен устройствен план
на КК „Св. св. Константин и Елена“ е публикуван на интернет страницата на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 5
ЗУТ, заповедта за одобряването му е обнародвана
в неофициалния раздел на „Държавен вестник“,
бр. 84 от 2017 г.
След публикуването на одобрения проект
в МРРБ е постъпила жалба от „Д енд Д Реал
естейт“ – ООД, с вх. № 70-00-1290/21.11.2017 г.
срещу Заповед № РД-02-15-90 от 12.10.2017 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството относно допусната очевидна
фактическа грешка в графичната част на проекта,
в плана за застрояване за УПИ ХІ-796 в кв. 29,
в отредения с проекта вид на застрояване – за
„нискоетажно курортно строителство“ (НЕК).
Главният проектант на плана потвърждава наличието на техническа грешка.
При извършения преглед на наличната документация за УПИ ХІ-796 в кв. 29, въз основа на
която е одобрен ПУП – план-извадка, е установено, че е налице очевидна фактическа грешка в
графичната част на проекта на ПУП – ПРЗ на КК
„Св. св. Константин и Елена“, като в матрицата за
устройствените показатели видът на застрояването
е „нискоетажно курортно строителство“ (НЕК).
Дружеството „Д енд Д Реал естейт“ – ООД, е
собственик на урегулиран поземлен имот (УПИ)
ХІ-796 в кв. 29 по плана на КК „Св. св. Константин и Елена“ с площ 3959 кв. м, с идентификатор
10135.2568.140, съгласно нотариален акт № 35,
том ХХ, рег. № 6280, дело № 4571 от 2006 г. и
нотариален акт № 137, том LІІ, рег. № 16537, дело
№ 12424 от 2006 г. За описания имот на друже-

ството УПИ ХІ-796 и за УПИ Х-794 в кв. 29,
попадащи в обхвата на одобрения проект, има
процедиран и одобрен със Заповед № РД-02-14-433
от 7.07.2005 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството проект на ПУП – план
за регулация и застрояване – план-извадка от
проектоплана на КК „Св. св. Константин и Елена“, и издадено разрешение за строеж. Съгласно
одобрения проект – план-извадка, отреждането
е „за жилищни сгради“.
Предвид изложеното и на основание чл. 62,
ал. 2 АПК нареждам:
Допускам поправка на очевидна фактическа
грешка в графичната част на проекта на ПУП в
плана за застрояване на КК „Св. св. Константин
и Елена“, одобрен със Заповед № РД-02-15-90 от
12.10.2017 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, като
посоченият в матрицата на устройствените показатели вид на застрояване „нискоетажно курортно
строителство“ (НЕК) за УПИ ХІ-796 в кв. 29 да
се чете „за жилищни сгради“ (Ж), както е в одобрения със Заповед № РД-02-14-433 от 7.07.2005 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството проект на ПУП – план-извадка от
проектоплана на КК „Св. св. Константин и Елена“.
Настоящата заповед е неразделна част от
Заповед № РД-02-15-90 от 12.10.2017 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 62, ал. 2 и чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.

9625

За министър:
В. Йовев

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД
№ ЗМФ-1266 от 19 декември 2017 г.
№ 1016-40-1282 от 15 декември 2017 г.
На основание чл. 6, ал. 15 от Кодекса за социално осигуряване утвърждаваме образец на
справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално
осигуряване към годишната данъчна декларация
по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица съгласно приложението.
Настоящата заповед и приложенията към нея
подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър на финансите:
Вл. Горанов
Управител на НОИ:
И. Иванов
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СПРАВКА ЗА ОКОНЧАТЕЛНИЯ РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ЗА 20…. г.

Образец 2004

Към данъчна декларация вх. № ____________________________/ __________________ 20…. г.
ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАТОРА
1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/СЛ. № ОТ РЕГИСТЪРА НА
НАП
3. ДАТА НА РАЖДАНЕ

2.

Код корекция

>>

т. 2 се попълва, когато се подава коригираща Справка за окончателния размер на осигурителния
доход
т. 3 се попълва само в случаите, когато в т. 1 е попълнено ЛН/ЛНЧ или сл. № от регистъра на НАП

4. Собствено име

Презиме

Фамилно име

Указания за попълване на Таблица 1
1. Тази таблица се попълва само от самоосигуряващите се лица, получаващи
доходи от дейност като: упражняващи свободна професия; занаятчийска дейност;
еднолични търговци; собственици на ЕООД; съдружници в търговски дружества;
физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества; регистрираните
земеделски стопани и тютюнопроизводители, които определят годишен
осигурителен доход; лица, които упражняват дейности, подлежащи на облагане с
патентен данък и не са еднолични търговци. Тази таблица се попълва и в
случаите, в които тези лица получават доходи от работа без трудово
правоотношение, независимо от дейността, за която са регистрирани.
2. Съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО) тези лица определят
окончателния размер на месечния си осигурителен доход въз основа на
данъчната декларация. Доходът не може да бъде по-голям от максималния
месечен осигурителен доход за съответната година през месеците, за които е
упражнявана дейността. Върху годишния осигурителен доход, определен като
разлика между декларирания или установения от органа по приходите по реда и
условията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) облагаем доход
от упражняване на трудова дейност и сбора от доходите, върху които се дължат
авансово осигурителни вноски, се определя окончателна осигурителна вноска в
размерите за фонд “Пенсии” и фонд „Общо заболяване и майчинство“, за тези,
които са избрали да се осигуряват в този фонд, и за допълнително задължително
пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд. Информация,
относно размерите на осигурителните вноски и максималния месечен размер на
осигурителния доход за съответната година, може да намерите на интернет
страницата на НАП – www.nap.bg.
Определянето на окончателния размер на осигурителния доход се извършва за
всеки месец от периода, през който е упражнявана дейността.
3. В колона 3 самоосигуряващите се лица попълват осигурителния доход,
върху който се дължат осигурителни вноски за упражняваната трудова дейност в
качеството им на лица по чл. 4, ал. 1 и 10, и чл. 4а от КСО.
Осигурителният доход трябва да съответства на подадените от осигурителя
данни за този доход с декларация образец № 1 съгласно приложение № 1 към
чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8
от 29 декември 2005 г.). Също така, тези данни може да се получат и при
поискване от НАП или НОИ, или справка чрез ПИК/КЕП, издаден на лицето.
Когато месечният осигурителен доход, вписан в колона 3, е равен на
максималния месечен осигурителен доход, съответните редове на колона 4
не се попълват.
4. В колона 4 се попълва осигурителния доход, върху който лицата, изброени в
т. 1 от указанията, дължат авансово осигурителни вноски. Осигурителният доход
трябва да съответства на данните за този доход, подадени от самоосигуряващите
се лица с декларация образец № 1 съгласно приложение № 1 към чл. 2, ал. 1,
съответно декларация образец № 5 съгласно приложение № 3 към чл. 2, ал. 1 от
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.
5. В колона 5 се вписва облагаемия доход от упражняване на дейност като
самоосигуряващо се лице. На ред 13 се попълва облагаемия доход от дейността
като самоосигуряващо се лице по следния начин:
- регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители за доходите от
продажба на произведени и преработени продукти от земеделската им дейност и
едноличните търговци, на които облагаемият им доход се формира по реда на чл.
26 от ЗДДФЛ, посочват облагаемия доход, деклариран в Приложение 2, част ІІІ,
ред 9.3. В случай, че на ред 12, колона Б, шифър 8120 е попълнена сума от
приспадане на данъчна загуба, тази сума се прибавя към облагаемия доход,
деклариран в Приложение 2, част ІІІ, ред 9.3;
- собствениците или съдружниците в търговски дружества, както и физическите
лица-членове на неперсонифицирани дружества, които декларират доходи от
извършване на трудова дейност като самоосигуряващи се лица в тези дружества
посочват съответната част от облагаемия доход, получен от извършването на
услуги с личен труд само в тези дружества, деклариран в Приложение 1, част І,
ред 1, колона 4 с код 102;
- лицата, на които облагаемият им доход се формира по реда на чл. 29 от
Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):
регистрираните земеделски стопани за доходите от продажба на произведени и
преработени продукти от земеделската им дейност посочват облагаемия доход,
деклариран в Приложение 3, част I, ред 6 (само частта от облагаемия доход от
продажба на преработените продукти с код 302); лицата, упражняващи свободна
професия и/или занаятчийска дейност, посочват облагаемия доход, деклариран в
Приложение 3, част I, ред 6 с код 305 и 306;
- самоосигуряващите се лица, които през годината са получили доходи от
дейности, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за
местните данъци и такси и доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници,
посочват дохода, деклариран в Приложение 7, част ІІ, ред 3 на данъчната
декларация, според начина на упражняване на дейността;
- самоосигуряващите се лица, получили възнаграждения за работа без трудово
правоотношение, посочват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част І,
ред 6, деклариран с код 307 в колона 8;
- изпълнителите по договори за управление и контрол на юридически лица с
нестопанска цел, чиято длъжност не е изборна, ако изпълняват тази дейност
извън дейността, за която са регистрирани като самоосигуряващи, посочват

съответната част от облагаемия доход, деклариран в Приложение 1, част І, ред 1,
колона 3 с код 101, получен от юридическото лице с нестопанска цел.
Ако самоосигуряващото се лице е упражнявало трудова дейност на различни
основания, посочени в т. 5, на ред 13, се попълва сбора от облагаемите доходи за
съответните дейности.
Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като
сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е
упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо
от броя на отработените през месеца дни.
6. В колона 6 се попълва осигурителния доход, върху който се дължат
осигурителни вноски, формиран като сбор от сумите на съответните редове на
колона 3 и колона 4.
7. В колона 7 се вписва осигурителния доход за месеца, върху който се дължат
осигурителни вноски, образуван като сбор от сумите на съответните редове,
вписани в колона 3 и колона 5. Осигурителният доход, вписан в редовете на
колона 7, не може да надвишава максималния размер на осигурителния доход за
съответния месец.
8. Годишният осигурителен доход, върху който се внасят окончателни
осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите от ред 13 на колона 7 и
ред 13 на колона 6 и се попълва в т. 1 под Таблица 1. Когато разликата е
положителна, върху нея се довнасят осигурителни вноски, а ако е отрицателна надвнесените осигурителни вноски се прихващат и/или възстановяват по реда на
ДОПК, освен когато осигурителният доход в колона 5 е по-малък от минималния
осигурителен доход по КСО.
9. Дължимата окончателна осигурителна вноска за съответната година в
размера, определен за фонд “Пенсии” и фонд „Общо заболяване и майчинство“, и
ДЗПО в универсален пенсионен фонд, се изчислява от годишния осигурителен
доход, вписан в т. 1 под Таблица 1. Размерът на окончателната осигурителната
вноска за фонд “Пенсии” се попълва в т. 2, а за фонд “Пенсии” и фонд „Общо
заболяване и майчинство“ в т. 3 под таблицата. Размерът на окончателната
осигурителна вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд и/или увеличената
осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ в размера на вноската за универсален
пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б от КСО, се попълва в т. 4
под таблицата. В тази точка се вписва общия размер на окончателните
осигурителни вноски за ДЗПО в универсален пенсионен фонд в случаите, когато
през календарната година самоосигуряващото се лице е направило избор за
промяна на осигуряване от ДЗПО в универсален пенсионен фонд, във фонд
„Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.
10. В случаите, в които лицето в съответните приложения на данъчната
декларация декларира и доходи, получени за извършена дейност през минали
години или установения от органа по приходите по реда и условията на ДОПК
облагаем доход е по-висок или по-нисък за минали години, подава и коригираща
справка за окончателния размер на осигурителния доход за съответната година.
Дължимите осигурителни вноски за довнасяне в тези случаи се изчисляват в
размера, определен за фонд “Пенсии”, а от 2015 г. и за фонд „Общо заболяване и
майчинство“, за тези, които са избрали да се осигуряват в този фонд, както и за
ДЗПО в универсален пенсионен фонд за съответните години.
11.
Окончателните
осигурителни
вноски
се
внасят
с
преводно
нареждане/вносна бележка или пощенски запис със задължително вписан
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер от регистъра на НАП по съответните сметки на
компетентната ТД на НАП, в срока за подаване на данъчната декларация.
Окончателните осигурителни вноски за фонд “Пенсии” и фонд „Общо заболяване
и майчинство“ за тези, които са избрали да се осигуряват и в този фонд, се внасят
по банковата сметка за събиране на приходите за социалноосигурителните
фондове към Националния осигурителен институт. Окончателната осигурителна
вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд и/или за фонд „Пенсии“ в размера
на увеличената осигурителна вноска за универсален пенсионен фонд за лицата,
направили избор по чл. 4б от КСО, се внася по банковата сметка за ДЗПО.
Доходи от трудова дейност, които подлежат на годишно изравняване и са
декларирани в приложения от данъчната декларация, извън посочените в
указанието, също се вземат предвид при формиране на осигурителния доход,
върху който се довнасят осигурителни вноски.
При определяне на окончателния размер на месечния и годишния осигурителен
доход следва да се има предвид и действието на регламентите на Европейския
съюз за координация на системите за социална сигурност.
Забележка: Самоосигуряващите се лица подават по реда на
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и
реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените
при тях лица, както и от самооосигуряващите се лица декларация
обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“ за общия
размер на дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното
обществено осигуряване, ДЗПО в универсален пенсионен фонд за
предходната календарна година в срок до 30 април. В декларацията се
включват вноските, които са дължими авансово през годината и размера на
окончателните осигурителни вноски, определени по реда на КСО.
12. След подадена нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, с която
са направени промени в годишната данъчна декларация, самоосигуряващото се
лице подава еднократно Таблица 1 в срок до 30 септември на годината, следваща
годината за която се отнася.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

ТАБЛИЦА 1
за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 20.. г., върху който се дължат осигурителни
вноски за държавно обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване в
универсален пенсионен фонд

№

Месеци

Осигурителен доход,
върху който се дължат
осигурителни вноски
за упражняваната
трудова дейност в
качеството на лице
по чл. 4, ал. 1, ал. 10 и
чл. 4а от КСО

Осигурителен доход,
върху който се дължат
авансово осигурителни
вноски от
самоосигуряващото се
лице

2

3

4

1
1.

Януари

2.

Февруари

3.

Март

4.

Април

5.

Май

6.

Юни

7.

Юли

8.

Август

9.

Септември

10.

Октомври

11

Ноември

12.

Декември

13.

Общо:

Облагаем доход от
дейност като
самоосигуряващо се
лице

Осигурителен
доход за
месеца, върху
който се
дължат
осигурителни
вноски
к. 3 + к. 4

Осигурителен
доход за
месеца,
върху който
се дължат
осигурителни
вноски, не
по-голям от
максималния
осигурителен
доход
к. 3 + к. 5

5

6

7

1. Годишен осигурителен доход, върху който се внасят окончателни осигурителни вноски за фонд
„Пенсии“ и фонд „Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали
да се осигуряват за този фонд и ДЗПО в универсален пенсионен фонд (ред 13, колона 7 - ред 13,
колона 6) лв.
2. Размер на окончателната осигурителната вноска за фонд “Пенсии” лв. (виж т. 2 от
Указанието)
3. Размер на окончателната осигурителна вноска за фонд “Пенсии” и фонд „Общо заболяване и
майчинство“ лв. (виж т. 2 от Указанието)
4. Размер на окончателната осигурителна вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд и/или
увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ за лицата, направили избор по чл. 4б от Кодекса
за социално осигуряване лв. (виж т. 2 от Указанието)
Забележка:1. Пренесете сумите от точки 2, 3 и 4 под Таблица 1 в съответното Приложение от данъчната
декларация, в което сте декларирали доходите си. Когато доходите, подлежащи на годишно изравняване, се
декларират в различни приложения от декларацията, сумата се разпределя до изчерпването й, като се вписва на
съответните редове.
Подпис: ……………………………
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

С Т Р.
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ТАБЛИЦА 2

за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 20.. г., върху който се дължат
здравноосигурителни вноски

№

Месеци

Осигурителен
доход по чл. 40,
ал. 1, т. 1, 2а, 4 и 5
от ЗЗО

1

2

3

1.

Януари

2.

Февруари

3.

Март

4.

Април

5.

Май

6.

Юни

7.

Юли

8.

Август

9.

Септември

10.

Октомври

11.

Ноември

12.

Декември

13.

Общо:

Осигурителен доход,
върху който се
дължат авансово
осигурителни вноски
от
самоосигуряващото
се лице

Облагаем доход от
дейност като
самоосигуряващо
се лице

Осигурителен доход за
месеца, върху който се
дължат осигурителни
вноски
к. 3 + к .4

Осигурителен
доход за месеца,
върху който се
дължат
осигурителни
вноски, не
по-голям от
максималния
осигурителен
доход
к. 3 + к. 5

4

5

6

7

1. Годишен осигурителен доход, върху който се внасят окончателни осигурителни вноски (ред 13,
колона 7 - ред 13, колона 6)
лв.
2. Размер на окончателната осигурителна вноска за здравно осигуряване
лв. (виж т. 9
от Указанието).

Забележка: Пренесете сумата от точка 2 под Таблица 2 в съответното Приложение от данъчната
декларация, в което сте декларирали доходите си. Когато доходите, подлежащи на годишно
изравняване, се декларират в различни приложения от декларацията, сумата се разпределя до
изчерпването й на съответните редове.
Подпис: ……………………………
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5

Указания за попълване на Таблица 2
1. Тази таблица се попълва от самоосигуряващите се лица, получаващи
доходи от дейност като: упражняващи свободна професия; занаятчийска
дейност; еднолични търговци; собственици на ЕООД; съдружници в
търговски дружества; физическите лица, членове на неперсонифицирани
дружества; регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители,
които определят годишен осигурителен доход; лица, упражняващи дейности,
подлежащи на облагане с патентен данък и не са еднолични търговци. Тази
таблица се попълва и в случаите, в които тези лица получават доходи от
работа без трудово правоотношение, независимо от дейността, за която са
регистрирани. Тя се попълва и от самоосигуряващите се лица по чл. 40,
ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), които през годината са
получили доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от
данъчната декларация.
2. Съгласно ЗЗО тези лица определят окончателния размер на
осигурителния си доход въз основа на данъчната декларация.
Окончателният месечен размер на осигурителния доход не може да
надвишава максималния месечен осигурителен доход за съответната
година. Когато общият месечен осигурителен доход надвишава дохода,
върху който се дължат авансово вноски, върху разликата следва да се
довнесат здравноосигурителни вноски. Месечният осигурителен доход, с
оглед изчисляването годишния размер на вноската, се получава като
годишният облагаем доход се раздели на броя на месеците, за които се
отнася. Информация, относно размера на здравноосигурителната вноска и
максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната
година, може да намерите на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.
3. В колона 3 лицата по т. 1 попълват осигурителния доход по чл. 40,
ал. 1, т. 1, 2а, 4 и 5 от ЗЗО.
Осигурителният доход трябва да съответства на подадените от
осигурителя данни за този доход с декларация образец № 1 съгласно
приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за
съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от
работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от
самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.). Също
така, тези данни може да се получат и при поискване от НАП или НОИ, или
справка чрез ПИК/КЕП, издаден на лицето.
Доходът, получен от пенсии, отпуснати от държавното обществено
осигуряване или от професионален пенсионен фонд, е равен на размера на
пенсията или сбора от пенсиите, без добавките към тях.
Доходът, върху който се внасят здравноосигурителни вноски за
периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане,
отглеждане на малко дете е равен на минималният осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски
стопани и тютюнопроизводители.
Когато месечният осигурителен доход, вписан в колона 3 е равен на
максималния месечен осигурителен доход, съответните редове на
колона 4 не се попълват.
4. В колона 4 се попълва осигурителният доход, върху който
самоосигуряващите се лица по ЗЗО дължат авансово осигурителни вноски.
5. В колона 5 се вписва облагаемия доход от упражняване на
дейностите по т. 1 от тези указания. Колона 5 се попълва и от осигурените на
основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО лица, получили доходи, подлежащи на
данъчно облагане съгласно данните от годишната данъчна декларация. На
ред 13 се попълва облагаемия доход по следния начин:
- регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, за
доходите от продажба на произведени и преработени продукти от
земеделската им дейност и едноличните търговци, на които облагаемия им
доход се формира по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица (ЗДДФЛ), посочват облагаемия доход, деклариран в
Приложение 2, част ІІІ, ред 9.3. В случай, че на ред 12, колона Б, шифър
8120 е попълнена сума от приспадане на данъчна загуба, тази сума се
прибавя към облагаемия доход, деклариран в Приложение 2, част ІІІ,
ред 9.3;
- собствениците или съдружниците в търговски дружества, както и
физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, които
декларират доходи от извършване на трудова дейност като
самоосигуряващи се лица в тези дружества посочват съответната част от
облагаемия доход, получен от извършването на услуги с личен труд само в
тези дружества, деклариран в Приложение 1, част І, ред 1, колона 4 с
код 102;
- лицата, на които облагаемия им доход се формира по реда на чл. 29 от
ЗДДФЛ: регистрираните земеделски стопани за доходите от продажба на
произведени и преработени продукти от земеделската им дейност посочват
облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част І, ред 6 (само частта от
облагаемия доход от продажба на преработените продукти с код 302),
лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност
посочват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част І, ред 6, с
код 305 и 306;
- самоосигуряващите се лица, които през годината са получили доходи
от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за
местните данъци и такси и доходи от дейност по таксиметров превоз на
пътници, посочват дохода, деклариран в Приложение 7, част ІІ, ред 3 на
данъчната декларация, според начина на упражняване на дейността;
- самоосигуряващите се лица, получили възнаграждения за работа без
трудово правоотношение, посочват облагаемия доход, деклариран в
Приложение 3, част І, ред 6, деклариран с код 307 в колона 8;
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- изпълнителите по договори за управление и контрол на юридически
лица с нестопанска цел, чиято длъжност не е изборна, ако изпълняват тази
дейност извън дейността, за която са регистрирани като самоосигуряващи,
се посочват съответната част от облагаемия доход, деклариран в
Приложение 1, част І, ред 1, колона 3 с код 101, получен от юридическото
лице с нестопанска цел.
- лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли
здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО върху
осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на
осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона
за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година и
същевременно имат получени доходи, подлежащи на данъчно облагане
съгласно данните от данъчната декларация, попълват облагаемия доход,
деклариран в Приложение 3, част І, ред 6, Приложение 4, част І, ред 7,
Приложение 5, част ІІ, ред 1 и Приложение 6, част І, ред 3.
Ако самоосигуряващото се лице е получило доходи на различни
основания, посочени в т. 5, на ред 13, се попълва сбора от тези облагаеми
доходи.
Облагаемият доход в редове от 1 до 12 в колона 5 се определя
като:
- сумата в ред 13, формирана от облагаемия доход от упражняване
на трудова дейност на лицето на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО се
разделя на броя на месеците, през които лицето е получило доходи на
това основание, независимо от броя на отработените през месеца дни.
- сумата в ред 13, формирана от облагаеми доходи, подлежащи на
данъчно облагане съгласно данните от данъчната декларация,
получени от лица, които не са осигурени на друго основание и са
внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от
ЗЗО, се разделя на броя на месеците, през които лицето се е
осигурявало на това основание, независимо от броя на дните през
месеца, в които е лице по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.
6. В колона 6 се попълва осигурителния доход, върху който се дължат
осигурителни вноски, формиран като сбор от сумите на съответните редове
на колона 3 и колона 4.
7. В колона 7 се вписва осигурителния доход за месеца, върху който се
дължат осигурителни вноски, образуван като сбор от сумите на съответните
редове, вписани в колона 3 и колона 5. Осигурителният доход, вписан в
редовете на колона 7, не може да надвишава максималния месечен
осигурителен доход за съответния месец.
8. Годишният осигурителен доход, върху който се внасят окончателни
осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите от ред 13 на
колона 7 и ред 13 на колона 6 и се попълва в т. 1 под Таблица 2. При
положение, че разликата е положителна върху нея се довнасят
осигурителни вноски, а ако е отрицателна надвнесените осигурителни
вноски се прихващат и/или възстановяват по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК), освен когато осигурителния
доход в колона 5 е по-малък от минималния осигурителен доход по ЗЗО.
9. Дължимата окончателна осигурителна вноска за осигуреното лице се
определя в размера, съгласно Закона за бюджета на НЗОК за съответната
година от сумата в т. 1 под Таблица 2 и се попълва в т. 2 под таблицата.
10. В случаите, в които лицето в съответните приложения на данъчната
декларация декларира и доходи, получени за извършена дейност през
минали години или установения от органа по приходите по реда и условията
на ДОПК облагаем доход е по-висок или по-нисък за минали години, подава
и коригираща справка за окончателния размер на осигурителния доход за
съответната година.
Дължимите осигурителни вноски за довнасяне в тези случаи се
изчисляват в размера за съответните години.
11. Окончателната здравноосигурителна вноска се внася с преводно
нареждане/вносна бележка или пощенски запис със задължително вписан
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер от регистъра на НАП по банковата сметка на
компетентната териториална дирекция на НАП за здравноосигурителни
вноски за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, в срока на
подаване на данъчната декларация.
Доходи, които подлежат на годишно изравняване и са декларирани в
приложения от данъчната декларация, извън посочените в указанието, също
се вземат предвид при формиране на осигурителния доход, върху който се
внасят окончателни осигурителни вноски.
При определяне на окончателния размер на осигурителния доход и
годишния осигурителен доход следва да се има предвид и действието на
регламентите на Европейския съюз за координация на системите за
социална сигурност.
Забележка: Самоосигуряващите се лица подават по реда на
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите
за осигурените при тях лица, както и от самооосигуряващите се лица
декларация обр.№ 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от
ЗДДФЛ“ за общия размер на дължимите осигурителни вноски за
здравно осигуряване. В декларацията се включват вноските, които са
дължими авансово през годината и размера на окончателните
осигурителни вноски, определени по реда на ЗЗО.
12. След подадена нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, с
която са направени промени в годишната данъчна декларация,
самоосигуряващото се лице подава еднократно Таблица 2 в срок до
30 септември на годината, следваща годината за която се отнася.
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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1255
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 219, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане
утвърждавам образец на Годишна данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта съгласно приложението.
Настоящата заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов

Образец 1050

по чл. 219
от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни
и спомагателни дейности по смисъла на Закона за
хазарта

Попълва се от приходната администрация

Попълва се от данъчно задълженото лице

Териториална
дирекция на НАП

Данъчна година >>
ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна
декларация за посочения период, но искате да
направите корекции в нея, е необходимо да
подадете нова данъчна декларация, в която се
съдържат всички данни за периода, а не само тези
които променяте. Корекции в декларацията може
да правите в срока за подаването ѝ.

Входящ № и дата

Част І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА

1. Период, за който се подава декларацията

от дата

Посочете съответния данъчен период, за който се отнася декларацията

до дата

2. Вх. № и дата на годишния отчет за дейността
Вх.№
3. Декларацията се подава от данъчно задължено лице, което се заличава/прекратява, и датата на
заличаване/прекратяване е през календарната година, за която се отнася декларацията

/ 20……..г.
Да

На основание чл. 219 от ЗКПО данъчно задължените лица по глава тридесет и втора подават годишен отчет за дейността в срок до 31 март на следващата
година. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическият отчет).

Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

2. Наименование (посочете

3.1. Наименование

8. Данни за
съставителя
на годишния
финансов отчет

7. Данни за
представляващия

6. За
5. Адрес за
кон- кореспонденция
такт

4. Седалище
и адрес на
управление

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България ( отбележете с „х”)
4.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)
4.6. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

5.1. Държава

5.2. Област

5.3. Община

5.6. пощенски код

6.1. Телефон

6.2. е-mail

7.1. Име, презиме, фамилия

8.1. Физическо
лице

5.4. Населено място (гр./с.)

7.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на
НАП

Съставител на годишния финансов отчет е:
8.1.1. Име, презиме, фамилия

8.2. Счетоводно
предприятие

8.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от
регистъра на НАП

8.2.1. Наименование

8.1.3. Вид на правоотношението със
съставителя
трудово
облигационно, в т.ч. със
съдружник, упражняващ
личен труд
8.2.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

Част ІІІ – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК
1. Данъчна основа
2. Данъчна ставка
3. Дължим данък (р.1 х р.2)

12 %
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Част ІV – ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

(Тази част се попълва на основание чл. 217, ал. 1 от ЗКПО.
Тази част не се попълва, когато данъчно задълженото лице извършва и друга дейност, която съгласно чл. 218,
ал.2 от ЗКПО се облага с корпоративен данък. В този случай следва да попълните част VІІІ от годишната данъчна
декларация по чл. 92 от ЗКПО, в т.ч. и за данъка върху разходите, дължим във връзка с дейността, облагаема с
алтернативен данък по реда на Глава тридесет и четвърта от ЗКПО.)
№
1

Вид разход

Данъчна основа

2
По чл. 204, ал. 1, т. 2 - социални разходи,
предоставени в натура
По чл. 204, ал. 1, т. 4 – разходи в натура,
свързани с предоставени за лично ползване
активи и/или с използване на персонал

1
2

3

Данъчна
ставка
4

Дължим
данък
5

Необлагаеми
разходи
6

10 %
10 %

Х

В колона 6 се посочва размерът на необлагаемите социални разходи.

Част V – Деклариране на направен избор за облагане на доходите в натура, представляващи
разходи в натура

(Разходи в натура са тези по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО. Тази част се попълва на основание чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с чл. 217, ал. 3 от ЗКПО)
Когато не е попълнена тази част, облагането на доходите в натура се извършва по реда на ЗДДФЛ.

1. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 20…... г.

Да

2. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 20…... г.

Да

Забележки: 1. На ред 1 се посочва годината, следваща годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато е избран
редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.
2. Ред 2 се попълва само от лица, които са новоучредени през годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато за
тази година е избран редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура. Този ред се попълва и от
лица, които за предходната година не са били задължени и не са подали годишна данъчна декларация, когато за годината, за която се
отнася настоящата декларация, е избран редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.
Дата

ден

месец

година

Подпис на
представляващия:

УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията
Кой подава декларацията

Декларацията се подава от организаторите на хазартни игри, които са данъчно задължени лица по чл.236 от ЗКПО.

На основание чл.217, ал.1 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимият данък върху разходите.

В случаите по чл. 218, ал. 2 от ЗКПО, когато данъчно задълженото лице трябва да подава както тази декларация,
така и годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, то следва да декларира само в декларацията по чл. 92:
а) данъка върху разходите;
б) избора за облагане на разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с използване
на персонал;
в) идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно юридическо лице,
извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност;
г) данни за съставителя на годишния финансов отчет.
В случай че посочените данни са декларирани както в настоящата декларация, така и в годишната данъчна
декларация по чл. 92 от ЗКПО, се вземат предвид данните, декларирани в декларацията по чл. 92.
Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък

Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата календарна година.

Дължимият данък се внася в срок до 31 март на следващата календарна година.

Когато данъчно задълженото лице се заличава/прекратява, ЗКПО не предвижда специален срок за подаване на
декларацията. При условие че датата на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице е през съответната
година, за която се дължи данъкът, декларацията може да бъде подадена до датата на заличаване/прекратяване. Това
обстоятелство се отбелязва на ред 3 от част І на декларацията.
Задължение за подаване на годишен отчет за дейността

На основание чл. 219 от ЗКПО данъчно задължените лица по глава тридесет и втора подават годишен отчет за
дейността в срок до 31 март на следващата година. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е
този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическият отчет).


Попълване на декларацията
Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.



Начин на подаване
Подаването на декларацията се извършва по електронен път (чрез интернет с електронен подпис).

9822
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1256
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 239, ал. 1 и 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане
утвърждавам образец на Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност
от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна
услуга, съгласно приложението.
Настоящата заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов

Образец 1053

по чл. 239, ал. 1 и 2 от ЗКПО
за данъка върху хазартната дейност от игри, при които
залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга
електронна съобщителна услуга
Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата

/ 20…. г.

ЧАСТ І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА
1. Декларацията се подава от:

1.1. организатор на хазартните игри (на основание чл. 239, ал. 1 от ЗКПО)
1.2. оператор на телефонна или друга електронна съобщителна
услуга (на основание чл. 239, ал. 2 от ЗКПО)

2. Отчетен период

месец

година

(месец на провеждане на игрите)

3. Декларацията се подава от данъчно задължено лице, което се заличава/прекратява, и датата на
заличаване/прекратяване е през съответния месец, за който се отнася декларацията

Да

ВАЖНО! Ако вече сте подали данъчна декларация за посочения период, но искате да направите корекции в нея, е
необходимо да подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни за периода, а не само тези които
променяте. Корекции в декларацията може да правите в срока за подаването ѝ.

ЧАСТ ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

2. Наименование (посочете

3.1. Наименование

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България

6. За
5. Адрес за
кон- кореспонденция
такт

4. Седалище
и адрес на
управление

(ако сте отбелязали с „Х“ и сте организатор на хазартни игри, попълнете част ІV в
първата подадена декларация за съответната година)
4.1.Държава
4.2. Област

7. Данни за
представляващия

наименованието съгласно акта за възникване)

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)
4.6. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
6.1. Телефон

5.1. Държава

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)

5.6. пощенски код
6.2. е-mail

7.1. Име, презиме, фамилия

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

7.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на
НАП
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ЧАСТ ІІІ – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДАНЪКА
1. Данъчна основа
2. Данъчна ставка
3. Дължим данък (р. 1 х р. 2)

15 %

Част ІV – Идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно
юридическо лице, извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност
(Тази част се попълва от организаторите на хазартни игри в първата декларация за съответната година на основание чл. 239, ал. 3 от ЗКПО. Не
се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на
тяхното участие, когато размерът на това участие е под 10 на сто.)

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

1. Име/наименование

3.1.Държава

3. Адрес в държавата, на която собственикът, акционерът или съдружникът е местно лице
3.2. Населено място (гр./с.)
3.3.Област/район

3.5. Улица

3.6. №

3.7. Етаж

3.8. Ап.

3.4. Пощенски код

3.9. Квартал

4. Размер на участието (в %)

%

При повече от един собственик, акционер или съдружник, попълнете допълнителна справка в същата форма.

Дата

ден

месец

година

Подпис на
представляващия:

УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията







9823

Кой подава декларацията
Декларацията се подава от:
1. организаторите на хазартните игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или
друга електронна съобщителна услуга;
2. операторите на телефонната или друга електронна съобщителна услуга.
Срок за подаване на декларацията
Декларацията се подава в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите.
Когато данъчно задълженото лице се заличава/прекратява, ЗКПО не предвижда специален срок за подаване на
декларацията. При условие че датата на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице е през
съответния месец, за който се дължи данъкът, декларацията може да бъде подадена до датата на
заличаване/прекратяване. Това обстоятелство се отбелязва на ред 3 от част І на декларацията
Начин на подаване
Подаването на декларацията се извършва по електронен път (чрез интернет с електронен подпис).

С Т Р.

130

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1257
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 246 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам образец на Данъчна декларация по чл. 246 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри
с игрални автомати и игри в игрално казино съгласно приложението.
Настоящата заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов
Образец 1055
по чл.246 от ЗКПО
за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и
игри в игрално казино
Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата

1. Период, за който се
подава декларацията

/ 20…. г.

ЧАСТ І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА
І тримесечие

ІІІ тримесечие

ІІ тримесечие

ІV тримесечие

(отбележете с „Х” съответното тримесечие,
за което се отнася декларацията)

2. Декларацията се подава от данъчно задължено лице, което се
заличава/прекратява, и датата на заличаване/прекратяване е през съответното
тримесечие, за което се отнася декларацията

Да

ВАЖНО! Ако вече сте подали данъчна декларация за посочения период, но искате да направите корекции в нея, е
необходимо да подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни за периода, а не само тези
които променяте. Корекции в декларацията може да правите в срока за подаването ѝ.

ЧАСТ ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1.ЕИК по БУЛСТАТ/Идентификационен №
по ЗТР

2. Наименование (посочете

наименованието съгласно акта за възникване)

3.1. Наименование

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България (ако сте отбелязали с „Х“, попълнете част ІІІ в първата подадена
4.1.Държава

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)
4.6. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
6.1. Телефон

5.1. Държава

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)

5.6. пощенски код
6.2. Факс

6.3. E-mail

6.4. Интернет страница

7. Данни за
представляващия

6. За
контакт

5. Адрес за
кореспонденция

4. Седалище
и адрес на
управление

декларация за съответната година)

7.1. Име, презиме, фамилия

7.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

Част ІІІ – Идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в
чуждестранно юридическо лице, извършващо стопанска дейност в страната чрез място на
стопанска дейност
(Тази част се попълва в първата декларация за съответната година на основание чл. 246, ал. 3 от ЗКПО. Не се посочват
идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за
размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е под 10 на сто.)

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

1. Име/наименование

3.1.Държава

3. Адрес в държавата, на която собственикът, акционерът или съдружникът е местно лице
3.2. Населено място (гр./с.)
3.3.Област/район

3.5. Улица

3.6. №

3.7. Етаж

3.8. Ап.

4. Размер на участието (в %)
При повече от един собственик, акционер или съдружник, попълнете допълнителна справка в същата форма.

3.4. Пощенски код

3.9. Квартал
%

месец

година

Кой подава декларацията

УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията

Подпис на
представляващия:

22 000 лв.

500 лв.

5 000 лв.

4

Друго игрално оборудване в
казино

Срок за подаване на декларацията

 Декларацията се подава от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино.

ден

3

2

Рулетка в казино - за игрална
маса

ЧАСТ ІV – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДАНЪКА

Игрален автомат в игрална зала
и игрално казино, съответно
всяко игрално място от него

(к. 2 + к. 3 + к. 4)

Х

5
Х

ОБЩО

ВЕСТНИК

9824

Подаването на декларацията се извършва по електронен път (чрез интернет с електронен подпис).

Начин на подаване

ДЪРЖАВЕН

 Декларацията се подава до 15-о число на месеца, следващ тримесечието.
Когато данъчно задълженото лице се заличава/прекратява, ЗКПО не предвижда специален срок за подаване на декларацията. При условие че датата
на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице е през съответното тримесечие, за което се дължи данъкът, декларацията може да бъде подадена до
датата на заличаване/прекратяване. Това обстоятелство се отбелязва на ред 2 от част І на декларацията.

Дата

4. Дължим данък
(р.2 х р.3)

1
2. Брой
3. Дължим данък
съгласно чл.245, ал.1 от
ЗКПО за 1бр.

(маркирайте съответния вид
и попълнете следващите
редове от съответната
колона)

1. Вид игрално
оборудване

БРОЙ 102
С Т Р. 1 3 1

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1258
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 259, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам образец на Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 ЗКПО за дължимия данък върху
дейността от опериране на кораби съгласно приложението.
Настоящата заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов
Образец 1080

по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО за дължимия данък
върху дейността от опериране на кораби
Попълва се от приходната администрация

Попълва се от данъчно задълженото лице

Териториална
дирекция на НАП

Данъчна година >>
ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна
декларация за посочения период, но искате да
направите корекции в нея, е необходимо да
подадете нова данъчна декларация, в която се
съдържат всички данни за периода, а не само тези
които променяте. Корекции в декларацията може
да правите в срока за подаването ѝ.

Входящ № и дата

Част І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1. Период, за който се подава декларацията

от дата

Посочете съответния данъчен период, за който се отнася декларацията

до дата

2. Входящ № и дата на декларацията, с която е упражнено правото
№
/
200…г.
на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на
кораби
3. Данъчно задълженото лице извършва само дейност, подлежаща на облагане с данък върху дейността от
опериране на кораби (отбележете с „Х”)
4. Получени доходи от източници в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно
облагане (отбележете с „Х”)
5. Прилаган/и метод/и за избягване на двойното данъчно облагане (при “Освобождаване с
“Данъчен
даден отговор „да” на ред 4, отбележете с „Х” прилагания/ите метод/и)
прогресия”
кредит”
6. Входящ № и дата на годишния отчет за дейността

№
/
7. Декларацията се подава от данъчно задължено лице, което се заличава/прекратява, и датата на
заличаване/прекратяване е през календарната година, за която се отнася декларацията

Да
Не
Да
Не

200…г.
Да

Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

2. Наименование (посочете

3.1. Наименование

8. Данни за
съставителя
на годишния
финансов отчет

7. Данни за
представляващия

6. За
5. Адрес за
кон- кореспонденция
такт

4. Седалище
и адрес на
управление

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България (ако сте отбелязали с „Х“, попълнете част ІХ)
4.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)
4.6. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

5.1. Държава

5.2. Област

5.3. Община

5.6. пощенски код

6.1. Телефон

6.2. е-mail

7.1. Име, презиме, фамилия

8.1. Физическо
лице
8.2. Счетоводно
предприятие

5.4. Населено място (гр./с.)

7.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на
НАП

Съставител на годишния финансов отчет е:
8.1.1. Име, презиме, фамилия

8.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от
регистъра на НАП

8.2.1. Наименование

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

8.1.3. Вид на правоотношението със
съставителя
облигационно,
трудово
в т.ч. със съдружник,
упражняващ личен труд
8.2.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3

Част ІІІ- ДАННИ ЗА КОРАБИТЕ

№ по
ред на
кораба
1
1
2
3
4
5

Име на кораба

Вид кораб

Флаг

Нетен тонаж

2

3

4

5

В случай че редовете не достигат, приложете справка в същата форма.

Част ІV – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК

№ по
ред на
кораба
от
Част ІІІ

Данъчна основа за
ден в
експлоатация

Дни в
експлоатация за
годината

1

2

3

1
2
3
4
5
Сума:

Х

Данъчна основа
за годината

Данъчна
ставка
%

4

5

(к.2 х к.3)

Дължим данък
за годината
6*

(к.4 х к.5)

10
10
10
10
10
10

Х

В случай че редовете не достигат, приложете справка в същата форма.
В колона 3 се посочват дните в експлоатация за годината, с изключение на дните, посочени в колона 3 на Част V,
касаеща прилагането на метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия”. Това означава,
че при прилагане на метода „освобождаване с прогресия”, сборът на дните, посочени в колона 3 на тази част и дните,
посочени в колона 3 на Част V, не може да превишава броя на дните на календарната година.
* При внесен данък в чужбина, за който съгласно действащи СИДДО или Глава трета от ЗКПО се прилагат методи на
“данъчен кредит”, в колона 6 се записват стойности, получени както следва:
- В съответния ред от к. 6 се записва резултатът, получен както следва: (к.4 х к.5 – к.10), където данните за к.4 и к.5
се вземат от съответния ред на настоящата таблица, а данните за к. 10 се вземат от съответния ред на Част VІ.

Част V – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА
„ОСВОБОЖДАВАНЕ С ПРОГРЕСИЯ”
№ по ред на
кораба от
Част ІV

Данъчна основа за ден в
експлоатация

Дни в експлоатация за
годината

Данъчна основа за
годината

1

2

3

(к.2 х к.3)

1
2
3
4
5
Сума:

Х

Х

4

В случай че редовете не достигат, приложете справка в същата форма.
В тази част се декларира данъчна основа при облагане на дейност-опериране на кораби, когато спрямо реализираните
доходи се прилага метод “освобождаване с прогресия” съгласно действащи СИДДО.

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

Част VІ – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА
МЕТОДИ НА „ДАНЪЧЕН КРЕДИТ”

№ по
ред
на
кораба от
Част
ІІІ
1

Код
на
вида
ДК *

Данъчна
основа
за ден в
експлоатация

Дни в
експлоатация за
годината

2

3

4

Данъчна
основа за
годината
5
(к.3 х к.4)

Данъчна
ставка
%
6

Дължим
данък за
годината

Дължим
данък в
чужбина

Внесен
данък в
чужбина

Размер
на
полагащия се
данъчен
кредит

7
(к.5 х к.6)

8

9

10

1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
Сума: х
х
х
10
* Кодовете на вида данъчен кредит, който следва да се запише в колона 2, са следните:
01 - Пълен данъчен кредит;
02 - Обикновен данъчен кредит;
03 - Фиктивен данъчен кредит.
При реализирани доходи от чужбина, за които се прилага метод “Пълен данъчен кредит”, стойностите от
съответните редове на колона 9 се записват непроменени на съответните редове на колона 10.
При реализирани доходи от чужбина, за които се прилага метод “Обикновен данъчен кредит”, на съответните редове
от колона 10 следва да се запише по-малката стойност от съответните редове на колони 7 и 9.
При прилагане на метод „фиктивен данъчен кредит”, в колона 9 се посочва сумата, която би била дължима, ако не е била
приложима специална данъчна преференция по силата на вътрешното законодателство на съответната чужда
държава.
В случай че редовете не достигат, приложете справка в същата форма.

Част VII – ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

(Тази част се попълва на основание чл. 217, ал.1 от ЗКПО.
Тази част не се попълва, когато данъчно задълженото лице извършва и друга дейност, която съгласно чл. 218,
ал.2 от ЗКПО се облага с корпоративен данък. В този случай следва да попълните част VІІІ от годишната данъчна
декларация по чл. 92 от ЗКПО, в т.ч. и за данъка върху разходите, дължим във връзка с дейността, облагаема с
алтернативен данък по реда на Глава тридесет и четвърта от ЗКПО.)
№
1
1
2

Вид разход
2
По чл. 204, ал. 1, т. 2 - социални разходи,
предоставени в натура
По чл. 204, ал. 1, т. 4 – разходи в натура,
свързани с предоставени за лично ползване
активи и/или с използване на персонал

Данъчна основа
3

Данъчна
ставка
4

Дължим
данък
5

Необлагаеми
разходи
6

10 %
10 %

Х

В колона 6 се посочва размерът на необлагаемите социални разходи.

Част VІІІ – Деклариране на направен избор за облагане на доходите в натура, представляващи
разходи в натура

(Разходи в натура са тези по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО. Тази част се попълва на основание чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с чл. 217, ал. 3 от ЗКПО.)
Когато не е попълнена тази част, облагането на доходите в натура се извършва по реда на ЗДДФЛ.

1. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 20…... г.

Да

2. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 20…... г.

Да

Забележки: 1. На ред 1 се посочва годината, следваща годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато е избран
редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.
2. Ред 2 се попълва само от лица, които са новоучредени през годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато за
тази година е избран редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.Този ред се попълва и от
лица, които за предходната година не са били задължени и не са подали годишна данъчна декларация, когато за годината, за която се
отнася настоящата декларация, е избран редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.
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Част ІХ – Идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно
юридическо лице, извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност
(Тази част се попълва на основание чл. 259, ал. 4 от ЗКПО.
Не се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на
тяхното участие, когато размерът на това участие е под 10 на сто.)

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

1. Име/наименование

3.1.Държава

3. Адрес в държавата, на която собственикът, акционерът или съдружникът е местно лице
3.2. Населено място (гр./с.)
3.3.Област/район

3.5. Улица

3.6. №

3.7. Етаж

3.8. Ап.

3.4. Пощенски код

3.9. Квартал

4. Размер на участието (в %)

%

При повече от един собственик, акционер или съдружник, попълнете допълнителна справка в същата форма.

Дата

ден

месец

година

Подпис на
представляващия:

УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията
Кой подава декларацията

Декларацията се подава от данъчно задължените лица по чл. 255 от ЗКПО – за дейността им от опериране на кораби.

Съгласно чл.218, ал.2 от ЗКПО лицата, извършващи дейност от опериране на кораби, се облагат с корпоративен данък за всички
останали дейности извън подлежащите на облагане с алтернативен данък. В този случай те подават и годишната данъчна декларация
по чл.92 от ЗКПО – за дейността си, подлежаща на облагане с корпоративен данък.

На основание чл.217, ал.1 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимият данък върху разходите.

В случаите по чл. 218, ал. 2 от ЗКПО, когато данъчно задълженото лице трябва да подава както тази декларация, така и годишна
данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, то следва да декларира само в декларацията по чл. 92:
а) данъка върху разходите;
б) избора за облагане на разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с използване на персонал;
в) идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно юридическо лице, извършващо
стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност;
г) данни за съставителя на годишния финансов отчет.
В случай че посочените данни са декларирани както в настоящата декларация, така и в годишната данъчна декларация по чл. 92 от
ЗКПО, се вземат предвид данните, декларирани в декларацията по чл. 92.

Съгласно чл. 259, ал. 3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. По смисъла на § 1, т. 56
от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическият отчет).
Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък

Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата календарна година.

Дължимият данък се внася в срок до 31 март на следващата календарна година.

Когато данъчно задълженото лице се заличава/прекратява, ЗКПО не предвижда специален срок за подаване на декларацията. При
условие че датата на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице е през съответната година, за която се дължи данъкът,
декларацията може да бъде подадена до датата на заличаване/прекратяване. Това обстоятелство се отбелязва на ред 7 от част І на
декларацията.



Попълване на декларацията
Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.



Начин на подаване
Подаването на декларацията се извършва по електронен път (чрез интернет с електронен подпис).
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1259
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвър
ждавам образец на Годишна данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите
на бюджетните предприятия съгласно приложението.
Настоящата заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов
Образец 1040

по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху
приходите на бюджетните предприятия

Попълва се от приходната администрация
Териториална
дирекция на НАП

Попълва се от данъчно задълженото лице

Данъчна година >>
ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна
декларация за посочения период, но искате да
направите корекции в нея, е необходимо да
подадете нова данъчна декларация, в която се
съдържат всички данни за периода, а не само тези
които променяте. Корекции в декларацията може
да правите в срока за подаването ѝ.

Входящ № и дата

Част І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1. Период, за който се подава декларацията

Посочете съответния данъчен период, за който се отнася декларацията

от дата

до дата

2. Получени приходи от източници в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно
облагане (отбележете с „Х”).
3. Община

Да
Не
Да
Не

4. Вх. № и дата на годишния отчет за дейността
Вх.№
/ 20……..г.
5. Декларацията се подава от данъчно задължено лице, което се заличава/прекратява през календарната
Да
година, за която се отнася декларацията

Забележка: При даден отговор “да” на ред 2, следва да попълните Справка 1.
Относно ред 4: На основание чл. 252, ал. 2 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на
ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическият отчет).

Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

6. Данни за
представляващия

5. За
контакт

4. Адрес за
кореспонденция

3. Седалище и
адрес на
управление

1.ЕИК по БУЛСТАТ/Идентификационен
№ по ЗТР
3.1.Държава

2. Наименование (посочете
3.2. Област

наименованието съгласно акта за възникване)

3.3. Община

3.4. Населено място (гр./с.)
3.6. пощенски код

3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 3
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

5.1. Телефон

4.1. Държава

5.2. Факс

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)

4.6. пощенски код

5.3. E-mail

6.1. Име, презиме, фамилия

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

5.4. Интернет страница

6.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
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Част ІІІ- ДАННИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК
№ по
ред
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
6
7
8
9

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА

2

3

Приходи от сделки по чл. 1 от ТЗ, в т.ч.:
- приходи от отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество
- всички останали
Приходи от сделки по чл. 1 от ТЗ, за които се прилага метод “освобождаване с
прогресия”, в т.ч.:
- приходи от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, за които се прилага
метод “освобождаване с прогресия”
- всички останали приходи, за които се прилага метод “освобождаване с прогресия”
Приходи от сделки по чл. 1 от ТЗ, подлежащи на облагане при прилагане на метод
“освобождаване с прогресия” (ред 1 – ред 2), в т. ч.:
- приходи от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, подлежащи на
облагане, при прилагане на метод “освобождаване с прогресия” (ред 1.1 – ред 2.1)
- всички останали приходи, подлежащи на облагане, при прилагане на метод
“освобождаване с прогресия” (ред 1.2 – ред 2.2)
Данъчна ставка
- за общините
- за всички останали бюджетни предприятия
Полагащ се данък

х
2%
3%

(ред 1 х ред 4.1) или (ред 3 х ред 4.1) или (ред 1 х ред 4.2) или (ред 3 х ред 4.2)

Размер на признатия данъчен кредит за удържания данък в чужбина
Полагащ се данък, намален с размера на признатия данъчен кредит (ред 5 – ред 6)
Преотстъпен данък по чл. 251 от ЗКПО
Полагащ се данък, намален с размера на преотстъпения данък
(ред 5 – ред 8) или (ред 7 – ред 8)

Част ІV – ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

(Тази част се попълва на основание чл. 217, ал. 1 от ЗКПО)

№
1
1
2

Вид разход
2
По чл. 204, ал. 1, т. 2 - социални разходи,
предоставени в натура
По чл. 204, ал. 1, т. 4 – разходи в натура,
свързани с предоставени за лично ползване
активи и/или с използване на персонал

Данъчна основа
3

Данъчна
ставка
4

Дължим
данък
5

Необлагаеми
разходи
6

10 %
10 %

Х

В колона 6 се посочва размерът на необлагаемите социални разходи.

Част V – Деклариране на направен избор за облагане на доходите в натура, представляващи
разходи в натура

(Разходи в натура са тези по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО. Тази част се попълва на основание чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с чл. 217, ал. 3 от ЗКПО.)
Когато не е попълнена тази част, облагането на доходите в натура се извършва по реда на ЗДДФЛ.

1. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 20…... г.

Да

2. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 20…... г.

Да

Забележки: 1. На ред 1 се посочва годината, следваща годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато е избран
редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.
2. Ред 2 се попълва само от лица, които са новоучредени през годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато за
тази година е избран редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура. Този ред се попълва и от
лица, които за предходната година не са били задължени и не са подали годишна данъчна декларация, когато за годината, за която се
отнася настоящата декларация, е избран редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.
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СПРАВКА 1 – Данни за приходи, обложени в чужбина, при които се прилагат методи за избягване на
двойното данъчно облагане
№
по ред

Държава

1

2

1.
2.
3.
4.

Всичко:

Вид приход

Приложен метод
01

02

3

4

5

х

х

х

Брутен размер на
прихода

Дължим данък
по ЗКПО

Платен данък в
чужбина

Размер на
данъчния кредит

6

7

8

9

Кодовете на методите за избягване на двойно облагане са следните: 01 – “освобождаване с прогресия”; 02 – методи на “данъчен кредит”. Отбележете с “х” приложения метод.

Дата

ден

месец

година

Подпис на
представляващия:

УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията
Кой подава декларацията

Декларацията се подава от бюджетните предприятия, когато подлежат на облагане с данък върху приходите за
съответната година.

На основание чл. 217, ал. 1 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимият данък върху разходите.
Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък

Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата календарна година.

Дължимият данък се внася в срок до 31 март на следващата календарна година.

Когато данъчно задълженото лице се заличава/прекратява, ЗКПО не предвижда специален срок за подаване на
декларацията. При условие че датата на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице е през съответната
година, за която се дължи данъкът, декларацията може да бъде подадена до датата на заличаване/прекратяване. Това
обстоятелство се отбелязва на ред 5 от част І на декларацията.
Задължение за подаване на годишен отчет за дейността

На основание чл. 252, ал. 2 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността.
Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката
(статистическият отчет).


Попълване на декларацията
Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.



Начин на подаване
Подаването на декларацията се извършва по електронен път (чрез интернет с електронен подпис).
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1260
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам
образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия
годишен корпоративен данък съгласно приложението.
Настоящата заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов
Образец 1010
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УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
Кой подава декларацията
 Декларацията се подава от:
1. местните юридически лица – търговски дружества, които подлежат на облагане с корпоративен данък и/или с
данък върху разходите;
2. местните юридически лица, които не са търговци – само в случаите, когато осъществяват сделки по чл. 1 от
Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък
върху разходите по чл. 204, т. 2 от ЗКПО.
3. чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска
дейност.
 Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗКПО неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание
чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридически лица.
 Съгласно чл. 92, ал. 4 от ЗКПО годишна данъчна декларация не подават данъчно задължените лица, които не
са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (вж. § 1, т. 30 от ДР на ЗСч).
 Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, когато подлежат на облагане
само с алтернативни данъци за съответната дейност, посочена в чл. 5, ал. 5 и в Част пета от закона. Това са лицата
по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗКПО, извършващи таксиметров превоз на пътници, бюджетните предприятия, организаторите
на някои видове хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби. Съгласно чл. 5, ал. 5 и
чл.
218, ал. 2 от ЗКПО лицата, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници, организаторите на хазартни игри и
лицата, извършващи дейност от опериране на кораби, се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности
извън подлежащите на облагане с алтернативен данък. В този случай те подават годишната данъчна декларация по чл.
92 от ЗКПО – за дейността си, подлежаща на облагане с корпоративен данък.
 Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, които не се облагат с
корпоративен данък на основание чл. 174, 175, 176 и 176а от ЗКПО, освен в случаите по чл. 207, ал. 2 от същия закон,
когато лицата са данъчно задължени за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура и/или за данъка
върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с използване на персонал и
дължат такива данъци за съответната година.
 На основание чл. 217, ал. 1 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимият данък върху разходите.
 В случаите по чл. 218, ал. 2 от ЗКПО, когато данъчно задълженото лице трябва да подава както тази
декларация, така и друга годишна декларация, то следва да декларира само в настоящата декларация:
а) данъка върху разходите;
б) избора за облагане на разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с
използване на персонал;
в) идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно юридическо лице,
извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност;
г) данни за съставителя на годишния финансов отчет.
В случай че посочените данни са декларирани както в настоящата декларация, така и в друга годишна данъчна
декларация, се вземат предвид данните, декларирани в настоящата декларация.
Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък
 Годишната данъчна декларация се подава и дължимият корпоративен данък се внася в срок до 31 март на
следващата календарна година.
Начин на подаване
 Подаването на декларацията се извършва по електронен път (чрез интернет с електронен подпис).
Задължение за подаване на годишен отчет за дейността
 На основание чл. 92, ал. 3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за
дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за
статистиката (статистическия отчет).
 Съгласно чл. 92, ал. 4 от ЗКПО годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които не са
осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (вж. § 1, т. 30 от ДР на ЗСч).
Подаване на декларация в случаите на преобразуване на дружества, преустройство на кооперативни
организации или прекратяване, закриване или образуване на държавни предприятия по чл.62 от Търговския
закон
При прекратяване на преобразуващо се дружество, кооперация или място на стопанска дейност на чуждестранно
лице новоучредените или приемащите дружества подават данъчна декларация за корпоративния данък за последния
данъчен период на преобразуващото се дружество в 30-дневен срок от датата на преобразуването на основание чл.
117 от ЗКПО. В този случай на ред 3 от Част І на образец 1010 се отбелязва чл. 117, ал. 1.
Подаване на декларация в случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност
или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване на
неперсонифицирано дружество или осигурителна каса
Съгласно чл. 159 от ЗКПО към датата на вписването в търговския регистър на прекратяването се дължи
корпоративен данък. Същият се определя на базата на данъчната печалба за периода от началото на годината до
датата на вписване на прекратяването, като при определянето му се приспадат внесените авансови вноски от началото
на годината до датата на вписване на прекратяването.
На основание чл. 160, ал. 1 от ЗКПО дължимият корпоративен данък по чл. 159 се декларира и внася в 30-дневен
срок от датата на вписване на прекратяването. В този случай на ред 3 от Част І на образец 1010 се отбелязва чл. 160,
ал. 1.
На основание чл. 162 от ЗКПО за последния данъчен период на лицата, прекратени с ликвидация или с обявяване
в несъстоятелност или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване на
неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, се подава декларация по реда и в сроковете, предвидени в
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посочената разпоредба и в чл. 164 от същия закон. В този случай на ред 3 от Част І на образец 1010 се отбелязва чл.
162 или чл. 164.
Печалби и доходи от източници в чужбина
 Когато не се прилагат разпоредбите на международен договор, данъчно задължените лица имат право на
данъчен кредит съгласно ЗКПО за всеки подобен на корпоративния или наложен вместо него данък, платен в чужбина.
 Когато не се прилагат разпоредбите на международен договор, данъчно задължените лица имат право на
данъчен кредит съгласно ЗКПО за данъка, наложен в чужбина, върху брутния размер на доходите от дивиденти, лихви,
авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги и наеми, произхождащи от
чуждестранни източници.
 Размерът на данъчния кредит се определя за всяка държава поотделно и се ограничава до размера на
българския данък върху тези печалби и доходи.
 При определяне на данъчната си печалба и/или на дължимия корпоративен данък, местните за България
юридически лица имат право да ползват метод за избягване на двойното данъчно облагане, предвиден във влязла в
сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
 Данъчно задължените лица, ползващи данъчен кредит по реда на ЗКПО или СИДДО, заедно с настоящата
декларация представят доказателства за размера на внесените в чужбина данъци. Това изискване не се прилага за
печалби/доходи от източници в чужбина, по отношение на които в СИДДО е предвиден метод за избягване на двойното
данъчно облагане „освобождаване с прогресия”.
Попълване на декларацията
 Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.
Правила за попълване на отделни части на декларацията
ОБРАЗЕЦ 1010, Част IІI:
 На ред 1 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен
дял в приходите от продажби. Кодът и наименованието са според Класификация на икономическите дейности – КИД2008 (4-ти знак), която е на разположение в териториалните поделения на НАП. В интернет страниците на НАП –
www.nap.bg и НСИ - www.nsi.bg могат да се намерят и указания за използването на КИД-2008. Попълненият тук код
може да се различава от кода, който се попълва/ползва в някои от декларациите за социално и здравно осигуряване.
Причината за разликата е, че в тях се ползва различен критерий за определяне на основната икономическа дейност, а
именно – дейността, в която са заети най-много лица, работещи по трудово правоотношение.
 При дадени положителни отговори на ред 4 или ред 5, следва да попълните съответните части на
декларацията, както и приложение № 1. Приложение № 1 не се попълва, когато се ползва намаление на счетоводния
финансов резултат по реда на чл. 177 от ЗКПО.
ОБРАЗЕЦ 1010, Част V:
 На редове 1 и 2 от част V юридическите лица с нестопанска цел попълват данните от съставения съгласно
изискванията на СС 1 - Представяне на финансови отчети, отчет за приходите и разходите за стопанската им дейност,
който се съставя в съответствие с разпоредбите на т. 8.2. от СС 9 - Представяне на финансовите отчети на
предприятия с нестопанска цел.
 На редове 4 и 5 се посочват счетоводните приходи, съответно разходи, които се изключват при определяне на
счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване, както следва: приходи/разходи от дейности, подлежащи на
облагане с алтернативен данък или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните
данъци и такси; приходи/разходи от дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, с
изключение на тези, за които се прилага „освобождаване с прогресия“; други приходи/разходи, които се изключват при
определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване.
ОБРАЗЕЦ 1010, Част VІ:
 Ред 1 се попълва, когато лицата са свързани към момента на признаване (начисляване) на прихода съгласно
счетоводното законодателство.
 Ред 2 се попълва, когато лицата са свързани към момента на признаване (начисляване) на разхода съгласно
счетоводното законодателство.
 Ред 3 се попълва, когато лицата са свързани към 31 декември на съответната година. На този ред се посочва
салдото (остатъка) на всички вземания (по смисъла на счетоводното законодателство) от свързани лица.
 Ред 4 се попълва, когато лицата са свързани към 31 декември на съответната година. На този ред се посочва
салдото (остатъка) на всички задължения (по смисъла на счетоводното законодателство) към свързани лица.
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от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
съгласно приложението.
На основание чл. 64, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица настоящата
заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов

/собствено и фамилно име, подпис/

3.6. № ( бл.)

4.1. Телефон

3.5. Улица (бул./ж.к.)

4. За контакт >>

3.7. Вх.

3.2. Община

ден

2

1

4

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

Брой редове:

Собствено име, презиме и
фамилно име
6

Държава

7

Населено място,
пощенски код, ул., №

Адрес***

месец

година

8

Код
на
дохода

Обща сума:

Подпис на ръководителя и печат:

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

3

И**

9

Размер на
дохода

3.9. Ап.

10

Размер на
удържания
данък

3.4. Пощенски код

ВЕСТНИК

Дата

ЧФЛ*

№

Част ІІ Данни за изплатените доходи през годината

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

4.2.e-mail

3.8. Етаж

3.3. Населено място (гр./с.)

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

Година, за която се подава
справката >>

ДЪРЖАВЕН

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

3.1. Област

3. Адрес за кореспонденция >>

2. Наименование на предприятието /име на самоосигуряващото се
лице

1. ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП

Брой лица, за които се подава
справката >>

Попълва се от задълженото лице

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

Изх. № и дата

146

Част І Идентификационни данни за платеца на дохода

Орган по приходите,
приел справката >>

Входящ № и дата

Териториална дирекция на НАП

Попълва се от приходната администрация

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

СПРАВКА

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

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

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

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

Консултантски услуги в различни области

Счетоводни и юридически услуги

Услуги по хуманно здравеопазване и ветеринарномедицински дейности

3073

3074

3075

Доходи от продажба или замяна на движимо имущество, когато продажната цена се плаща на
части в различни данъчни години
509

508

507

506

505

Доходи от търговия с чуждестранна валута

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

Доход от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец със заличаване

Доходи от предоставяне на имущество по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото
на собственост върху имуществото
Доходи от продажба на вещи съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗДДФЛ

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

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

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

810

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

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

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

816
817

821

820

819

Доходи от лихви по банкови сметки на местни физически лица по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ

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

818

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

815

Вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху
недвижимо имущество по чл. 37, ал. 1, т. 11 от ЗДДФЛ
Доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти,
инвестиционни бонове и други финансови активи по чл. 37, ал. 1, т. 12 от ЗДДФЛ
Неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията по застрахователни договори,
начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и
еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни
физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим – чл. 37, ал. 1 във връзка с чл. 8, ал. 11
от ЗДДФЛ

814

813

812

811

ВЕСТНИК

809

808

805
806
807

804

803

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

802

Лихви, в т. ч. съдържащи се във вноски по лизинг, с изключение на лихви по облигации или
други дългови ценни книжа, издадени от държавата или общините и допуснати до търговия
на регулиран пазар в страната или в държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по
Споразумението за ЕИП - чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ

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

801

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

504

Доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни
права върху такова имущество
Доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни
права върху такова имущество, когато продажната цена се плаща на части в различни
данъчни години
Доходи от продажба или замяна на движимо имущество (в т.ч. пътни, въздухоплавателни и
водни превозни средства; произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни
предмети и др. извън посочените с код 504 - 509)

606

605

604

603

602

601

403

402

ДЪРЖАВЕН

503

502

501

Посреднически услуги и дистрибуция на стоки

3072

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

3078
3079
30710
30711
30712
30713
30714
401

Архитектурни и инженерни услуги

3077

Част ІІ - Доходи от прехвърляне на права или имущество

Финансови и застрахователни посреднически услуги

3071

306

305

304

303

302

Услуги в областта на информационните технологии

3076

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

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

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

Код

301

Номенклатура на кодовете за вида на дохода

БРОЙ 102
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902

УКАЗАНИЯ:

907

906

905

Лихви и отстъпки от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации,
емитирани съгласно законодателството на друга държава-членка на ЕС, или на държава - страна по
Споразумението за ЕИП (чл.13, ал.1, т. 9 от ЗДДФЛ)
Парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на
Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; (чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ)
Награди, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от
развлекателни автомати по смисъла на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън
посочените с код 905 (чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ)
Доходи, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя
(чл. 13, ал. 1, т. 24 от ЗДДФЛ)

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

Указания за попълване на справката:

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

9828

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

904

148

1. Справката се изисква на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Представя се от предприятия и от
самоосигуряващи се лица - платци на доходи на физически лица през данъчната година.
2. Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ се включват в справката за годината, през която е взето решението за разпределяне на
дивидента, съответно за данъчната година на начисляването на разхода в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на
ликвидационния дял.
3. Доходите от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ се включват в справката за данъчната година
на прехвърлянето.
4. Справката се изготвя в два екземпляра, от които един за приходната администрация и един за платеца на доходите. При преобразуване или прехвърляне на
предприятие справката се изготвя от правоприемника.
5. Справката се представя в Териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца в срок до 15 март на следващата година. При прекратяване с
ликвидация или с обявяване в несъстоятелност на предприятието справката се представя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от ЗКПО.
За непредставяне или несвоевременно представяне на справката, както и за посочване на неверни или непълни данни, виновните лица се наказват с глоба или
имуществена санкция по реда на чл. 82 от ЗДДФЛ.
6. Предприятията, изплатили доходи на повече от 5 физически лица, представят справката само на електронен носител във формат и по ред, одобрен от
изпълнителния директор на НАП.
7. Справка, която не съдържа всички изискуеми данни, не се счита за достоверна и не се приема!

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

901

Част ІV – Необлагаеми доходи, които на основаниe чл. 73, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ се описват в справката, ако годишният размер на съответния доход, изплатен на
физическо лице, превишава 5000 лв.

С Т Р.
БРОЙ 102

>>
>>

Входящ № и дата

Орган по приходите,
приел декларацията

Попълва се от задълженото лице

ІІ

ІІІ

ІV

V

3.3 Месец
VІ VІІ VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ІV-то
ХІІ

2. Код
по т. 1

3. Наименование/Име

4.4. Пощенски код

>>

4.6. № (бл.)

4.2. Община

4.7. Вх.

4.8. Етаж

4.9. Ап.

5. За контакт >>

4.3. Населено място (гр./с.)

5.1. Телефон

6. Данни за представляващия (попълват се само когато декларацията се подава от юридическо лице):
6.1. Собствено име, презиме и
6.2. ЕГН/ЛНЧ /Служебен № от регистъра
фамилно име на представляващия
на НАП
7. Местно лице >>
8. Чуждестранно лице >>
(т. 7 и 8 се попълват само когато декларацията се подава от физическо лице)

4.1.Област

5.2. Е-mail

ВЕСТНИК

4.5. Улица, (бул./ж.к.)

4. Адрес за
кореспонденция >>

Ако в т. 1 е вписан ЕИК - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЕГН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 3; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 4; ако в
т. 1 е вписан служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 5.

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

Част ІІ – Данни за данъчно задълженото лице

6. Декларацията се подава от данъчно задължено лице, което се прекратява с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или от място на
стопанска дейност в страната, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, чиято дейност се прекратява и датата на заличаване или
на прекратяване на дейността през съответния месец/съответното тримесечие, за който/което се отнася декларацията

>> Отбележете, ако декларацията е на чуждестранно физическо лице и се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната. Попълнете данните за упълномощеното лице в Част ІІІ
>> Отбележете, ако декларацията е на малолетно, непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице и декларацията се подава от негов законен представител. Попълнете
данните за законния представител в Част ІІІ
Част ІІ
4. Към декларацията се прилага 4.1. Брой попълнени части Част І Част ІІ 5. Към декларацията се прилага 5.1. Брой попълнени части Част І
в Приложение № 1 >>
в Приложение № 2 >>
Приложение № 1 (образец 4011) >>
Приложение № 2 (образец 4021) >>

ДЪРЖАВЕН

ВАЖНО! Ако вече сте подали декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001) за посочения в т. 3 период, но искате да направите корекции в нея, е необходимо да
подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни за периода, а не само тези, които променяте. Корекции в декларацията може да правите в срока за подаването й.

І

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

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

1. Декларацията се подава от платец на доход задължен да удържа и внася авансов данък по чл.
43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, окончателен данък по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ и данък при
1.2. Самоосигуряващо се лице >>
източника по чл. 194 и чл. 195 от ЗКПО: 1.1. Предприятие >>
2. Декларацията се подава от получател на доход:
2.1 физическо лице, задължено да внася авансов данък по чл. 43, ал. 3 и 44, ал. 3 от ЗДДФЛ, както
и окончателен данък по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ >>
2.2 лице, задължено да внася данък при източника по чл. 195 от ЗКПО >>

Част І - Данни за декларацията

/собствено и фамилно име, подпис/

>>

Териториална дирекция на НАП

Попълва се от приходната администрация

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

Образец 4001

Министър:
Вл. Горанов

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1262
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 55, ал. 1 и чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), чл. 7 и чл. 201, ал. 1 от Закона
за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) утвърждавам образец на декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими
данъци съгласно приложението.
На основание чл. 64, ал. 4 ЗДДФЛ и чл. 7 ЗКПО настоящата заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
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4.1.Област

4.6. № (бл.)

4.2. Община

2

1

4.8. Етаж

4.9. Ап.

5. За контакт >>

Дата

ден

месец

година

5.2. Е-mail

Подпис на упълномощеното
лице/законния представител

3

ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА

х

х

х

х

х

х

х

х

4

ПОЛУЧАТЕЛ НА ДОХОДА

РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД ОТ:

5.1. Телефон

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

Подпис на
представляващия/декларатора

Данък при източника по чл. 195 от ЗКПО

6

5.5

5.4

5.3

5.2

за дивиденти и ликвидационни дялове в полза на чуждестранни юридически лица
за дивиденти и ликвидационни дялове в полза на бюджетни предприятия (без
общини)
за дивиденти и ликвидационни дялове в полза на общини
за дивиденти и ликвидационни дялове в полза на юридически лица с нестопанска
цел
за дивиденти и ликвидационни дялове в полза на друг вид юридически лица

5.1

5

4.4. Пощенски код

ДЪРЖАВЕН

4

3

4.7. Вх.

4.3. Населено място (гр./с.)

Авансов данък по чл. 43 от ЗДДФЛ за доходи от друга стопанска дейност; по чл. 44
от ЗДДФЛ за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на
права или имущество и по чл. 44а от ЗДДФЛ за други доходи
Окончателен данък за доходи от дивиденти и ликвидационни дялове по чл. 38, ал. 1
от ЗДДФЛ от източници в страната
Окончателен данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи от лихви по банкови сметки
от източници в страната
Окончателен данък по чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ с изключение на: данъка посочен в
т. 2 и 3; данъка по чл. 38, ал. 5, т. 2 от ЗДДФЛ и данъка за доходи по чл. 38, ал. 8 от
ЗДДФЛ от източници в чужбина
Данък при източника върху дивиденти и ликвидационни дялове по чл. 194 от ЗКПО

ВИД ДАНЪК

№

Част ІV Деклариране на дължимия данък

4.5. Улица, (бул./ж.к.)

4. Адрес за
кореспонденция >>

2

3. Име

150

1

2. Код
по т. 1

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

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

Част ІІІ Данни за упълномощеното лице или за законния представител

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 102

УКАЗАНИЯ:

ВЕСТНИК

9829

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

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

ДЪРЖАВЕН

Срок за подаване на декларацията
Декларацията се подава в срока за внасяне на дължимите данъци.
Когато данъчно задълженото лице – предприятие се прекратява с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или се прекратява дейността на място на
стопанска дейност в страната или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса, ЗКПО и ЗДДФЛ не предвиждат специален срок за подаване на
декларацията. При условие че датата на заличаване на данъчно задълженото лице или датата на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност в
страната или на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса е през съответния месец/съответното тримесечие, за който/което се дължи данъкът,
декларацията може да бъде подадена до датата на заличаване, съответно прекратяване на дейността. Това обстоятелство се отбелязва на ред 6 от Част І на
декларацията.

1. В Част І, т. 1 или 2 се отбелязва кой подава декларацията, а в т. 3 - периодът, за който се подава декларацията - (година и съответното тримесечие) или (година
и съответният месец). Това е периодът, през който е възникнало задължението за определяне, удържане и внасяне на дължимите данъци. Предприятията – платци
на доходи, подават декларацията само по електронен път.
2. В Част І, т. 4 и 5 се попълват, когато декларацията се подава на основание чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ и/или чл. 201, ал. 5 и/или 6 от ЗКПО, за целите на
автоматичния обмен на информация. В този случай се отбелязва, че към декларацията се прилага Приложение № 1 и/или Приложение № 2 и в т. 4.1 и/или 5.1 се
посочва общият брой на попълнените в съответното приложение части (Част І и/или Част ІІ).
3. Част ІІІ се попълва само когато декларацията се подава от чуждестранно физическо лице чрез пълномощник с постоянен адрес в страната или от законен
представител на малолетно, непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице.
4. Част ІV, ред 1 в колона 3 се попълва от предприятия и самоосигуряващи се лица, задължени да удържат и внасят авансов данък по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4
и/или чл. 44а от ЗДДФЛ за доходи от: стопанска дейност; от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и за парични доходи,
подлежащи на облагане по реда на чл. 35 от ЗДДФЛ.
5. Част ІV, редове 2, 3 и 4 в колона 3 се попълват от предприятия и самоосигуряващи се лица, задължени да удържат и внасят окончателен данък за доходите по
чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ, като ред 3 се попълва само от търговски банки, задължени да удържат и внасят окончателен данък за доходите от лихви по банкови
сметки на местни физически лица.
6. Част ІV, редове 5 и 6 в колона 3 се попълват от местни юридически лица, места на стопанска дейност в страната, еднолични търговци и други физически лица,
задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 194 и 195 от ЗКПО.
7. Част ІV, редове 1 и 4 в колона 4 се попълват от: физически лица, задължени да определят и внасят авансов данък по чл. 43, ал. 3 и чл. 44, ал. 3 от ЗДДФЛ за
придобити доходи от стопанска дейност и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, както и окончателен данък за доходи
по чл. 37 и 38, ал. 5, т. 1 и т. 3 от ЗДДФЛ. Когато доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и доходите по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8 и ал. 13 от ЗДДФЛ са
придобити от местни физически лица от източник в чужбина, окончателният данък се внася в срок до 30 април на годината следваща годината на придобиването на
дохода и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, а не в колона 4.
8. Част ІV, ред 6 в колона 4 се попълва от чуждестранни юридически лица, задължени да определят и внасят данък при източника по чл. 195 от ЗКПО.

БРОЙ 102
С Т Р. 1 5 1

С Т Р.

152

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1263
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
нови образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица съгласно приложението.
На основание чл. 64, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица настоящата
заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.

Образец 2001

Министър:
Вл. Горанов

по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица
Попълва се от приходната администрация

Попълва се от задълженото лице

Териториална
дирекция на НАП

Данъчна година >>

ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна декларация за посочения
Входящ № и дата
период, но искате да направите корекции в нея е необходимо да
подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни
Орган по приходите,
за периода, а не само тези които променяте. Корекции в декларацията
може да правите в срока за подаването й и/или еднократно след този
приел декларацията
срок, на основание чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ.
/собствено и фамилно име, подпис/
Съгласно чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след
законово установения срок за подаването на декларацията, данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на
годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация. В случай, че подавате
декларацията на това основание отбележете тук >>

Част І – Данни за данъчно задълженото лице
1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на
НАП/ЕИК на чуждестранно физическо лице

2. Код по т. 1

5. Адрес за
4. Постоянен
кореспонденция
адрес
3. Име

Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва
цифрата 3; ако в т. 1 е вписан Служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4; ако в т. 1 е вписан ЕИК на чуждестранно физическо
лице – в т. 2 се попълва цифрата 5
3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

4.1. Област

4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
постоянния >>
Отбелязва се, ако адресът за
кореспонденция
съвпада
с
постоянния адрес на данъчно
задълженото лице. В този
случай т. 5 не се попълва.

5.2. Община

8. Чуждестранно лице >>

5.4. пощенски код

6.2. Е-mail

9. Самоосигуряващо се лице >>
11. Адрес в чужбина

11.1. Държава

5.3. Населено място (гр./с.)

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6.1. Телефон

6. За контакт >>
7. Местно лице >>

5.1. Област

11.2. Населено място

10. Лице, което се осигурява по реда на чл. 40, ал. 5 от
Закона за здравното осигуряване >>

11.3. Улица, №

>> Отбелязва се, ако деклараторът е чуждестранно физическо лице и декларацията се подава чрез пълномощник с
постоянен адрес в страната. В Част ІІ се попълват данните за упълномощеното лице
>> Отбелязва се, ако деклараторът е малолетно, непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице и
декларацията се подава от негов законен представител. В Част ІІ се попълват данните за законния представител
>> Отбелязва се, ако декларацията се подава от пълномощник. В Част ІІ се попълват данните на упълномощеното лице.

Част ІІ Данни за упълномощеното лице или за законния представител
1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП/
ЕИК на чуждестранно физическо лице

2. Код по т. 1

5. Адрес за
4. Постоянен 3. Име
кореспонденция
адрес

Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва
цифрата 3; ако в т. 1 е вписан Служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4; ако в т. 1 е вписан ЕИК на чуждестранно физическо
лице – в т. 2 се попълва цифрата 5
3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

4.1. Област

4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
Адресът съвпада с
постоянния >>
Отбелязва се, ако адресът за
кореспонденция
съвпада
с
постоянния
адрес
на
упълномощеното
лице
или
законния
представител.
В
този случай т. 5 не се попълва

6. За контакт >>

5.1. Област

5.2. Община

5.3. Населено място (гр./с.)

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6.1. Телефон

6.2. Е-mail

5.4. пощенски код
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Част ІІІ – Приложения към декларацията

Описание на приложенията към декларацията

Поставя се знак „Х” срещу наименованието на съответния образец, ако се прилага към декларацията

Образец 2011: Приложение № 1 доходи от трудови правоотношения
Образец 2021: Приложение № 2 доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи
от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ
3 Образец 2031: Приложение № 3 доходи от друга стопанска дейност
Образец 2041: Приложение № 4 доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за
4
ползване на права или имущество
5 Образец 2051: Приложение № 5 доходи от прехвърляне на права или имущество
6 Образец 2061: Приложение № 6 доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
Образец 2071: Приложение № 7 доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък
7
и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ
Образец 2081: Приложение № 8 притежавани акции, дялови участия в дружества, място на
стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; данък подлежащ на
8 приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от
дивиденти, ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8 и ал. 13 от ЗДДФЛ от
източници в чужбина
Образец 2091: Приложение № 9 прилагане на методи за избягване на двойното данъчно
9
облагане
10 Образец 2010: Приложение № 10 ползване на данъчни облекчения
11 Образец 2020: Приложение № 11 предоставени/получени парични заеми
Образец 2030: Приложение № 12 преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от
12
ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица
Образец 2013: Приложение № 13 необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство,
13
завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт
14.1 Образец 2004: Справка за окончателния размер на осигурителния доход за текущата година
Образец 2004: Справка за окончателния размер на осигурителния доход за минали години (попълва
14.2 се
общия брой на справките за минали години, които се прилагат към декларацията)
1
2

15
16
17
18

Брой

Образец 2005: Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца
Образец 2006: Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца

с увреждания
Годишен отчет за дейността

Вх. №

/ 20……..г.

Други документи или копия от тях, които съгласно ЗДДФЛ се прилагат към декларацията >>

Брой

(попълва се общият брой на документите, които се прилагат към декларацията)

Част ІV – Изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа
Не се включват доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и доходите от друга стопанска
дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ. Те се декларират в Приложение № 2 и се облагат с данък върху годишната
данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.

1
2
3
4
5

6

7
8

Сума от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ (ред 7 в Част І на Приложение № 1 +
ред 11 в Част І на Приложение № 3 + ред 10 в Част І на Приложение № 4 + ред 4 в Част ІІ на Приложение № 5 + ред
6 в Част І на Приложение № 6)
Общ размер на данъчните облекчения

(вписва се сумата от ред 10, колона 4, Част VІІІ на Приложение № 10. Тук не се посочва размерът на данъчното
облекчение за извършени безкасови плащания)

Обща годишна данъчна основа (ред 1 – ред 2)
Ако получената разлика е отрицателно число, се вписва нула

Размер

4001

4002

4003

Данък върху общата годишна данъчна основа (ред 3 х 10%)
Размер на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания

(ред 4 х 1% ≤ 500 лв., като ред 5 се попълва само, когато е попълнена Част ІХ в Приложение № 10)

Данъци подлежащи на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна
основа (редове 1 и 2 в Част ІІ на Приложение № 1 + редове 1, 2 и 3 в Част ІІ на Приложение № 3 + редове 1, 2 и 3

в Част ІІ на Приложение № 4 + редове 1 и 2 в Част ІІ на Приложение № 6 + общата сума в колона 4 от Част ІІІ на
Приложение № 8 + общата сума в колона 10 от Част ІІ на Приложение № 9 + общата сума в колона 8 от Част І на
Приложение № 12)

Данък върху общата годишна данъчна основа, намален със сумите по ред 5 и
ред 6 (ред 4 – ред 5 – ред 6) Ако получената разлика е отрицателно число, сумата се вписва със знак минус
Внесен авансов данък от данъчно задълженото лице по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3
от ЗДДФЛ (точния размер на направените за годината авансови вноски се установява чрез преглед на
данъчно-осигурителната сметка на декларатора или чрез поискване на информация от НАП)

4004
4005

4006

4007

4008

От сумата на ред 7 се изважда сумата на ред 8. Ако получената разлика е положително число, то се вписва на ред 9. Ако
получената разлика е отрицателно число, то се вписва на ред 10.

9
10

Дължим данък за довнасяне (сумата се закръглява към всеки пълен лев)
Надвнесен данък (сумата се закръглява към всеки пълен лев)

2

4009
4010
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Възстановяване по реда на Раздел І от глава шестнадесета на ДОПК
Желая възстановяване на данък по реда на Раздел І от глава шестнадесета на ДОПК
Да
Ако е попълнен ред 10 и желаете възстановяване на данък по този ред, посочете данни за банковата сметка, по която да бъде преведена
сумата:

БАНКА: …………………………………….. BIC …………………………………… IBAN: ………………………………………………
Данни за титуляра на сметката:
ЕГН:

Име: ……………………………………………………………………………………………….
Ред 11 се попълва, ако деклараторът има право да ползва 5 на сто отстъпка от данъка за довнасяне на основание чл. 53 от ЗДДФЛ.

11
12
Дата

Отстъпка (ред 9, ако е попълнен х 5 % ≤ 500 лв.)
Дължим данък за довнасяне, намален с отстъпката (ред 9 – ред 11)
Ден

месец

година

4011
4012

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
Подпис на
декларатора

У К А З А Н И Я:

Задължение за подаване на годишна данъчна декларация
Местните и чуждестранните физически лица подават годишна
данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобитите през годината
доходи:
• подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна
основа, включително за доходите от трудови правоотношения по § 1,
т. 26, букви „е” и „и” от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ;
• подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна
основа по чл. 28 от ЗДДФЛ (доходи от стопанска дейност като
едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от
ЗДДФЛ);
• подлежащи на облагане с патентен данък и/или данък върху
таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци
и такси;
• необлагаеми доходи от дейност по таксиметров превоз на
пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на
регистриран превозвач, освободени от облагане на основание чл. 13,
ал. 1, т. 29 от ЗДДФЛ.

• заверяването на сметката на получателя на дохода или
получаването на чека - при безналично плащане;
• получаването на престацията - за непаричен доход.
При продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни
инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и
при търговия с чуждестранна валута доходът се смята за придобит към
датата на прехвърлянето.
В изброените по-горе случаи, доходът се смята за придобит от
физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение
между него и платеца плащането или престацията са получени от трето
лице.

При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец със
заличаване доходът се смята за придобит на датата на вписване на
прехвърлянето в Търговския регистър.
При авансово изплащане на лихви по депозитни сметки на местни
физически лица, доходът се счита за придобит на датата на падежа на
депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.

Местните физически лица са задължени да декларират и:
1. Дължимия окончателен данък за придобитите през годината от
източник в чужбина:
- доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;
- облагаеми доходи, придобити от замяна на акции и дялове във
връзка с преобразуване на търговски дружества в чужбина, за които се
дължи окончателен данък по чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ;
- облагаеми доходи от допълнително доброволно осигуряване, от
доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот”, за които се
дължи окончателен данък по чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ;
- доходи от лихви по банкови сметки, за които се дължи
окончателен данък, на основание чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ;
2. Притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на
стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в
чужбина.
3. Предоставените/получените парични заеми по чл. 50, ал. 1, т. 5
от ЗДДФЛ.

Освобождаване от задължение за подаване на годишна
данъчна декларация
Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата,
които са получили само:
• доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на
данъчната
година
имат
работодател
по
основно
трудово
правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за
всички придобити през данъчната година доходи от трудови
правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е
удържан до 31 януари на следващата година, и/или;
• доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на
данъчната година нямат работодател по основно трудово
правоотношение или имат такъв, но той не е определил годишен
размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи
от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните
условия:
а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на
авансово удържания и
б) няма да ползват данъчни облекчения чрез подаване на годишна
данъчна декларация и/или;
• необлагаеми доходи, с изключение на посочените в чл. 13, ал. 1,
т. 29 от ЗДДФЛ и/или;
• доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава шеста
от ЗДДФЛ, с изключение на следните доходи от източници в чужбина,
реализирани от местни физически лица: дивиденти, ликвидационни
дялове, лихви по банкови сметки, допълнително доброволно
осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки
„Живот”, както и облагаеми доходи, придобити от замяна на акции и
дялове във връзка с преобразуване на търговски дружества в чужбина,
за които дължимият данък се определя в Приложение № 8;
- доходи на чуждестранни лица в случаите, когато са избрали да
преизчисляват окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ.

Местните физически лица могат да декларират в годишната
данъчна декларация и придобитите през годината доходи, освободени
от облагане, на основание чл. 13, ал. 1, т. 1-28 от ЗДДФЛ, полученото
имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото
имущество с възстановено право на собственост по реда на
нормативен акт. Тези доходи не подлежат на задължително
деклариране, а се описват само по желание на местното физическо
лице, като за целта се попълва Приложение № 13.
Задължения за данъци
Местните физически лица са носители на задължението за
данъци за придобити доходи от източници в Република България и в
чужбина.
Чуждестранните физически лица са носители на задължението за
данъци за придобити доходи от източници в Република България.

Срок за подаване на годишната данъчна декларация
Годишната данъчна декларация се подава в срок до 30 април на
годината, следваща годината на придобиването на доходите, като в
същия срок се внася и дължимият по декларацията данък.

Парични и непарични доходи
В зависимост от формата на плащане доходите могат да бъдат
парични и непарични. Когато паричните доходи са във валута, те се
преизчисляват в български левове по курса на БНБ към датата на
придобиването им.
Непаричните доходи се остойностяват в български левове към
датата на придобиването им по пазарна цена.

Място на подаване на годишната данъчна декларация
Годишната данъчна декларация се подава в Териториалната
дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) по
постоянния адрес на физическото лице, включително на едноличния
търговец, носител на задължението за данъка.
Годишната данъчна декларация на чуждестранно физическо лице
се подава:

Определяне датата на придобиване на дохода
Доходът се смята за придобит на датата на:
• плащането - при плащане в брой;
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година от облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ към облагане по
общия ред на ЗДДФЛ.
5. Доказателства за размера на внесените в чужбина данъци и
задължителни осигурителни вноски – при прилагане на методите за
избягване на двойното данъчно облагане и/или приспадане на внесени
в чужбина задължителни осигурителни вноски. За доходи от източник в
чужбина, при облагането на които съгласно действаща СИДДО се
прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане
"освобождаване с прогресия", може да не се представят доказателства
за размера на внесения данък.
6. Други документи, които се прилагат към декларацията - списъци
с допълнителни редове; документи, които се изисква да бъдат
приложени към декларацията във връзка с ползване на данъчните
облекчения, посочени в Част І, ІІІ, ІV и V от Приложение № 10 (образец
2010) и др.

• в ТД на НАП по постоянния адрес на пълномощника, когато
декларацията се подава от пълномощник с постоянен адрес в страната;
• в ТД на НАП – гр. София – във всички останали случаи.
Начини за подаване на годишната данъчна декларация
Годишната данъчна декларация се подава:
• лично или чрез упълномощено лице;
• по пощата с обратна разписка;
• по електронен път.
Внимание! За доходите, придобити от малолетни, непълнолетни и
поставени под запрещение физически лица, годишната данъчна
декларация се подава от техните родители, съответно настойници или
попечители в ТД на НАП по постоянния адрес на малолетното,
непълнолетното или поставеното под запрещение лице.
Попълване на декларацията
Декларацията се попълва в левове и стотинки до втория
десетичен знак!
При попълване на приложенията към годишната данъчна
декларация, където се изисква информация за ЕИК е необходимо да се
вписва единният идентификационен код (ЕИК), издаден от Агенцията
по вписванията, или ЕИК по БУЛСТАТ.

На ред 1 в Част ІV се посочва общият сбор от годишните
данъчни основи, изчислени в приложения № 1, № 3, № 4, № 5 и № 6 от
декларацията.
На ред 2 в Част ІV се вписва общият размер на данъчните
облекчения, които лицето има право да приспадне от сумата от
годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ. За целта е необходимо
предварително да е попълнено Приложение № 10 от декларацията.
На ред 3 в Част ІV се изчислява размерът на общата годишна
данъчна основа.
На ред 4 в Част ІV се определя размерът на данъка върху
общата годишна данъчна основа като данъчната ставка е 10%. Ако
деклараторът е чуждестранно лице, което прилага чл. 37а от ЗДДФЛ и в
съответната СИДДО е предвидена по-ниска данъчна ставка за
конкретен вид доход, данъкът за този доход се изчислява според
предвиденото в СИДДО.
На ред 5 в Част ІV се изчислява размерът на данъчното
облекчение за извършени безкасови плащания - 1 на сто от дължимия
данък върху общата годишна данъчна основа по ред 4, но не повече от
500 лв.

При липса на достатъчно редове за попълване на информацията в
приложенията към годишната данъчна декларация, където е
необходимо се прилага списък с допълнителни редове.
Попълване на образец 2001
В Част І се посочват идентификационните данни на данъчно
задълженото лице.
Попълването на информация за телефонния номер и електронния
адрес в т. 6 не е задължително.
Адресът в чужбина (т. 11) се попълва само, когато лицето е
чуждестранно и е посочило това обстоятелство в т. 8.
Част ІІ се попълва само ако е отбелязано съответното
обстоятелство, а именно: деклараторът е чуждестранно физическо
лице и декларацията се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в
страната; деклараторът е малолетно, непълнолетно или поставено под
запрещение физическо лице и декларацията се подава от неговия
законен представител или декларацията се подава от пълномощник. В
съответните полета се посочват идентификационните данни на
упълномощеното лице или на законния представител, които подават
декларацията. Попълването на информация за телефонния номер и
електронния адрес в т. 6 не е задължително.

На ред 6 в Част ІV се сумират данъците, които подлежат на
приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа и са
посочени в съответните приложения (Приложения № 1, № 3, № 4, № 6,
№ 8, № 9 и № 12) на декларацията, както следва:
- авансово удържан/внесен през годината данък от платеца на
доходите по реда на глава осма от ЗДДФЛ;
- удържан и/или внесен окончателен данък за доходи по чл. 37 от
ЗДДФЛ, подлежащ на приспадане съгласно чл. 48, ал. 4 от ЗДДФЛ;
- дължим и внесен патентен данък по реда на ЗМДТ, подлежащ на
приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа, ако през
данъчната година лицето е преминало от облагане с патентен данък
към облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
- данък за доходи от спестявания, подлежащ на приспадане по
реда на чл. 78 от ЗДДФЛ;
- размер на признатия данъчен кредит;
- данъка подлежащ на приспадане по чл. 37а от ЗДДФЛ.
На ред 8 в Част ІV се посочва внесеният през годината авансов
данък от данъчно задълженото физическо лице по реда на чл. 67, ал. 1
от ЗДДФЛ.
На ред 9 и ред 10 в Част ІV се посочва дължимият данък за
довнасяне съответно надвнесеният данък по декларацията. Дължимият
данък за довнасяне, посочен на ред 9 в Част ІV, както и надвнесеният
данък на ред 10 в Част ІV се закръгляват към всеки пълен лев.

В Част ІІІ се описват приложенията към декларацията, като на
редове от 1 до 13 се отбелязват само тези образци (приложения),
които се прилагат към декларацията.
Ред 14.1 в Част ІІІ се отбелязва, когато се прилага Справка за
окончателния размер на осигурителния доход за текущата година, а
ред 14.2 когато се прилага такава справка за предходни години като се
посочва общият брой на справките, които се прилагат към
декларацията.
Ред 15 в Част ІІІ се отбелязва, когато към декларацията се
прилага декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно
облекчение за деца.
Ред 16 в Част ІІІ се отбелязва, когато към декларацията се
прилага декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно
облекчение за деца с увреждания.
На ред 17 в Част ІІІ се посочва входящият номер на годишния
отчет за дейността. Този ред се попълва само от лица, извършващи
стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон,
включително еднолични търговци, както и от физически лица –
регистрирани като земеделски стопани в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ.
„Годишен отчет за дейността” е отчетът по чл. 20, ал. 4 от Закона за
статистиката.

Пример: Ако сумата на ред 9 е 1000.31 лв., се вписва 1000 лв.
Ако тази сума е 1000.95 лв., също се вписва 1000 лв.
При попълнен ред 10 в Част ІV и при желание надвнесеният
данък да бъде възстановен по реда на Раздел І от глава шестнадесета
на ДОПК, това обстоятелство се отбелязва в предвидената за това
таблица, като се попълват и данни за банковата сметка, по която да
бъде преведена сумата.

Внимание! Годишен отчет за дейността не подават лицата, за
които са изпълнени едновременно следните условия:
• не са извършвали дейност през данъчната година;
• не са отчели за данъчната година приходи или разходи
съгласно счетоводното законодателство.

Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 31 януари
на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто
върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация (ред
9, ако е попълнен), но не повече от 500 лв., при условие че нямат
подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към
момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е
внесен в срок до 31 януари. В тези случаи се попълва ред 11 в Част ІV
от декларацията.

На ред 18 в Част ІІІ се посочва общият брой на другите документи
или копия на документи, които се прилагат към декларацията, като:
1. Служебна/и бележка/и по чл. 45, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ за доходи
от трудови правоотношения (образци № 1 и № 2). При прекратена
дейност на работодател, който няма правоприемник, се прилага
служебна бележка, издадена от съответното териториално поделение
на Националния осигурителен институт, където са предадени
разплащателните ведомости и приложенията към тях.
2. Служебна/и бележка/и по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ (образец № 3) за доходи от друга стопанска дейност и/или от наем или от друго
възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.
3. Служебна/и бележка/и по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец № 4) за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ.
4. Документ, издаден от компетентната община за размера на
дължимия и внесен патентен данък – при преминаване през данъчната

Въпроси относно попълването и подаването на годишната
данъчна декларация може да се отправят към служителите от
информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700

4

Важно! Предоставените данни са защитени съгласно Закона
за защита на личните данни и нормативните актове,
регламентиращи защита на информация, и се обработват само във
връзка с осъществяването на установените със закон функции на
НАП. Повече информация за ангажиментите на НАП в качеството й
на администратор на лични данни можете да намерите на интернет
адрес www.nap.bg и на информационните табла в салоните на
НАП.
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Приложение № 1

БРОЙ 102

Образец 2011

доходи от трудови правоотношения

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер
Данъчна година

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по
чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)

Част І – Формиране на облагаемия доход и на годишната данъчна основа
Доходи с код 101
Доходи с код 102
№
1

2

3

4

Доходи с код 103
5

Облагаем доход, в т.ч.:

1

от източници в чужбина:
Удържани
задължителни
осигурителни вноски по реда на
КСО и ЗЗО
Задължителни
осигурителни
вноски по КСО и ЗЗО, внесени
авансово през годината
Окончателни осигурителни вноски
по реда на КСО и ЗЗО,
включително за минали години
Внесени в чужбина задължителни
осигурителни вноски за сметка на
физическото лице

1.1
2

3

4

5

х
х

х

х

х

6

Годишна данъчна основа

7

Годишна данъчна основа (сборът от сумите на ред 6 в колони 3, 4 и 5)

Код

(ред 1 – ред 2 – ред 5)

(ред 1 – ред 3 – ред 4 – ред 5)

(ред 1 – ред 2 – ред 5) х 10%

Вид на дохода:

101

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

102

Доходи от правоотношения, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи
повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, членкооператори или акционери, извън случаите по чл. 37, ал. 1 от ЗДДФЛ

103

Доходи от правоотношения като морско лице

Част ІІ – Данъци, подлежащи на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа
1

Авансово удържан/внесен през годината данък от работодателя по реда на чл. 42 и чл. 49
от ЗДДФЛ (попълва се данъкът, посочен на последния ред от Образец № 1 и/или № 2 на

2

Удържан и/или внесен окончателен данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ, подлежащ на
приспадане съгласно чл. 48, ал. 4 от ЗДДФЛ

служебната бележка)

Подпис на
декларатора

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител

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

БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 7

УКАЗАНИЯ:
Приложение № 1 (образец 2011) се попълва за
придобити през годината доходи от трудови
правоотношения, подлежащи на облагане с данък
върху общата годишна данъчна основа. Местните
физически лица декларират придобити доходи от
трудови правоотношения както от източници в
страната, така и от чужбина.

физическото лице, по реда на КСО и на ЗЗО, както и
с внесените в чужбина задължителни осигурителни
вноски, които са за сметка на физическото лице.
Годишната данъчна основа на ред 6 в колона 4
в Част І за доходите от трудови правоотношения с
код 102 на самоосигуряващи се лица се намалява и с
осигурителните вноски, които самоосигуряващото се
лице е задължено да прави за данъчната година за
своя сметка по реда на КСО и ЗЗО. Доходите от
правоотношения, независимо от основанието за
възникването им, със съдружници и членкооператори, както и с акционери, притежаващи
повече от 5 на сто от капитала на акционерното
дружество, за полагане на личен труд в дружествата
и кооперациите, в които те са съдружници, членкооператори или акционери (код 102), се декларират
в това приложение, извън случаите по чл. 37, ал. 1 от
ЗДДФЛ,
т.е.
извън
случаите,
в
които
правоотношението е с чуждестранно физическо лице
и доходите са облагаеми с окончателен данък,
съгласно чл. 37, ал. 1 от ЗДДФЛ. Това изрично е
уточнено в редакцията на закона, действаща от
01.01.2017 г.

На ред 1 в колони 3, 4 и 5 в Част І се попълва
облагаемият доход от трудови правоотношения,
който е трудовото възнаграждение и всички други
плащания в пари и/или в натура от работодателя или
за сметка на работодателя, с изключение на
доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Ред 1.1 се попълва от местни физически лица, които
през годината са придобили доходи от източници в
чужбина.
При попълването на Част І се ползват данните
от служебната/ите бележка/и, издадена/и от
работодателя/ите на основание чл. 45 от ЗДДФЛ.
На ред 2 в колона 3 и в колона 5 на Част І се
посочва общият размер на удържаните от
работодателя/ите
задължителни
осигурителни
вноски, които са за сметка на физическото лице, по
реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и на
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО): вноски за
фондовете на държавното обществено осигуряване,
вноски за допълнително задължително пенсионно
осигуряване и вноски за здравно осигуряване.

Годишната данъчна основа на ред 6 в колона 5
в Част І за доходите от трудови правоотношения с
код 103 е 10 на сто от определената по чл. 24, ал. 1
от ЗДДФЛ годишна данъчна основа.
Облагаемият доход и годишната данъчна
основа могат да бъдат само положителна
величина или 0.

На ред 3 в колона 4 в Част І се посочва общият
размер на внесените авансово през годината
задължителни
осигурителни
вноски,
които
самоосигуряващото се лице е задължено да прави за
данъчната година за своя сметка по реда на КСО и
ЗЗО: вноски за фондовете на държавното
обществено осигуряване, вноски за допълнително
задължително пенсионно осигуряване и вноски за
здравно осигуряване.

Когато работодателят по основното трудово
правоотношение е определил годишен размер на
данъка за всички придобити през данъчната година
доходи от трудови правоотношения към годишната
данъчна декларация се прилага само служебната
бележка (Образец № 1), издадена от този
работодател.

На ред 4 в колона 4 в Част І се посочва общият
размер на окончателните осигурителни вноски по
реда на КСО и ЗЗО за годината (вноски за фондовете
на държавното обществено осигуряване, вноски за
допълнително задължително пенсионно осигуряване
и вноски за здравно осигуряване), определени
съгласно данните от Таблици 1 и 2 на Справката/ите
за окончателния размер на осигурителния доход
(Образец 2004) към декларацията.

На ред 1 в Част ІІ се посочва авансово
удържаният/внесеният през годината данък за
доходи от трудови правоотношения по реда на чл. 42
и чл. 49 от ЗДДФЛ – това е данъкът, посочен на
последния ред от служебната бележка за доходи от
трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4
от ЗДДФЛ (Образец № 1) и/или на последния ред от
служебната бележка за доходи от трудови
правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ
(Образец № 2).

Ред 5 в колони 3, 4 и 5 в Част І се попълва в
случай, че през годината са внесени в чужбина
задължителни осигурителни вноски, които са за
сметка на физическото лице.

На ред 2 в Част ІІ се посочва удържаният и/или
внесеният окончателен данък за доходи по чл. 37 от
ЗДДФЛ, подлежащ на приспадане на основание
чл. 48, ал. 4 от ЗДДФЛ.

Годишната данъчна основа на ред 6 в колона 3
в Част І за доходите от трудови правоотношения с
код 101 се определя, като облагаемият доход по
чл. 24 от ЗДДФЛ, придобит от данъчно задълженото
лице през данъчната година, се намалява с
удържаните
от
работодателя
задължителни
осигурителни вноски, които са за сметка на

Данъците, посочени на ред 1 и на ред 2 в Част
ІІ, се пренасят на ред 6, Част ІV в декларацията
(Образец 2001).
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Образец 2021

БРОЙ 102

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер

доходи от стопанска дейност като едноличен търговец
и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ

Данъчна година

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по
чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)

Част І – Идентификационни данни за предприятието на едноличния търговец

1. ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП

2. Наименование

5. Седалище
и адрес на
управление

3. Чуждестранно физическо лице – търговец, осъществяващо дейност чрез място на стопанска дейност в
България >>
4. Вид предприятие
4.1. Нефинансово предприятие >>
4.2. Финансова институция >>

6. За
контакт:

5.1.Държава

5.2. Област

5.4. Населено място (гр./с.)

5.6. пощенски код

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
6.1. Телефон

7. Данни за съставителя
на
годишния
финансов отчет

5.3. Община

6.2. E-mail

7.1. Собственика на ЕТ

Съставител на годишния финансов отчет е:

(попълва се само от ЕТ, годишният финансов отчет на които може да се съставя от собствениците на тези предприятия, съгласно Закона за
счетоводството, както и в случаите когато ЕТ е счетоводно предприятие)

7.2. Физическо
лице

7.2.1. Собствено име, презиме и фамилно име

7.3. Счетоводно
предприятие

7.2.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от
регистъра на НАП

7.3.1. Наименование

7.2.3. Вид на правоотношението със
съставителя
трудово
облигационно
7.3.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

Част ІІ – Данни за дейността

1. Код на основната дейност

2. Място на стопанска дейност в чужбина >>

3. Доходи от източници в чужбина >>

4. Стопанска дейност по чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ >>

4.1. Новорегистриран земеделски стопанин, който избира за
годината на регистрация да се облага с данък върху годишната
данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ >>

(Този ред се попълва, ако физическото лице е регистрирано като земеделски
стопанин през годината, за която се подава годишната данъчна декларация и за
тази година избира за доходите от стопанската си дейност да се облага с
данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ)

5. Стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец >>
6. Преотстъпване на данък и/или намаление на счетоводния
финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО >>

6.1 Изпълнение на изискването по чл. 167, ал. 1 от ЗКПО >>
(Този ред се попълва на основание чл. 167, ал. 2 от ЗКПО)

(Ако на този ред е отбелязано „Х,“ се попълва ред 6.1)

7. Дейността по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ като регистриран земеделски стопанин - ЕТ за производство на непреработена растителна и
животинска продукция продължава да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване >>
(Тези данни се декларират на основание чл.189б, ал. 2, т. 3 от ЗКПО. В случай че сте отбелязали този ред, попълнете ред 7.1)

7.1. Година на преотстъпване на данъка, по отношение на която е налице задължение за продължаване на дейността за
период поне 3 години след годината на преотстъпване (При повече от 1 година на преотстъпване за периода от 2010 г. до годината, за
която се подава настоящата декларация, приложете списък с допълнителни редове)

Част ІІІ - Формиране на облагаемия доход

№
1

1

1.1
1.2

2

ПОКАЗАТЕЛИ
2

шифър

3

ОБЩО ПРИХОДИ (посочват се приходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)

23001

В т.ч. нетни приходи от продажби (посочват се нетните приходи от продажби по смисъла на § 1, т. 49 от ДР
на ЗКПО във връзка с § 1, т. 11 от ДР на Закона за счетоводството)

230011

В т.ч. държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на
земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет

23002

3
3.1

Счетоводна печалба

23031

Счетоводна загуба

23032

4

5

СУМА
4

230012

ОБЩО РАЗХОДИ (посочват се разходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (ред 1 – ред 2)

3.2

20…. г.

(Ако получената разлика е > 0, се попълва ред 3.1; Ако получената разлика е ≤ 0, се попълва ред 3.2)

Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване

Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за
данъчно преобразуване (приходи от дейности, които се облагат с алтернативен данък по ЗКПО; с патентен
данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по ЗМДТ и/или са освободени от облагане по силата на
закон или международен договор)

Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за
данъчно преобразуване (разходи за дейности, които се облагат с алтернативен данък по ЗКПО; с патентен

23004

23005
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данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по ЗМДТ и/или са освободени от облагане по силата на
закон или международен договор)

6
6.1
6.2
№
1

2
3
3.1

4

СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ (ред 1 – ред 4) - (ред 2 – ред 5)
(Ако получената разлика е > 0, се попълва ред 6.1; Ако получената разлика е ≤ 0, се попълва ред 6.2)

ПОЛОЖИТЕЛЕН
ОТРИЦАТЕЛЕН

2-3061
2-3062

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
ШИФЪР
СУМА
№
А. УВЕЛИЧЕНИЯ
Б. НАМАЛЕНИЯ

Годишни счетоводни разходи за амортизации
(чл. 54, ал. 2 от ЗКПО)
Счетоводна балансова стойност на отписаните
активи от счетоводния амортизационен план
(чл. 66, ал. 1 от ЗКПО)
Разходи от последващи оценки на активи и
пасиви (чл. 34 от ЗКПО), в т.ч.:
разходи от последващи оценки и от отписване
на вземания като несъбираеми
(чл. 34 от ЗКПО)
Признаване за данъчни цели на непризнати
приходи от последващи оценки на активи и
пасиви (чл. 35 от ЗКПО)

7010

1

7020

2

7030

3

7031

3.1
4

7040

4.1
5

5

6

7
7.1
7.2.
7.3
7.4
8
8.1
8.2

Разходи, представляващи доходи на местни
физически лица по ЗДДФЛ и разходи за
задължителни осигурителни вноски, свързани с
тях (чл. 42, ал. 1, 5 и 8 от ЗКПО)

Разходи за лихви от прилагане на режима на
слаба капитализация (чл. 43, ал. 1 от ЗКПО) –

7050
6

вж. помощна справка „Регулиране на слабата
капитализация“, публикувана на интернет адрес
www.nap.bg

7060

Разходи от липси и брак съгласно чл. 28, в т. ч.:
разходи
от
липси
на
дълготрайни
и
краткотрайни активи,
с
изключение
на
материални запаси (чл. 28, ал. 1 от ЗКПО)
разходи от липси и брак на материални запаси
(чл. 28, ал. 2 от ЗКПО)
разход за ДДС съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗКПО
последващи разходи, отчетени по повод на
вземане, възникнало в резултат на непризнати
липси и брак на активи (чл. 28, ал. 5 от ЗКПО)
Разходи, непризнати за данъчни цели съгласно
чл. 26 от ЗКПО, в т. ч.:
разходи, несвързани с дейността и/или които не
са документално обосновани (чл. 26, т. 1 и 2 от
ЗКПО)
разходи за начислени глоби, конфискации,
санкции и лихви за просрочие (чл. 26, т. 6 от
ЗКПО)

7070

7

9

7072

9.1
9.2

(от ред 1 до ред 10)

оценки

на

Признаване за данъчни цели на непризнати
разходи от последващи оценки на активи и
пасиви (чл. 35 и 37 от ЗКПО), в т.ч.:
от последващи оценки и от отписване на
вземания (чл. 37 от ЗКПО)
Признаване за данъчни цели на непризнати
разходи по чл. 42, ал. 1, 5 и 8 от ЗКПО
(чл. 42, ал. 3 и 6, изречение първо от ЗКПО)
Приходи/сума, с която са намалени
счетоводните разходи, отчетени по повод
на задължения за неизплатени доходи по
чл. 42, ал. 1 от ЗКПО и на задължения за
невнесени задължителни осигурителни
вноски по чл. 42, ал. 5 (чл. 42, ал. 4 и ал. 6,
изречение второ от ЗКПО)
Признаване за данъчни цели на непризнати
разходи за лихви от прилагане на режима
на слаба капитализация (чл. 43, ал. 2 от
ЗКПО) вж. помощна справка „Регулиране на
публикувана

8030
8031
8040
8041
8050

8060

8070

на

9

Приходи,
възникнали по повод на
непризнати за данъчни цели разходи по
чл. 26, т. 6 от ЗКПО (чл. 27, ал. 1, т. 2 от
ЗКПО)

8090

7074
7180
7081
7082

7090

12.3

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ

приходи от последващи
вземания (чл. 34 от ЗКПО )

8020

8080

7073

12.2

7

Данъчна стойност на отписаните активи от
данъчния амортизационен план (чл. 66,
ал. 2 от ЗКПО)
Приходи от последващи оценки на активи и
пасиви (чл. 34 от ЗКПО), в т.ч.:

8010

Приходи,
възникнали по повод на
непризнати по чл. 28 от ЗКПО липси и брак
на активи (чл. 29 от ЗКПО)

12.1

намаления на счетоводния финансов резултат по
реда на ЗКПО“, публикувана на интернет адрес
www.nap.bg

на

8

12

10

публикувана

7071

11

Други увеличения на счетоводния финансов
резултат – вж. помощна справка „Други увеличения и

„Амортизируеми
активи,
интернет адрес www.nap.bg

слабата
капитализация“,
интернет адрес www.nap.bg

10
Сума на задълженията
(чл. 46, ал. 1 от ЗКПО)

ШИФЪР

Годишни данъчни амортизации
(чл. 54, ал. 1 от ЗКПО) – вж. помощна справка

7100

13

0700

8

Сума на погасените задължения, за които е
приложен чл. 46, ал. 1 от ЗКПО през
предходна година
(чл. 46, ал. 3, т. 1 от ЗКПО)
Приходи, отчетени по повод отписване на
задължения, за които е приложен чл. 46,
ал. 1 от ЗКПО през предходна година
(чл. 46, ал. 3, т. 2 от ЗКПО)
вж. помощна справка „Пренасяне на данъчни
загуби“, публикувана на интернет адрес
www.nap.bg

Приспадане на данъчна загуба, в т.ч.:
данъчна загуба от източник в страната
данъчна загуба от източник в чужбина при
прилагане на метода „Освобождаване с
прогресия”
данъчна загуба от източник в чужбина при
прилагане на метода „Данъчен кредит”
Други намаления на счетоводния финансов
резултат - вж. помощна справка „Други
увеличения и намаления на счетоводния
финансов резултат по реда на ЗКПО“,
публикувана на интернет адрес www.nap.bg

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ
(от ред 1 до ред 13)

ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА (ред 6.1 или ред 6.2 + ред 7 – ред 8 > 0) или
ДАНЪЧНА ЗАГУБА (ред 6.1 или ред 6.2 + ред 7 – ред 8 ≤ 0)

2

8100

8110

8120
8121
8122
8123

8130

0800

23091
23092

СУМА
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ОБЛАГАЕМ ДОХОД (ред 9.1 или ред 9.2 – ред 1 от Част V + ред 2 от Част V)

9.3

23093

Част ІV – Формиране на годишната данъчна основа и определяне на дължимия данък
1
2
3
4
5
6
7
8

Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО, внесени авансово през годината
Окончателни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, включително за минали години

24001

Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за сметка на физическото лице
Годишна данъчна основа по чл. 28, ал. 1 от ЗДДФЛ (ред 9.3, Част ІІІ – ред 1 – ред 2 – ред 3)
Общ размер на данъчните облекчения (вписва се сумата от ред 10, колона 5, Част VІІІ на Приложение № 10)
Годишна данъчна основа, намалена с данъчните облекчения (ред 4 – ред 5)
Данък върху годишната данъчна основа (ред 6 х 15%)
Годишна данъчна основа при прилагане на метода „Освобождаване с прогресия“

24003

(ред 6 – общата сума от колона 9 на Част І в Приложение № 9)

Данък върху годишната данъчна основа при прилагане на метода „Освобождаване с
прогресия“ (ред 8 х 15%)
Размер на признатия данъчен кредит за доходи от чужбина

9
10

(вписва се общата сума от колона 7 на Част ІІІ в Приложение № 9)

15

Преотстъпен данък върху годишната данъчна основа на основание чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ
Данък върху годишната данъчна основа, намален с размера на признатия данъчен кредит
и преотстъпения данък (ред 7 или ред 9 – ред 10 – ред 11)
Дължим и внесен патентен данък по реда на ЗМДТ, подлежащ на приспадане от данъка
върху годишната данъчна основа
Удържан и/или внесен окончателен данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ, подлежащ на
приспадане съгласно чл. 48, ал. 4 от ЗДДФЛ, както и общата сума в колона 8 от Част ІІ
на Приложение № 12
Данък върху годишната данъчна основа след намаленията по редове 13 и 14

16

Направени авансови вноски за годината (точният размер на внесените авансови вноски за годината се

11
12
13
14

(ред 12 – ред 13 – ред 14)

установява чрез преглед на данъчно-осигурителната сметка или чрез поискване на информация от НАП)

24002

24004
24004
24005
24007
24008
24009
24010
24011
24012
24013

24014

24015
24016

От сумата на ред 15 извадете ред 16. Ако получената разлика е положително число, то се вписва на ред 17. Ако получената
разлика е отрицателно число, то се вписва на ред 18.

17
18

2-4017

Дължим данък за довнасяне (сумата се закръглява към всеки пълен лев)
Надвнесен данък (сумата се закръглява към всеки пълен лев)

2-4018

18.1 Възстановяване по реда на Раздел І от глава шестнадесета на ДОПК
Да
Ако е попълнен ред 18 и на този ред е отбелязано „х” се посочват данни за банковата сметка, по която да бъде преведена сумата:

БАНКА: …………………………………….. BIC …………………………………… IBAN: ………………………………………………
Данни за титуляра на сметката:
ЕГН:

Име: ……………………………………………………………………………………………….

Ред 19 се попълва, ако деклараторът има право да ползва 5 на сто отстъпка върху данъка за довнасяне, на основание чл. 53 от
ЗДДФЛ.

19

Отстъпка (ред 17 х 5 % ≤ 500 лв.)
Дължим данък за довнасяне, намален с отстъпката (ред 17 – ред 19)

2-4019
2-4020

20
Задължение за извършване на авансови вноски, вид и общ размер на определените (декларираните) авансови
вноски за годината
(тази информация се попълва за целите на определяне на лихва по чл. 89 от ЗКПО)

21.1

Месечни – съгласно чл. 84 от ЗКПО

Да

240211

21.2

Тримесечни – съгласно чл. 85 от ЗКПО

Да

240212

21.3

Тримесечни – съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО
Да
Данъчно задълженото лице не е задължено да извършва авансови вноски и не е приложило чл. 83, ал. 3 от
ЗКПО
Да

240213
240214

22.1

За месечни авансови вноски: ред 12 – (ред 21.1 + 0,2 х ред 21.1)

240221

22.2

За тримесечни авансови вноски: 0,75 х ред 12 – (ред 21.2 + 0,2 х ред 21.2)

240222

21.4

Х
Х

Сума, върху която се дължи лихва по чл. 89 от ЗКПО (този ред не се попълва, ако е отбелязан ред 21.3 или ред 21.4)

Ако получената разлика е отрицателно число или нула, на този ред се записва нула

Ако получената разлика е отрицателно число или нула, на този ред се записва нула

Част V – Прилагане на чл. 29а, ал. 2 от ЗДДФЛ

№
1
2

Показатели

Финансов резултат за доходи, придобити през данъчни години, предхождащи данъчната година, от
която започва облагането на доходите с данък върху годишната данъчна основа, и за които приходът
е възникнал и начислен през годината (чл. 29а, ал. 2, т. 1 от ЗДДФЛ)
Финансов резултат за доходи, придобити през годината, които не участват при формиране на
счетоводния финансов резултат за текущата или за следващи години (чл. 29а, ал. 2, т. 2 от ЗДДФЛ)

3

Сума
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Част VІ – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица

(Свързани лица са тези по § 1, т. 3 от ДР на ДОПК. Юрисдикции с преференциален данъчен режим са тези по смисъла на § 1, т. 64
от ДР на ЗКПО)

№
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА

Общ размер на счетоводните приходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:
- с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим

Общ размер на счетоводните разходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:
- с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим

Вземания от свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:
- от лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим

Задължения към свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:
- към лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим

Забележка: Не се попълват данни за свързани лица по § 1, т. 3, б. „а”, „б”, и „л” от ДР на ДОПК. Това са:
 съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство.
Изключението не се прилага само при взаимоотношения между търговски предприятия (ЕТ) на посочените лица;
 работодател и работник;
 лицата, едното от които е направило дарение на другото.
Не се попълват данни за лица, наети по трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на ЗДДФЛ.

Част VІІ – Данък върху разходите
№
1

(тази част се попълва на основание чл. 217, ал. 1 от ЗКПО)

Данъчна
основа
3

Вид разход

Данъчна
ставка
4

1

2
По чл. 204, ал. 1, т. 1 - представителни разходи

2

По чл. 204, ал. 1, т. 2 - социални разходи, предоставени в натура

10 %

3

По чл. 204, ал. 1, т. 4 – разходи в натура, свързани с
предоставени за лично ползване активи и/или с използване на
персонал

10 %

Дължим
данък
5

10 %

Част VІІІ – Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения
№

1
2
3
4
5

Показатели

Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 01

х

Сума

Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗКПО в полза на лица с
код 01 (до 10% от сумата по ред 6.1 от Част ІІІ)
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 02
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 02, съгласно номенклатурата)

Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗКПО в полза на лица с
код 02 (до 50% от сумата по ред 6.1 от Част ІІІ)
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 03
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 03, съгласно номенклатурата)

7
8

Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 5 от ЗКПО

Код

х

(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 01, съгласно номенклатурата)

Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗКПО в полза на лица с
код 03 (до 15% от сумата по ред 6.1 от Част ІІІ)
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 04

6

Необлагаем
и разходи
6

(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 04, съгласно номенклатурата)
(сборът от сумите по ред 2, ред 4, ред 6 и ред 7 се редуцира до 65% от сумата по ред 6.1 от Част ІІІ)

Номенклатура на лицата, в чиято полза е извършено дарение

здравни и лечебни заведения; специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално
подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социална закрила" към министъра на труда и
социалната политика; специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за
отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за
лечебните заведения; детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии; бюджетни предприятия по смисъла
на Закона за счетоводството; регистрирани в страната вероизповедания; специализирани предприятия или кооперации на
хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на
01
Агенцията за хората с увреждания; хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях; лица, пострадали при
бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им; Българския Червен кръст; социално слаби
лица; деца с увреждания или без родители; културни институти или за целите на културния, образователния или научния
обмен по международен договор, по който Република България е страна; юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации,
подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството; Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници";
комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение; детския фонд на Организацията на
обединените нации (УНИЦЕФ)
02
Център „Фонд за лечение на деца” и Център за асистирана репродукция
безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията на Закона за меценатството
03
дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до една година преди датата на дарението, в полза на
04
български училища, включително висши училища
Забележка: Тази номенклатура е приложима и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в нея лица,
установени в или граждани на друга държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за ЕИП (Вж. чл. 31, ал. 7
от ЗКПО).
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Част ІХ – Деклариране на вида и размера на авансовите вноски

(тази част се попълва на основание чл.87а, ал. 1 от ЗКПО. Лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят
такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО, не попълват тази част)

1. Месечни вноски

2. Тримесечни вноски

3.Тримесечни вноски на основание чл. 83, ал. 3 от
ЗКПО

4. Размер на месечната/тримесечната авансова вноска
5. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО
6. Размер на месечната/тримесечната авансова вноска след преотстъпване в резултат на
прилагане на чл. 91 от ЗКПО

Да

Забележки: 1. Ако на ред 1.1 от Част ІІІ е посочена сума в размер над 3 000 000 лв., се отбелязва т. 1;
2. Ако на ред 1.1 от Част ІІІ е посочена сума в размер от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително, се отбелязва т. 2;
3. Ако е избрано да се прилага чл. 83, ал. 3 от ЗКПО и на ред 1.1 от Част ІІІ е посочена сума в размер до 300 000 лв. включително, се
отбелязва т. 3.
4. Ако прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, не се попълват т. 4 и/или 6.
5. Когато декларацията се подава на основание чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, тази справка следва да се попълни по идентичен начин, както
е била попълнена във вече подадената годишна данъчна декларация, във връзка с която се подава настоящата коригираща
декларация. Ако са налагат корекции на вида или размера на вече декларираните авансови вноски, същите се извършват чрез
подаване на декларация по чл. 88 от ЗКПО.

Част Х – Данъчно облекчение за земеделски стопани

(тази част се попълва от еднолични търговци – регистрирани земеделски стопани, които на основание чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ
преотстъпват данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 при условията на ЗКПО за преотстъпване на корпоративен данък,
под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани)

1. Към датата на предоставяне на помощта (31 декември на съответната година) данъчно задълженото
лице не е голямо предприятие по смисъла на § 1, т. 61 от ДР на ЗДДФЛ

Да

2. За активите, в които следва да се инвестира преотстъпеният данък, земеделският стопанин не е
получател по някоя от помощите, посочени в чл. 189б, ал. 2, т. 9 от ЗКПО

Да

(вж. приложение I на Регламент (ЕС) № 702/2014, към което препраща § 1, т. 61 от ДР на ЗДДФЛ)

Забележка: При попълване на ред 1 от Част Х следва да се има предвид, че на основание чл. 48, ал. 7, т. 2 от ЗДДФЛ данъчното
облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на големи предприятия. Съгласно
§ 1, т. 61 от ДР на ЗДДФЛ "големи предприятия" са: предприятия, които не отговарят на критериите, определени в приложение I на
Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на
селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от
Договора за функционирането на ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (ОВ, L 193/1 от 1 юли 2014 г.). Според
чл. 2, т. 1 от Приложение I „Определение за микро-, малки и средни предприятия“ на Регламент 702/2014 категорията на микро-,
малките и средните предприятия обхваща предприятията, в които работят по-малко от 250 души, чийто годишен оборот не
надхвърля 50 млн. евро и/или чието годишно балансово число не надхвърля 43 млн. евро.При определяне на тези показатели следва да
се имат предвид и правилата, регламентирани в останалите разпоредби на Приложение І с оглед на това, че § 1, т. 61 от ДР на
ЗДДФЛ препраща към цялото Приложение І, а не само към чл. 2 от същото. В чл. 3 от Приложение І са посочени видовете
предприятия, които са взети предвид при определяне на числеността на персонала и финансовите показатели (по чл. 2), а именно:
„самостоятелно предприятие“, „предприятия партньори“ и „свързани предприятия“. При това положение, ако са налице хипотезите
за „предприятия партньори“ или „свързани предприятия“, се изследва числеността на персонала и финансовите показатели за
цялата група, а не само за предприятието, желаещо да преотстъпва данък по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ.

Част ХІ – Деклариране на направен избор за облагане на доходите в натура, представляващи
разходи в натура
(Разходи в натура са тези по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО. Тази част се попълва на основание чл. 24, ал. 3 от ЗДДФЛ във
връзка с чл. 217, ал. 3 от ЗКПО.)
Когато не е попълнена тази част, облагането на доходите в натура се извършва по реда на ЗДДФЛ.

1. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 20….. г.

Да

2. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 20…... г.

Да

Забележки: 1. На ред 1 се посочва годината, следваща годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато е
избран редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.
2. Ред 2 се попълва само от лица, които са новоучредени през годината, за която се отнася годишната данъчна декларация,
когато за тази година е избран редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.
Този ред се попълва и от лица, които за предходната година не са били задължени и не са подали годишна данъчна
декларация, когато за годината, за която се отнася настоящата декларация, е избран редът по ЗКПО за облагане на
доходите в натура, представляващи разходи в натура.

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

Подпис на
декларатора
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ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер

доходи от друга стопанска дейност

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по
чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)

Част І – Формиране на облагаемия доход и на годишната данъчна основа
Доходи с код
301 и 3011
код
размер

№
1

1

2

3

4

Доходи с кодове
от 302 до 305
код
размер

Придобит доход от друга стопанска
дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ от
източници в България, включително
доход по чл. 29, ал. 3 от ЗДДФЛ*
Придобит доход от друга стопанска
дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ от
източници в чужбина
Доходи, посочени на ред 1 и 2, които
са участвали при формиране на
облагаем доход по реда на чл. 26 от
ЗДДФЛ за предходни данъчни
години**
Сума на доходите, подлежащи на
облагане по реда на чл. 29 от
ЗДДФЛ (ред 1+ ред 2 – ред 3)

х

Разходи за дейността

6

Облагаем доход от дейността

7

Общ размер на облагаемия доход (вписва се сборът от сумите на ред 6 в колони 4, 6 и 8)
Задължителни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, удържани или внесени
авансово през годината
Окончателни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, включително за минали
години
Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за сметка на физическото
лице
Годишна данъчна основа за доходите от друга стопанска дейност

9
10
11
Код

Доходи с кодове
306 и 307
код
размер

2
3
4
5
6
7
8
Ако през течение на годината сте получили доходи с код 304 и 307 от източници в България моля попълнете Част ІІІ

5

8

Данъчна година

(60 на сто от ред 4)

(40 на сто от ред 4)

(25 на сто от ред 4)

(ред 4 – ред 5)

(ред 7– ред 8 – ред 9 – ред 10)

Вид на дохода:

301

Разходи за
дейността

Доходи от дейност като регистриран земеделски стопанин за производство на непреработени продукти от селско стопанство,
с изключение на доходите от производство на декоративна растителност
60 на сто
3011
Доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието,
Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, свързани с дейността по код 301
302
Доходи от дейност за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, извън тези с код 301,
включително доходи от продажба на произведена декоративна растителност
3021
Доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието,
Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, свързани с дейността по код 302
40 на сто
303
Доходи от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове); от ловно стопанство и от
рибно стопанство
304
Авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката,
културата и изкуството от техните автори, както и възнаграждения на артисти-изпълнители
305
Доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси
306
Доходи от упражняване на свободна професия
25 на сто
307
Доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения
Забележки: * В облагаемия доход по чл. 29, ал. 1 от ЗДДФЛ се включват доходи, които съгласно чл. 11 от същия закон са придобити през период на облагане с данък
по чл. 14, ал. 2 и които не са участвали при формиране на счетоводния финансов резултат за годината на придобиване, а биха участвали при формирането на
счетоводния финансов резултат за текущата година, ако лицето се облагаше по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ.
** На основание чл. 29, ал. 2 от ЗДДФЛ в облагаемия доход от друга стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон
не се включват доходи, които са участвали при формиране на облагаем доход по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ за предходни данъчни години.

Част ІІ – Данъци, подлежащи на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа,
с изключение на авансово внесения данък от декларатора по реда на чл. 43, ал. 6 от ЗДДФЛ
1
2
3

Авансово удържан през годината данък от платеца на дохода по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ
(попълва се данъкът, посочен на ред 3 от Образец № 3 на служебната бележка)

Дължим и внесен патентен данък, подлежащ на приспадане от данъка върху общата годишна
данъчна основа
Удържан и/или внесен окончателен данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ, подлежащ на
приспадане съгласно чл. 48, ал. 4 от ЗДДФЛ
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Част ІІІ - Данни за доходите по Част І с код 304 или 307 от източници в България
№
ЕИК/Служебен номер от
по
Наименование/Име на платеца
регистъра НАП/ЕГН
ред
1
2
3
Данни за предприятията или самоосигуряващите се лица, платци на доходи с код 304 и 307
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2 Обща сума на доходите с код 304, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се
3

лица
Обща сума на доходите с код 307, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се
лица

Подпис на
декларатора

Код на
дохода

Размер на
дохода

4

5

304
307

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

УКАЗАНИЯ:

Приложение № 3 (Образец 2031) се попълва от физически лица, които
не са търговци по смисъла на Търговския закон и които през данъчната година
са придобили доходи от стопанска дейност, подлежащи на облагане с данък
върху общата годишна данъчна основа. Местните физически лица декларират
придобити доходи както от източници в страната, така и от чужбина.

„Лица,
упражняващи
свободна
професия“
са:
експертсчетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите;
частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и
прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална
собственост;
медицинските
специалисти;
преводачите;
архитектите;
инженерите;
техническите
ръководители;
дейците
на
културата,
образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други
физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

осъществяват за своя сметка професионална дейност;

не са регистрирани като еднолични търговци;

са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално
осигуряване.
„Извънтрудови правоотношения“ са: правоотношенията, които не са
трудови правоотношения и не са упражняване на занаят или на свободна
професия по смисъла на ЗДДФЛ, по силата на които се дължи постигането на
определен резултат от физическо лице, което не е едноличен търговец.
„Упражняване на занаят“ е: производството на изделия или
предоставянето на услуги, осъществявани от физическо лице, вписано в
регистъра на занаятчиите, което не е регистрирано като едноличен търговец.
"Доход от стопанска дейност на физически лица" за целите на
чл. 29а от ЗДДФЛ е доходът от дейността за производство на преработени или
непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от
производство на декоративна растителност, на физическите лица,
регистрирани като земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на
Търговския закон.
„Непреработен продукт от селско стопанство“ е: всеки първичен
продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен
вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат
на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
Когато, на основание чл. 29а от ЗДДФЛ, физическите лица, регистрирани
като земеделски стопани, формират облагаем доход по реда на чл. 26 от
същия закон, не попълват това приложение, а Приложение № 2 (Образец
2021).
На ред 1, колони от 3 до 8 в Част І се посочва видът и размерът на
придобития през годината доход от друга стопанска дейност по чл. 29 от
ЗДДФЛ от източник в България. На този ред, в колони 4 и 6, се включват и
доходите на физически лица – земеделски стопани, които за съответната
година следва да прилагат чл. 29, ал. 3 от ЗДДФЛ. На това основание, в сила
от 01.01.2017 г., в облагаемия доход по чл. 29, ал. 1 от ЗДДФЛ се включват и
доходи, които са придобити през период на облагане по реда, предвиден за
едноличните търговци, които не са участвали при формиране на счетоводния
финансов резултат за годината на придобиване, а биха участвали при
формирането на счетоводния финансов резултат за текущата година, ако
лицето се облагаше по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ, а не по реда на чл. 29, ал. 1
от ЗДДФЛ. При попълването на колони 3, 5 и 7 се ползва таблицата с кодовете
на видовете доходи. Ред 2 се попълва от местни физически лица, които през
годината са придобили доходи от източници в чужбина.
На ред 4 в колони от 4, 6 и 8 в Част І се посочва сумата от доходите по
съответните кодове, посочени в ред 1 и ред 2, намалена с доходите по ред 3 в
колони 4 и 6, съгласно забележката в Част І.
На ред 5 в колони от 4, 6 и 8 в Част І се посочва размерът на разходите
за дейността, които се приспадат от доходите на ред 1 и ред 2. Размерът на
разходите за дейността се изчислява като сумата на ред 4 в съответната
колона се умножи с нормативно определения процент разходи:

за доходи с код 301 и 3011 - 60 на сто;

за доходи с код от 302 до 305 – 40 на сто;

за доходи с код 306 и 307 – 25 на сто.

2

На ред 6 в колони от 4, 6 и 8 в Част І се посочва облагаемият доход от
стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на
Търговския закон, определен, като придобития през годината доход се
намалява с нормативно определения процент разходи за дейността.
На ред 7 в Част І се посочва общият размер на облагаемия доход от
друга стопанска дейност.
На ред 8 в Част І се посочва общият размер на удържаните от
платеца/ите задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на
физическото лице по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и на
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО); авансовите вноски, които
самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за
своя сметка по реда на КСО и ЗЗО (вноски за фондовете на държавното
обществено осигуряване, вноски за допълнително задължително пенсионно
осигуряване и вноски за здравно осигуряване), както и авансовите вноски,
които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по
реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, ако облагаемият доход по чл. 29 от ЗДДФЛ се
включва при годишното изравняване на осигурителния доход в Таблица 2.
На ред 9 в Част І се посочва общият размер на окончателните
осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО за годината (вноски за фондовете
на държавното обществено осигуряване, вноски за допълнително
задължително пенсионно осигуряване и вноски за здравно осигуряване),
определени съгласно данните от Таблици 1 и 2 на Справката/ите за
окончателния размер на осигурителния доход (Образец 2004) към
декларацията, както и окончателните вноски, които лицето е задължено да
прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, ако
облагаемият доход по чл. 29 от ЗДДФЛ се включва при годишното
изравняване на осигурителния доход в Таблица 2.
Ред 10 в Част І се попълва, в случай че през годината са внесени в
чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на
физическото лице.
Годишната данъчна основа на ред 11 в Част І се определя, като
облагаемият доход, придобит през данъчната година, се намалява с вноските,
посочени на редове 8, 9 и 10 в Част І.
Облагаемият доход и годишната данъчна основа могат да бъдат
само положителна величина или 0.
На ред 1 в Част ІІ се посочва авансово удържания през годината данък
от платеца на дохода по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ, като към
декларацията се прилага/т служебна/ите бележка/и по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
(Образец № 3), удостоверяваща/и размера на този данък.
На ред 2 в Част ІІ се посочва дължимият и внесен патентен данък,
подлежащ на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа,
когато през течение на годината е отпаднало основанието за облагане с
патентен данък по реда на ЗМДТ и се преминава към облагане по общия ред
на ЗДДФЛ, като се прилага документ, издаден от компетентната община, за
размера на дължимия и внесен патентен данък по реда на ЗМДТ към датата
на подаване на декларацията за отпадане на основанията за облагане с
патентен данък.
На ред 3 в Част ІІ се посочва удържаният и/или внесеният окончателен
данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ, подлежащ на приспадане на основание
чл. 48, ал. 4 от ЗДДФЛ.
На ред 1 в Част ІІІ се посочват данни за предприятията или
самоосигуряващите се лица, платци на доходи с код 304 и 307 от източник в
България, посочени на ред 1 в Част І.
На ред 2 в Част ІІІ се попълва общата сума на придобитите доходи с код
304, а на ред 3 с код 307, от източник в България, когато платецът им не е
предприятие или самоосигуряващо се лице.
На съответните редове в колона 5 от Част ІІІ се посочва брутният
размер на дохода, т.е. без приспадане на признатите разходи и/или
направените удръжки от платеца на дохода.
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Образец 2071

доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен
данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници
по реда на ЗМДТ

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер
Данъчна година

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се
подава заедно с образец 2001)

Данните от това приложение не участват при формирането на общата годишна данъчна основа и
на годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ
Част І – Идентификационни данни за предприятието на едноличния търговец

7. Данни за съставителя
на
годишния
финансов отчет

1. ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП

2. Фирма

Съставител на годишния финансов отчет е:

7.1. Собственика на ЕТ

(попълва се само от ЕТ, годишният финансов отчет на които може да се съставя от собствениците на тези предприятия, съгласно Закона за
счетоводството, както и в случаите когато ЕТ е счетоводно предприятие)

7.2. Физическо
лице

7.2.1. Собствено име, презиме и фамилно име

7.3. Счетоводно
предприятие

7.2.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от
регистъра на НАП

7.3.1. Наименование

7.2.3. Вид на правоотношението със
съставителя
трудово
облигационно
7.3.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

Част ІІ – Доходи, придобити през годината
През данъчната година е осъществявана дейност като:
Физическо лице, извън
Едноличен търговец
Свободна професия
Занаятчия
посочените в
предходните колони
код
Размер
Код
Размер
Код
размер
код
размер
3
4
5
6
7
8
9
10

№

1

2

1

Приходи/доходи
от дейността

2

Общо разходи

3

Облагаем доход

Х

Х

х

Код и наименование на дейността
701
702

Места за настаняване с не повече от 20 стаи
Заведения за хранене и развлечения

722
723

Компаньонки и компаньони
Масажистки и масажисти

703

Търговия на дребно до 100 кв. м.нетна търговска площ на обекта

724

Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти

704

Платени паркинги

725

705

Дърводелски услуги

726

706

Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги

727

707

Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали

728

708

Обущарски и шапкарски услуги

729

709
710

Металообработващи услуги
Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги

730
731

711

Машинописни и/или копирни услуги

732

712
713
714

Козметични услуги, поставяне на татуировки
Маникюр, педикюр
Часовникарски услуги

733
734
735

Фотографски услуги
Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на
недвижими имоти
Санитарни възли, наети под аренда
Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги,
ремонт на шевни машини
Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди,
коминочистачни услуги
Заложни къщи
Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература
Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни
апарати, факс апарати, принтери и други)
Игри с развлекателен или спортен характер
Фитнес центрове и спортни зали
Химическо чистене, пране и гладене

715

Тапицерски услуги

736

Мелничарски услуги

716

Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми

737

Услуги с атрактивен характер

717

Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по
техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства

738

Обучение на водачи на моторни превозни средства

718
719

Ремонт на електро- и водопроводни инсталации
Стъкларски услуги

739
740

Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства
Услуги със земеделска и горска техника

720

Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди,
климатици, ремонт на музикални инструменти

741

Доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници на данъчно задължено
лице по смисъла на чл. 61у от ЗМДТ

721

Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем

742

Доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от
физически лица - водачи, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т.29
от ЗДДФЛ

Подпис на
декларатора

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс

С Т Р.

166

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

УКАЗАНИЯ:
Приложение № 7 (образец 2071) се
попълва от физически лица, които през
съответната година са извършвали дейност,
доходите от която подлежат на облагане с
патентен данък и/или с данък върху
таксиметров превоз на пътници по реда на
Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) или
са придобили необлагаеми доходи от дейност
по таксиметров превоз на пътници в
качеството си на водачи. Данните от това
приложение не участват при формирането на
общата годишна данъчна основа и на
годишната данъчна основа по чл. 28 от
ЗДДФЛ.

професия или упражняване на занаят. Тези
колони се попълват и от физически лица водачи, които извършват
дейност по
таксиметров превоз на пътници от името на
регистриран превозвач, но за тяхна сметка,
доходите на които са освободени от облагане
на основание чл. 13, ал. 1, т. 29 от ЗДДФЛ.
За улеснение, при определянето на
облагаемия доход, за целите на това
приложение може да се ползва съответното
приложение, в което биха се декларирали
доходите, ако не се облагаха с патентен данък
и/или данък върху таксиметров превоз на
пътници (Приложение № 2, ако дейността е
осъществявана като едноличен търговец;
Приложение № 3 - за упражняване на занаят
или свободна професия).

Част І „Идентификационни данни за
предприятието на едноличния търговец”
се попълва само от еднолични търговци,
регистрирани по Търговския закон.

Използваното за целта приложение не се
прилага към годишната данъчна декларация.

Във
връзка
с
определянето
на
окончателните осигурителни вноски по реда
на Кодекса за социалното осигуряване (КСО)
и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) е
необходимо да се формира облагаем доход
за извършваните дейности съобразно начина,
по който са осъществявани съответните
дейности
(като:
едноличен
търговец;
упражняване на занаятчийска или друга
дейност)
и
съгласно
съответстващите
правила, предвидени в ЗДДФЛ за тези
източници на доход.
Например, когато е извършвана патентна
дейност или дейност върху таксиметров
превоз на пътници като едноличен търговец
се попълват колони 3 и 4 на Част ІІ. В колона
3 се посочва кодът, съответстващ на
конкретния
вид
дейност,
посочен
в
номенклатурата в Част ІІ. В тези случаи на
ред 1 в колона 4 в Част ІІ се вписват
приходите от съответната дейност, а на ред 2
общият размер на разходите съгласно
данните по Отчета за приходите и разходите.
Облагаемият доход на ред 3 се определя,
като финансовият резултат от съответната
дейност се преобразува по ред, аналогичен на
предвидения в Приложение № 2, без да се
намалява с размера на приспаднатата
данъчна загуба по реда на ЗКПО.

Пример: През течение на годината
физическо лице упражнява занаят, доходите
от който подлежат на облагане с патентен
данък и общият размер на придобитите
през годината доходи е 5000 лв. В този
случай облагаемият доход ще се изчисли по
следния начин:
1.
Определят
се
нормативнопризнатите разходи: 5000 лв. х 40% = 2000
лв.
2. От получения през годината доход се
приспадат
нормативно-признатите
разходи:
5000 лв. - 2000 лв.= 3000 лв.
3. Сумата 3000 лв. представлява
облагаемият доход за целите на това
приложение, който се вписва на ред 3 в
колона „Занаятчия“.
Колони 9 и 10 на Част ІІ се попълват от
физически лица, които не са регистрирани
като търговци и чиято дейност не може да се
определи като упражняване на свободна
професия или упражняване на занаят. Такива
са
например
физическите
лица,
нерегистрирани по Търговския закон, които
извършват продажба на вестници и списания;
оказват услуги със земеделска и горска
техника и други дейности, доходите от които
подлежат на облагане с патентен данък по
реда на ЗМДТ.

Колони 5 и 6 на Част ІІ се попълват от
физически лица, които не са регистрирани
като търговци и чиято дейност може да се
определи като упражняване на свободна

2
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 7

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер

Образец 2081

Приложение № 8

притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска
дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; данък
подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ; дължим данък по
чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и
доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8 и ал. 13 от ЗДДФЛ от източници в чужбина

Данъчна година

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се
подава заедно с образец 2001)

Данните от това приложение не участват при формирането на общата годишна данъчна основа и
на годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ

Част І – Информация за притежаваните акции и дялови участия в дружества в чужбина
Вид
1

Цена на придобиване

Държава

Брой

Дата и година на
придобиване
(ддммгггг)

В съответната
валута

В лева

2

3

4

5

6

1
Акции

2
3
1

Дялове

2
3

Част ІІ – Информация за притежаваните място на стопанска дейност, определена база и
недвижима собственост в чужбина
Държава

Адрес
Вид

Място на стопанска
дейност

Дата и година на
придобиване
(ддммгггг)

Определена база
1
Недвижима
собственост

2
3
4
5

Част ІІІ – Данък за доходи от спестявания, подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от
ЗДДФЛ
Данни за лицето, изплатило дохода

№

Наименование
2

1

3

Общата сума от колона 4 се включва в сумата на ред 6 в Част ІV от Образец 2001
Подпис на
декларатора

Размер на данъка, подлежащ на
приспадане от данъка върху
общата годишна данъчна основа
4

Държава

Общо:

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител

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

2

1

5

8

9

Платен
данък в
чужбина

10

Допустим
размер на
данъчния
кредит

11

Размер на
признатия
данъчен
кредит

Обща сума на окончателния данък по чл. 38, ал. 5 и 8 от ЗДДФЛ за доходи от източници в чужбина:

Вид на дохода

12

Дължим данък,
подлежащ на внасяне
по реда на чл. 67,
ал. 4 от ЗДДФЛ

ВЕСТНИК

2

Забележки: 1. В колона 5 се посочва кодът на метода, който се прилага за избягване на двойното данъчно облагане на съответния доход. Когато се прилагат методите на данъчния кредит, предвидени
в съответната СИДДО или се ползва данъчен кредит, на основание чл. 76 от ЗДДФЛ, в колона 5 се попълва цифрата 1, когато прилаганият метод е „Освобождаване с прогресия“ - в колона 5 се попълва
цифрата 2, а когато не се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане, в колона 5 се попълва цифрата 3.
2. Когато за конкретния вид доход в съответната СИДДО е предвиден метод „Освобождаване с прогресия“ колони 9, 10, 11 и 12 не се попълват.
3. Колони 7 и 8 се попълват само за доходи с код 8142 и 815. Когато разликата между колона 6 и колона 7 е отрицателно число в колона 8 се попълва нула.

Доходи при замяната на акции и дялове в търговски дружества в чужбина за акции и дялове в търговски дружества в чужбина или в местни търговски дружества, за които се дължи окончателен
данък по реда на чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ
Доходи от допълнително доброволно осигуряване по чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ от източник в чужбина
Доходи от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот" по чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ от източник в чужбина
Доходи от лихви по банкови сметки от източници в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ

Доходи от ликвидационни дялове от източник в чужбина

816
817
821

7

Цена на
придобиване
на акциите
или дяловете
(за доходи с
код 815)

(само за доходи
с код 8142 или
815)

Обща сума на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи от лихви по банкови сметки от източници в чужбина:

8142

821

821

821

8141

815

6

пазарна цена на придобитите при
замяната акции или дялове (за
доходи с код 815)

стойност на ликвидационния дял
(за доходи с код 8142)

Обща сума на окончателния данък по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти и ликвидационни дялове от източници в чужбина:

4

Код
Код за
вид прилагане
доход на метод

Положителна
разлика между
колона 6 и
колона 7

ДЪРЖАВЕН

Доходи от дивиденти от източник в чужбина

3

Държава

Документално
доказана цена
на
придобиване
(за доходи с код
8142)

168

код

Наименование на
лицето,
изплатило
дохода

№

Брутен размер на дохода,
включително платения данък (за
доходи с код 8141; 816; 817 и 821)

Част ІV – Доходи от източници в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38 от ЗДДФЛ, за които се
прилагат методите “Освобождаване с прогресия”, „Пълен данъчен кредит“, „Обикновен данъчен кредит“ или „Фиктивен
данъчен кредит“, предвидени в съответната СИДДО, или за които се ползва данъчен кредит на основание чл. 76 от ЗДДФЛ

С Т Р.
БРОЙ 102

В Част ІІ се описва необходимата информация за притежаваните от
местното физическо лице място на стопанска дейност или определена база в
чужбина, както и информация за притежаваната недвижима собственост в
чужбина.

3

Към годишната данъчна декларация е необходимо да се приложат
доказателства за размера на внесения в чужбина данък, посочен в колона 9
на Част ІV.

В Част ІV се определя дължимият окончателен данък по чл. 38 от ЗДДФЛ за
доходи от източници в чужбина, придобити през съответната календарна година
от данъчно задълженото местно физическо лице. В колони 2 и 3 се вписват
данни за платеца на дохода. В колона 4 се посочва кодът за съответния вид
доход, съгласно номенклатурата. В колона 5 се вписва кодът на метода, който
се прилага за избягване на двойното данъчно облагане на съответния доход,
съгласно номенклатурата в т. 1 от забележките към тази част. В колона 6 се
посочват съответно:
 брутният размер на придобития доход, когато в колона 4 е вписан
код 8141; 816; 817 и/или 821;
 стойността на ликвидационния дял, когато в колона 4 е вписан код
8142;
 пазарната цена на придобитите при замяната акции или дялове,
когато в колона 4 е вписан код 815.
Колони 7 и 8 се попълват само за доходи с код 8142 и 815. В колона 7 се
вписва документално доказаната цена на придобиване на ликвидационния дял,
когато в колона 4 е посочен код 8142, съответно цената на придобиване на
акциите/дяловете, когато в колона 4 е посочен код 815. В колона 8 се посочва
положителната разлика между колона 6 и колона 7 за тези два вида доходи. В
случай че разликата между колона 6 и колона 7 е отрицателно число, в колона 8
се попълва нула.
Колони 9, 10, 11 и 12 се попълват когато за конкретния вид доход се
прилага метод „Пълен данъчен кредит“, „Обикновен данъчен кредит“ или
„Фиктивен данъчен кредит“, предвиден в съответната СИДДО, или се ползва
данъчен кредит по реда на чл. 76 от ЗДДФЛ. В колона 12 се изчислява
разликата между дължимия съгласно ЗДДФЛ окончателен данък и размера на
признатия данъчен кредит, посочен в колона 11.

Част ІІІ се попълва само от местни физически лица, които имат право да
приспадат удържания данък в Кралство Белгия, Република Австрия или във
Великото Херцогство Люксембург за доходи от спестявания от агент-платец. На
основание чл. 78 от ЗДДФЛ (отм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2022 г.)
този данък се приспада от дължимия данък върху общата годишна данъчна
основа, т.е. от данъка, определен на ред 4 в Част ІV на образец 2001.

ДЪРЖАВЕН

В Част І се описва информация за притежаваните от местни физически
лица акции и дялови участия в дружества в чужбина, като в колона 2 се
посочва държавата, в която е регистрирано съответното дружество, а в
колона 3 - броят на акциите или дяловете. В колона 4 се вписва датата на
придобиване на съответните акции или дялове, а в колони 5 и 6 - цената на
придобиването им в съответната валута и в български левове.

Приложение № 8 (образец 2081) се попълва от местни физически лица,
които:
1. Притежават акции и дялови участия в дружества, място на стопанска
дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина;
2. Имат удържан данък за доходи от спестявания, който подлежи на
приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ;
3. Внасят и декларират окончателен данък по реда на чл. 67, ал. 4 от
ЗДДФЛ за придобити през годината от източник в чужбина доходи
от:
 дивиденти;
 ликвидационни дялове;
 облагаеми доходи, придобити при замяната на акции и дялове
в търговски дружества в чужбина за акции и дялове в
търговски дружества в чужбина или в местни търговски
дружества във връзка с преобразуване на дружества по реда
на глава деветнадесета, раздел II от ЗКПО (чл. 38, ал. 5, т. 2
от ЗДДФЛ);
 доходи от доброволно осигуряване и застраховане, за които
се дължи данък на основание чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ; и
 лихви по банкови сметки, които се облагат с окончателен
данък, на основание чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ;
Окончателният данък за изброените по-горе доходи от източник в
чужбина, на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2017 г., се
внася от местните физически лица в срок до 30 април на годината,
следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната
данъчна декларация. В тези случаи, също в сила от 01.01.2017 г., дължимият
окончателен данък не се декларира от местните физически лица в
декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

УКАЗАНИЯ

БРОЙ 102
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 6 9

Данъчна година

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер

2

1

Обща сума:

3

Код
вид
доход

Брутен размер на
дохода
(включително
платеният данък)
4

5

Нормативно
определени
разходи
6

Задължителни
осигурителни
вноски
7

Годишна
данъчна основа
8

Финансов
резултат

9

Годишна данъчна
основа по чл. 28 от
ЗДДФЛ

2

1

Обща сума:

3

Брутен размер
на дохода
(включително
платеният
данък)
4

5

Нормативно
определени
разходи
6

Задължителни
осигурителни
вноски
7

Годишна
данъчна
основа

Общата сума от колона 10 се включва в сумата на ред 6 в Част ІV от образец 2001

Държава

№

Код
вид
доход

8

Платен
данък в
чужбина

9

Допустим
размер на
данъчния
кредит

10

Размер на
признатия
данъчен
кредит

№ и дата на
документа за
дохода и
съответния
данък
11

ДЪРЖАВЕН

Част ІІ - Доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, за които се прилагат методите „Пълен
данъчен кредит“, „Обикновен данъчен кредит“ или „Фиктивен данъчен кредит“, предвидени в съответната СИДДО или за които се
ползва данъчен кредит на основание чл. 76 от ЗДДФЛ
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Общата сума от колона 7 се пренася на ред 9 в колона 4 в Част VІІІ от Приложение № 10, а общата сума в колона 9 участва при формирането на
годишната данъчна основа на ред 8, Част ІV от Приложение № 2

Държава

№

Част І - Облагаеми доходи по ЗДДФЛ от източници в чужбина, за които в съответната СИДДО е предвиден методът “Освобождаване с
прогресия”

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по
чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)

прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане

Приложение № 9

Образец 2091

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 102

2

1

Обща сума:

3

7

Размер на
признатия
данъчен
кредит

Част І се попълва за облагаеми доходи по ЗДДФЛ, реализирани от източници в чужбина, за
които в съответната СИДДО е предвиден методът „Освобождаване с прогресия“.
Част ІІ се попълва при прилагане на методите на данъчния кредит за реализирани доходи,
подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, а Част ІІІ – при
прилагане на методите на данъчния кредит за реализирани доходи от физическо лице което е
търговец по Търговския закон.
В колона 3 на Част І и Част ІІ се попълва кода, съответстващ на вида на дохода, съгласно
таблицата към съответното Приложение, в което подлежи на деклариране придобития доход.
Брутният размер на дохода, нормативно определените разходи, задължителните
осигурителни вноски, годишната данъчна основа, както и финансовият резултат и годишната
данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, се определят според предвиденото в приложимото българско
законодателство.

2

8

№ и дата на документа за
дохода и съответния
данък

При реализиран доход, за който се прилага методът „Обикновен данъчен кредит”, както
и в случаите по чл. 76 от ЗДДФЛ, т.е. когато с държавата на източника на дохода България
няма сключена СИДДО, размерът на признатия данъчен кредит се изчислява като на
съответните редове в колона 9 на Част ІІ и в колона 6 на Част ІІІ се посочва дължимия в
България данък, определен съгласно ЗДДФЛ за този доход. Посочените в колона 9 на Част ІІ
и в колона 6 на Част ІІІ суми се сравняват със сумите посочени в колона 8 на Част ІІ и в
колона 5 на Част ІІІ. На тази база в колона 10 на Част ІІ се записва по-малката от сумите в
колони 8 и 9, а в колона 7 на Част ІІІ се записва по-малката от сумите в колони 5 и 6.

При реализиран доход, за който се прилага методът "Фиктивен данъчен кредит", на
съответните редове в колона 8 на Част ІІ и в колона 5 на Част ІІІ следва да се запише сума,
която би била платена, ако държавата, в която е реализиран доходът, не е предоставила
освобождаване от облагане за тези доходи в пълен или частичен размер. Размерът на
признатия данъчен кредит се изчислява по правилата, които са изложени по-долу относно
прилагането на метода „Обикновен данъчен кредит”.

При реализиран доход от чужбина, за който се прилага методът "Пълен данъчен
кредит", сумата, посочена на съответните редове в колона 8 на Част ІІ и в колона 5 на Част
ІІІ, се записва непроменена съответно в колони 9 и 10 на Част ІІ и в колони 6 и 7 на Част ІІІ.

УКАЗАНИЯ:

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

Подпис на
упълномощеното лице/ законния представител

5

Платен
данък в
чужбина

ДЪРЖАВЕН

Това приложение се попълва от местни физически лица за реализирани доходи от източник в
чужда държава, когато:

няма подписана СИДДО и се ползва данъчен кредит на основание чл. 76 от ЗДДФЛ;

е в сила и се прилага подписана СИДДО, в зависимост от възприетия метод за
избягване на двойното данъчно облагане. Информация в тази връзка може да се
намери на интернет адрес www.nap.bg

Подпис на
декларатора

4

Годишна данъчна
основа по чл. 28 от
ЗДДФЛ

Общата сума от колона 7 се посочва на ред 10 в Приложение № 2

Държава

№

Финансов
резултат

Допустим
размер на
данъчния
кредит за
съответния
идентичен
(подобен) данък
6

Част ІІІ - Доходи, подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, за които се прилагат методите
„Пълен данъчен кредит“, „Обикновен данъчен кредит“ или „Фиктивен данъчен кредит“, предвидени в съответната СИДДО или за
които се ползва данъчен кредит на основание чл. 76 от ЗДДФЛ

БРОЙ 102
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 7 1

С Т Р.

172

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Приложение № 10

БРОЙ 102

Образец 2010

ползване на данъчни облекчения

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер
Данъчна година

ВАЖНО! На основание чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2017 г., данъчните облекчения се ползват, при
условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения
към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

Информация за данъчните облекчения, които са ползвани в пълен размер при работодателя

Отбележете данъчните облекчения, които са ползвани в пълен размер при работодателя по основното трудово
правоотношение към 31 декември на данъчната година, за която се подава декларацията:

1
2
3
4
5
6

Данъчно облекчение за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност
Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане
Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
Данъчно облекчение за дарения
Данъчно облекчение за деца
Данъчно облекчение за деца с увреждания

Забележки:
1. Когато е отбелязано, че данъчно облекчение е ползвано в пълен размер при работодателя по основното трудово правоотношение,
не се попълва съответната част в приложението и не се прилагат необходимите за това облекчение документи.
2. Размерът на ползваното при работодателя облекчение се попълва само в Част VІІІ от приложението, като данните се вземат от
издадената от работодателя служебна бележка (образец № 1).

Част І – Данъчно облекчение за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност
Към декларацията прилагам копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК
1

>>

Размер на данъчното облекчение (максималният размер е 7920 лв.)

Тази сума се вписва
на ред 1 в колона 3
от Част VІІІ >>

Част ІІ – Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане
Размер на
личните
вноски
3

№

Вид на личните вноски, направени през годината

1

2

2
Направени през годината лични вноски за допълнително доброволно
осигуряване
Размер на данъчното облекчение за ползване от сумата от годишните
данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ

Тази сума се вписва
на ред 2 в колона 4
на Част VІІІ >>

3

Размер на данъчното облекчение за ползване от годишната данъчна
основа по чл. 28 от ЗДДФЛ

Тази сума се вписва
на ред 2 в колона 5
на Част VІІІ >>

4

Направени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване
и премии по застраховки „Живот“

5

Размер на данъчното облекчение за ползване от сумата от годишните
данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ

Тази сума се вписва
на ред 3 в колона 4
на Част VІІІ >>

6

Размер на данъчното облекчение за ползване от годишната данъчна
основа по чл. 28 от ЗДДФЛ

Тази сума се вписва
на ред 3 в колона 5
на Част VІІІ >>

1

(направени през годината лични вноски до 10% от ред 1 в Част ІV на обр. 2001)

(направени през годината лични вноски до 10% от ред 4, Част ІV от Приложение № 2)

(направени през годината лични вноски до 10% от ред 1 в Част ІV на обр. 2001)

(направени през годината лични вноски до 10% от ред 4, Част ІV от Приложение № 2)

Размер на
данъчното
облекчение
4
Х

Х

Част ІІІ – Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
Към декларацията прилагам копия на документи, удостоверяващи направените вноски >>
Тази сума се вписва
Размер на данъчното облекчение
на ред 4 в колона 3
1
(вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване, направени през годината)

от Част VІІІ >>

БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 3

Част ІV – Данъчно облекчение за дарения
Към декларацията прилагам:

1. Копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в номенклатурата под тази таблица и че предметът на
дарението е получен >>
2. Официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден (заверен) от компетентен
орган на съответната чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач >>
(документите в т. 2 се прилагат към декларацията, ако дарението е в полза на идентично или сходно лице, установено в друга държава –
членка на ЕС или държава – страна по Споразумението за ЕИП).

1

Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 01

2

Размер на данъчното облекчение за дарения в полза на лица с код 01

3

Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 02

4

Размер на данъчното облекчение за дарения в полза на лица с код 02

5

Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 03

6

Размер на данъчното облекчение за дарения в полза на лица с код 03

7

Общ размер на данъчното облекчение (сборът от сумите по ред

(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 01, съгласно номенклатурата)
(сумата от ред 1 се редуцира до 5% от сумата на ред 1 в Част ІV на Образец 2001)

(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 02, съгласно номенклатурата)
(сумата от ред 3 се редуцира до 15% от сумата на ред 1 в Част ІV на Образец 2001)

(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 03, съгласно номенклатурата)
(сумата от ред 5 се редуцира до 50% от сумата на ред 1 в Част ІV на Образец 2001)
2, ред 4 и ред 6 се редуцира до 65% от сумата на ред 1 в Част ІV на Образец 2001)

Тази сума се вписва на ред 5 в
колона 4 от Част VІІІ >>

Номенклатура на лицата, в чиято полза е извършено дарение

Код
01

здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1-3 от Закона за здравето; лечебни заведения; специализирани институции за предоставяне на социални
услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на
труда и социалната политика; специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и
възпитание на деца, лишени от родителска грижа; детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии; бюджетни предприятия
по смисъла на Закона за счетоводството; регистрирани в страната вероизповедания; специализирани предприятия или кооперации на хората с
увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с
увреждания; Българския Червен кръст; културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по
международен договор, по който Република България е страна; юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата
по смисъла на Закона за меценатството; фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"; комуни за лечение на наркозависими;
детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

02

Дарение за култура

03

Център „Фонд за лечение на деца” и Център за асистирана репродукция

Част V – Данъчно облекчение за млади семейства

Към декларацията прилагам:
1
Документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените
през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния
кредит за закупуване на жилище >>
2
Декларация по чл. 22а, ал. 3 от ЗДДФЛ (На основание чл. 22а, ал. 3 от ЗДДФЛ данъчното облекчение се ползва до
3
4

размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие, че данъчно задълженото лице представи писмена декларация
от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година) >>

Легализиран превод на български език, извършен от заклет преводач на документа по т. 1

(този документ се прилага, ако банката кредитозаемател е установена за данъчни цели в друга държава - членка на ЕС или в друга
държава - страна по Споразумението за ЕИП) >>

Официални легализирани документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 22а,
ал. 1 от ЗДДФЛ, издадени от компетентните органи на съответната чужда държава, и
техният превод на български език, извършен от заклет преводач (тези документи се прилагат, ако

деклараторът е чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по
Споразумението за ЕИП) >>

Декларирам следните обстоятелства и условия за ползване на данъчното облекчение:

(Съгласно чл. 22а, ал. 4 от ЗДДФЛ, обстоятелствата и условията, при наличието на които може да се ползва данъчното облекчение за млади
семейства, се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.)

1
2
3
4
5

За данъчната година съм местно лице на Република България >>
За данъчната година съм местно лице на друга държава – членка на ЕС, или държава - страна по
Споразумението за ЕИП >>
Договорът за ипотечния кредит е сключен от:
(посочват се собственото и фамилно име на декларатора и/или на съпруга/та, с който/която имат сключен граждански брак)

Към тази дата не съм навършил и/или
съпругът/ата ми не е навършил/а 35годишна възраст >>
Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година >>
Дата на сключване на договора
за ипотечен кредит >>

ден

месец

година

2

С Т Р.

6

174

ДЪРЖАВЕН

Данни за лицето, за което
се прилага декларацията по
чл. 22а, ал. 3 от ЗДДФЛ

6.1. Собствено име

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

6.2. Презиме

6.3. Фамилно име

6.5. Код
по т. 6.4

6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

Ако в т. 6.4 е вписан ЕГН - в т. 6.5 се попълва цифрата 1; ако в т. 6.4 е вписан ЛН – в т. 6.5 се попълва цифрата 2; ако в т. 6.4 е вписан ЛНЧ – в т. 6.5 се
попълва цифрата 3; ако в т. 6.4 е вписан Служебен № от регистъра на НАП – в т. 6.5 се попълва цифрата 4

7

Размер на главницата по ипотечния кредит в лева >>

8

Размер на данъчното облекчение

Тази сума се вписва
на ред 6 в колона 4
от Част VІІІ >>

(вписва се сумата от направените през годината
лихвени плащания върху първите 100 000 лв. от главницата по ипотечния кредит)

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 22А, АЛ. 3 ОТ ЗДДФЛ
1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

2. Код по т. 1

4. Постоянен
адрес
3. Име

Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва
цифрата 3; ако в т. 1 е вписан Служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4
3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

4.1. Област

4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

5. Декларирам, че няма да ползвам данъчното облекчение за млади семейства за 20…. г.:

/подпис/

Част VІ – Данъчно облекчение за деца
Размер на данъчното облекчение за деца

(отбелязва се една от посочените по-долу суми в съответствие с данните, декларирани в декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на
данъчно облекчение за деца – образец 2005, която се прилага към годишната данъчна декларация)

1

>> 200 лева
за едно ненавършило пълнолетие
дете

2

>> 400 лева
за две ненавършили пълнолетие
деца

>> 600 лева
за три и повече ненавършили
пълнолетие деца

3

Сумата по ред 1, 2 или 3 се вписва на ред 7 в колона 3 от Част VІІІ

Част VІІ – Данъчно облекчение за деца с увреждания
Размер на данъчното облекчение за деца с увреждания
1

(размерът на данъчното облекчение се определя в съответствие с данните, декларирани в
декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания –
образец 2006, която се прилага към годишната данъчна декларация – до 2000 лв. за всяко дете с
увреждания, което отговаря на условията по чл. 22г от ЗДДФЛ)

Част VІІІ - Ползване на данъчните облекчения
№
1
1
2
3
4

Вид на данъчното облекчение
2
Данъчно облекчение
работоспособност

5

Данъчно облекчение за дарения

6

Данъчно
семейства

7

Данъчно облекчение за деца

8
9
10

за

млади

Данъчно
облекчение
за
деца
с
увреждания
Данъчни облекчения при прилагане на
метод за избягване на двойното
данъчно облагане „Освобождаване с
прогресия“
Общо:

Размер на данъчното
облекчение, с който се
намалява годишната
данъчна основа по чл. 28 от
ЗДДФЛ
5

намалена

Данъчно облекчение за лични вноски за
допълнително доброволно осигуряване
Данъчно облекчение за лични вноски за
доброволно здравно осигуряване и
застраховки „Живот”
Данъчно облекчение за лични вноски за
осигурителен стаж при пенсиониране
облекчение

Размер на данъчното
облекчение, с който се
намалява сумата от
годишните данъчни основи
по чл. 17 от ЗДДФЛ
4

Размер на
данъчното
облекчение
3

за

Тази сума се вписва
на ред 8 в колона 3
от Част VІІІ >>

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тази сума се вписва на ред 2
Тази сума се вписва на ред 5 в Част
в Част ІV на образец 2001
ІV от Приложение № 2
Забележка: Колона 5 се попълва, само когато данъчно задълженото лице е придобило доходи от стопанска дейност като едноличен търговец

3
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Част ІХ – Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания
Декларирам следните обстоятелства и условия за ползване на данъчното облекчение:

(Съгласно чл. 22д, ал. 3 от ЗДДФЛ, обстоятелствата и условията, при наличието на които може да се ползва данъчното облекчение за извършени
безкасови плащания, се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.)

1

През данъчната година съм придобил доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна
основа >>

2

Сто на сто от паричните доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, са получени
по банков път >>

3

Извършил съм през годината безкасови плащания в размер 80 или над 80 на сто от паричните доходи по т. 1 >>

Забележки: 1. Придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа се
декларират в Приложение № 1, 3, 4, 5 и 6 към годишната данъчна декларация.
2. Данъчното облекчение за извършени безкасови плащания е в размер 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата
годишна данъчна основа, посочен на ред 4 в част ІV на образец 2001, но не повече от 500 лв. Изчисленият размер на данъчното
облекчение се вписва на ред 5 в Част ІV на образец 2001 на декларацията.

Подпис на
декларатора

Подпис на упълномощеното лице/
законния представител
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс

УКАЗАНИЯ:
Приложение № 10 (образец 2010) се попълва от лица,
които ползват предвидените в глава четвърта от ЗДДФЛ
данъчни облекчения за доходи, подлежащи на облагане с
данък върху общата годишна данъчна основа и/или с данък
върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.
Когато конкретно данъчно облекчение е ползвано в
пълен размер при работодателя по основното трудово
правоотношение, това обстоятелство се отбелязва на
предвиденото за целта място и не се попълва съответната
част от приложението (Част І, Част ІІ, Част ІІІ, Част ІV, Част VІ
или Част VІІ, в зависимост от вида на облекчението, което е
ползвано в пълен размер при работодателя). В тези случаи
се попълва само в Част VІІІ от приложението.

- до 5 на сто, за дарения с код 01;
- до 15 на сто за дарения за културата с код 02;
- до 50 на сто, за дарения в полза на Център "Фонд за
лечение на деца" и/или Център за асистирана репродукция с
код 03.
За ползване на данъчното облекчение се попълват Част
ІV и Част VІІІ.
Данъчно облекчение за млади семейства по чл. 22а от
ЗДДФЛ
Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от
ЗДДФЛ се намалява с направените през годината лихвени
плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище,
когато едновременно са налице следните условия:
1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно
задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат
сключен граждански брак;
2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са
навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на
договора за ипотечен кредит;
3. ипотекираното жилище е единствено жилище за
семейството през данъчната година.
Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от
100 000 лв., данъчното облекчение може да се ползва за
направени през годината лихвени плащания по първите
100 000 лв. от главницата.
Данъчното облекчение за млади семейства може да се
ползва само от местни физически лица и от чуждестранни
физически лица, установени за данъчни цели в държава членка на ЕС, или в друга държава - страна по
Споразумението за ЕИП. Данъчното облекчение се ползва до
размера на сумата от годишните данъчни основи и при
условие, че данъчно задълженото лице представи писмена
декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното
облекчение за съответната данъчна година. За ползване на
данъчното облекчение се попълват Част V и Част VІІІ.

Данъчно облекчение за лица с намалена
работоспособност по чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ
Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от
ЗДДФЛ за лица с 50 и с над 50 на сто намалена
работоспособност, определена с влязло в сила решение на
компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително
за годината на настъпване на неработоспособността и за
годината на изтичане срока на валидност на решението. За
ползване на това данъчно облекчение се попълват Част І и
Част VІІІ.
Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно
осигуряване и застраховане по чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ
Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от
ЗДДФЛ се намалява с направените през годината лични
вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ
размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи,
както и с внесените през годината лични вноски за
доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по
договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто
от сумата от годишните данъчни основи. За ползване на
данъчното облекчение се попълват Част ІІ и Част VІІІ.
Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен
стаж при пенсиониране по чл. 20 от ЗДДФЛ
Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от
ЗДДФЛ се намалява с внесените през годината за сметка на
лицето осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално
осигуряване. За ползване на данъчното облекчение се
попълват Част ІІІ и Част VІІІ.

Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ
Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от
ЗДДФЛ се намалява с:
- 200 лв. - при едно ненавършило пълнолетие дете;
- 400 лв. - при две ненавършили пълнолетие деца;
- 600 лв. - при три и повече ненавършили пълнолетие
деца.
Данъчното облекчение за деца може да се ползва само
от местни физически лица и от чуждестранни физически
лица, установени за данъчни цели в държава - членка на ЕС,
или в друга държава - страна по Споразумението за ЕИП при

Данъчно облекчение за дарения по чл. 22 от ЗДДФЛ
Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от
ЗДДФЛ се намалява с направени през годината дарения,
както следва:

4
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Документи, които се прилагат към годишната данъчна
декларация
Извън случаите, в които облекченията са ползвани в
пълен размер при работодателя по основното трудово
правоотношение, към декларацията се прилагат следните
документи:

наличието на всички условия и обстоятелства по чл. 22в от
ЗДДФЛ. За ползване на данъчното облекчение се попълват
Част VІ и Част VІІІ.
Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г
от ЗДДФЛ
Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от
ЗДДФЛ се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с
над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с
влязло в сила решение на компетентен орган.
Данъчното облекчение за деца с увреждания може да се
ползва само от местни физически лица и от чуждестранни
физически лица, установени за данъчни цели в държава членка на ЕС, или в друга държава - страна по
Споразумението за ЕИП при наличието на всички условия и
обстоятелства по чл. 22г от ЗДДФЛ. За ползване на
данъчното облекчение се попълват Част VІІ и Част VІІІ.

1. Копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - при
ползване
на
данъчното
облекчение
за
намалена
работоспособност по чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ.
2. Копия на документи, удостоверяващи направените
лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране - при
ползване на данъчното облекчение за лични вноски за
осигурителен стаж при пенсиониране по чл. 20 от ЗДДФЛ.
3. Документи, доказващи основанието за ползване на
данъчното облекчение за дарения по чл. 22 от ЗДДФЛ:
- копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице
е от изброените в чл. 22 от ЗДДФЛ и че предметът на
дарението е получен;
- официален легализиран документ, удостоверяващ
статута на получателя на дарението, издаден или заверен от
компетентен орган на съответната чужда държава, и
неговият превод на български език, извършен от заклет
преводач, когато дарението е направено в полза на
идентични или сходни на изброените в чл. 22, ал. 1 от ЗДДФЛ
лица, установени в друга държава – членка на ЕС, или
държава – страна по Споразумението за ЕИП.
4. Документ, издаден от банката кредитозаемател,
удостоверяващ размера на направените през годината
лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на
ипотечния кредит за закупуване на жилище - при ползване на
данъчното облекчение за млади семейства по чл. 22а от
ЗДДФЛ. Когато банката кредитозаемател е установена за
данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга
държава – страна по Споразумението за ЕИП, документът е
придружен от легализиран превод на български език,
извършен от заклет преводач. Когато деклараторът е
чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в
държава – членка на ЕС, или в друга държава – страна по
Споразумението за ЕИП, към декларацията се прилагат
официални легализирани документи, удостоверяващи
наличието на условията по чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ, издадени
от компетентните органи на съответната чужда държава, и
техният превод на български език, извършен от заклет
преводач;
5. Декларация по чл. 22а, ал. 3 от ЗДДФЛ. На основание
чл. 22а, ал. 3 от ЗДДФЛ данъчно задълженото лице трябва
да представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да
ползва данъчното облекчение за съответната данъчна
година. Този документ се прилага, когато не е попълнена
декларацията по чл. 22а, ал. 3 в Част V на Приложение № 10;
6. Декларация за ползване на данъчно облекчение за
деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005), включително
приложенията към нея.
7. Декларация за ползване на данъчно облекчение за
деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006),
включително приложенията към нея.

Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания
по чл. 22д от ЗДДФЛ
Данъчното облекчение за извършени безкасови
плащания е в размер 1 на сто от дължимия за годината
данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече
от 500 лв.
Данъчното облекчение може да се ползва от физически
лица за извършени от тях през годината безкасови
плащания, когато едновременно са налице следните
условия:
1. лицето е придобило през годината доходи,
подлежащи на облагане с данък върху общата годишна
данъчна основа;
2. сто на сто от паричните доходи по т. 1 са получени по
банков път;
3. извършените безкасови плащания от лицето са в
размер 80 или над 80 на сто от доходите по т. 1.
Обстоятелствата и условията за ползване на данъчното
облекчение се декларират в Част ІХ, като не е необходимо
да се прилагат допълнителни документи към декларацията.
Във връзка с деклариране на обстоятелството по т. 2 следва
да се има предвид, че съгласно чл. 11, ал. 3 от ЗДДФЛ,
доходът се смята за придобит от физическото лице и когато
по негово нареждане или по споразумение между него и
платеца плащането или престацията са получени от трето
лице. Цитираната разпоредба следва да се прилага и по
отношение на сумите, които по силата на закон се удържат от
платеца и се превеждат на трето лице (напр. дължимите
данъци и задължителни осигурителни вноски, които са за
сметка на физическото лице, но се удържат от платеца на
дохода и се превеждат в НАП).
Следва да се има предвид, че плащанията към НАП са
винаги безкасови, поради което същите се вземат предвид
във връзка с деклариране на обстоятелството по т. 3,
независимо дали задължението за внасянето им е на
платеца на дохода или на физическото лице.
Поредност за ползване на данъчните облекчения
Данъчните
облекчения
за
лица
с
намалена
работоспособност, за лични вноски за доброволно
осигуряване и застраховане, за лични вноски за осигурителен
стаж при пенсиониране, за деца и за деца с увреждания
могат да се ползват и за доходи, подлежащи на облагане с
данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ
(за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец
или от стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ на физическо
лице – регистрирано като земеделски стопанин). В тези
случаи облекченията се
ползват при спазване на
предвидената в чл. 21 от ЗДДФЛ последователност, както
следва:
1. от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от
ЗДДФЛ.
2. от годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 1 от
ЗДДФЛ.

ВАЖНО!
На официалната интернет страница на НАП на адрес
www.nap.bg, за клиентите притежаващи персонален
идентификационен код или квалифициран електронен подпис
се предоставя информация от данъчно-осигурителната
сметка. За преглед и уточняване на информацията от
данъчно-осигурителната Ви сметка може да се ползват
следните справки:
Справка за задълженията и плащанията;
Справка за задълженията с възможност за извършване
на плащане;
Справка за извършени плащания, преведени по сметки
на НАП и погасени задължения с тях.
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Приложение № 12

С Т Р. 1 7 7

Образец 2030

преизчисляване на окончателния данък за доходи по
чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер
Данъчна година

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)

Част І - Преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ като
данък върху общата годишна данъчна основа
Данък по чл. 37
от ЗДДФЛ, който
Размер на придобития Внесен данък за Преизчислен данък
може да бъде
доход по чл. 37 от доходите по чл. 37
за доходите по
Код
приспаднат в
ЗДДФЛ
от ЗДДФЛ
чл. 37 от ЗДДФЛ
съответната
държава

№

1

2

1
2
3
4
5 Общо:

3

4

5

6

х
х
х
х

х
х
х
х

Данък по чл. 37 от
ЗДДФЛ, който не
може да бъде
приспаднат в
съответната
държава

Данък,
подлежащ на
приспадане по
чл. 37а от
ЗДДФЛ

(р. 5, к. 4 – р. 5, к. 6)

(р. 5, к. 5 + р. 5, к. 7)
≤ р. 5, к. 4

х
х
х
х

х
х
х
х

7

8

Част ІІ - Преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ като
данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ
Размер на придобития Внесен данък за Преизчислен данък
доход по чл. 37 от доходите по чл. 37
за доходите по
Код
ЗДДФЛ
от ЗДДФЛ
чл. 37 от ЗДДФЛ

№

1

2

1
2
3
4
5 Общо:

3

4

5

Данък по чл. 37
от ЗДДФЛ, който
може да бъде
приспаднат в
съответната
държава
6

х
х
х
х

х
х
х
х

Данък по чл. 37 от
ЗДДФЛ, който не
може да бъде
приспаднат в
съответната
държава

Данък
подлежащ на
приспадане по
чл. 37а от
ЗДДФЛ

(р. 5, к. 4 – р. 5, к. 6)

(р. 5, к. 5 + р. 5, к. 7)
≤ р. 5, к. 4

х
х
х
х

х
х
х
х

7

8

Код и вид на дохода:
Възнаграждения за технически услуги
1207

1201

Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер

1202

Стипендии за обучение в страната и чужбина

1208

1203

Лихви, в т.ч. съдържащи се във вноските по лизинг

1209

1204

Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване
на движимо или недвижимо имущество, включително вноски по
договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на
правото на собственост

Награди и възнаграждения за дейност, извършена на
територията на страната от чуждестранни физически лица –
общественици, дейци на науката, изкуството, културата и
спорта, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез
трето лице като импресарска агенция, продуцентска къща и
други посредници
Доходи от управление и контрол, от участие в управителни и
контролни органи на предприятия

1210

Доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на
недвижимо имущество

1205

Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг

1211

1206

Авторски и лицензионни възнаграждения

1212

Подпис на
декларатора

Вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено
прехвърляне на правото на собственост на недвижимо
имущество
Доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на
акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни
бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от
замяна по чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
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УКАЗАНИЯ
Част І се попълва от чуждестранни
физически лица, установени за данъчни
цели в държава – членка на Европейския
съюз, или в друга държава – страна по
Споразумението
за
Европейското
икономическо пространство, които са
избрали да преизчисляват окончателния
данък по чл. 37 от ЗДДФЛ за доходи,
придобити през годината като данък върху
общата годишна данъчна основа.
При попълването на таблицата в Част І се
спазва следната последователност:
1. В колона 2 се вписва кодът на
дохода, обложен
с окончателен
данък по реда на чл. 37 от ЗДДФЛ,
съгласно номенклатурата под Част
ІІ от приложението;
2. В колона 3 се посочва размерът на
дохода от съответния вид, придобит
през годината и се изчислява обща
сума в ред 5;
3. В колона 4 се вписва сумата на
внесения окончателен данък за
съответния вид доход по чл. 37 от
ЗДДФЛ и се изчислява обща сума
в ред 5;
4. На ред 5, колона 5 се определя
размерът на преизчисления данък –
това е данъкът върху общата
годишна данъчна основа, който би
бил дължим за доходите по чл. 37
от ЗДДФЛ (ред 5, колона 3), в
случай че те са придобити от местно
физическо лице. За целта е
необходимо да са попълнени
съответните
приложения
към
декларацията според вида на
придобития
доход
и
да
е
формирана обща годишна данъчна
основа на ред 3, Част ІV в Образец
2001.
5. На ред 5, колона 6 се посочва
частта от данъка, вписана на ред 5,
колона 4, която може да бъде
приспадната в държавата, на която
лицето е местно.
6. На ред 5, колона 7 се изчислява
частта от данъка, която не може да
бъде приспадната в държавата, на
която лицето е местно. Сборът от
сумите на ред 5, колони 6 и 7
трябва да е равен на данъка,
посочен на ред 5 в колона 4.
7. На ред 5, колона 8 се посочва
данъкът, подлежащ на приспадане
на основание чл. 37а от ЗДДФЛ,
формиран като сбор от сумите,
посочени на ред 5 в колони 5 и 7

(преизчисленият данък и данъкът за
доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ, който
не може да бъде приспаднат в
съответната държава). Тази сума не
може да бъде по-голяма от сумата
на внесения данък, вписан на ред 5
в колона 4.
8. Сумата на ред 5, колона 8 в Част І
се пренася на ред 6, Част ІV в
Образец 2001.
9. Сумата на ред 5, колона 8 в Част ІІ
се пренася на ред 14, Част ІV в
Приложение № 2 (Образец 2021).
Част ІІ се попълва от чуждестранни
физически лица, установени за данъчни
цели в държава – членка на Европейския
съюз, или в друга държава – страна по
Споразумението
за
Европейското
икономическо пространство, които са
избрали да преизчисляват окончателния
данък по чл. 37 от ЗДДФЛ за доходи,
придобити през годината като данък върху
годишната данъчна основа по чл. 28 от
ЗДДФЛ.
При попълването на данните в
таблицата се прилага последователността,
описана по-горе за Част І.
Физическите лица, които са местни за
данъчни цели на държава – страна по
Споразумението
за
Европейското
икономическо пространство, която не е
държава – членка на Европейския съюз, но
с която Република България няма влязла в
сила Спогодба за избягване на двойното
данъчно облагане (СИДДО) или има влязла
в сила СИДДО, в която не е предвиден
обмен на информация или сътрудничество
при събирането на данъци, нямат право да
преизчисляват окончателния данък за
доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ.
При попълването на ред 4, Част ІV в
образец 2001 и ред 7, Част ІV в образец
2021 следва да се има предвид, че когато в
съответната СИДДО е предвидена по-ниска
данъчна ставка за конкретен вид доход,
данъкът за този доход се изчислява според
предвиденото в СИДДО.
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Приложение № 13

Образец 2013

необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство,
завет, дарение или с възстановено право на собственост по
реда на нормативен акт

С Т Р. 1 7 9

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер
Данъчна година

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по
чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)

ВНИМАНИЕ! Това приложение се попълва само от местни физически лица, които желаят да декларират в годишната
данъчна декларация придобитите през годината доходи, освободени от облагане на основание чл. 13 от ЗДДФЛ, и/или
получено имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост
по реда на нормативен акт.

Данните от това приложение не участват при формирането на общата годишна данъчна основа

Част І Необлагаеми доходи, придобити през годината
Код
1

Вид на дохода:
2

1001

Доходи от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, освободени от облагане на основание
чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДФЛ

1002

Доходи от продажба или замяна на до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти
независимо от броя им, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗДДФЛ
Доходи от продажба или замяна на движимо имущество, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1,
т. 2 от ЗДДФЛ, в т.ч.:
Доходи от продажба или замяна на пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът
между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-голям от една година
Доходи от разпореждане с финансови инструменти, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 3
от ЗДДФЛ

1003
10031
1004
1005

1006
1007
1008
1009

1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017

1018
1019
1020
1021
1022
1023

Разпределени под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в
търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата
на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции, освободени от облагане
съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ
Доходи от продажба или замяна на получените като обезщетение компенсаторни инструменти и
инвестиционни бонове, освободени от облагане съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ
Доходи от задължително осигуряване в България или в чужбина, освободени от облагане съгласно чл. 13,
ал. 1, т. 6 от ЗДДФЛ
Доходи, получени по договори за допълнително доброволно осигуряване и по застрахователни договори,
освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 7 и 14 от ЗДДФЛ
Лихви и отстъпки от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни
облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, освободени от облагане
съгласно чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ
Лихви по съдебно установени вземания и присъдени обезщетения за разноски по съдебни дела, освободени
от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 10 от ЗДДФЛ
Присъдени обезщетения и други плащания при средна и тежка телесна повреда, професионална болест или
смърт, освободени от облагане съгласно чл. 13, ал. 1, т. 11 от ЗДДФЛ
Обезщетения за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди, освободени от
облагане съгласно чл. 13, ал. 1, т. 12 от ЗДДФЛ
Обезщетения за имуществени и неимуществени вреди, освободени от облагане съгласно чл. 13, ал. 1, т. 13
от ЗДДФЛ
Помощи, добавки и други плащания, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 15, 16 и 17 от
ЗДДФЛ
Стипендии, получени от физически лица за обучението им в страната и в чужбина, освободени от облагане
съгласно чл. 13, ал. 1, т. 18 от ЗДДФЛ
Парични суми и подаръци и награди, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 19, 21 и 22 от
ЗДДФЛ
Парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда
на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, освободени от облагане
съгласно чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ
Получени суми за командировъчни пари, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ
Доходи, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя,
освободени от облагане съгласно чл. 13, ал. 1, т. 24 от ЗДДФЛ
Възнаграждения, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 25 от ЗДДФЛ
Доходи от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество,
реституирано по реда на нормативен акт, освободени от облагане съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от ЗДДФЛ
Потребителски дивиденти от кооперации, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 27 от ЗДДФЛ
Средства, получени по програма "Еразъм +" на Европейския съюз в областта на образованието, обучението,
младежта и спорта, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 28 от ЗДДФЛ

1

Размер на
дохода
3
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Част II Получено имущество по наследство, завет, дарение или с възстановено право на
собственост по реда на нормативен акт
Код

1024

10241
10242

10243

1025
10251
10252

10253

1026
10261

Описание на полученото имущество

Имущество, получено по наследство или завет, в т.ч.:

Парични средства (посочете размера на паричните средства, получени по наследство >>
Недвижимо имущество, включитело права върху такова имущество, в т.ч.:
1.1. жилищни имоти >>
1.2. бр.: ........; 1.3. наследствен дял: ........;
2.1. нежилищни имоти >>
2.2. бр.: ........; 2.3. наследствен дял: ........;
3.2. бр.: .........; 3.3. наследствен дял: .........
3.1. селскостопански и/или горски имоти: >>
Движимо имущество, в т.ч:
1.2. бр.: ........; 1.3. наследствен дял: ........;
1.1. превозни средства >>
2.1. произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети >>
2.2.бр.:..........; 2.3. наследствен дял: ........;
3.1. акции, дялове и други финансови активи >>
3.2.бр.:..........; 3.3. наследствен дял: ........;
4.1. друго >>
4.2. посочете вида на имуществото, придобито по наследство, което желаете да декларирате, при положение,
че същото не попада в изброените по-горе: ................................................................................................................................................

Имущество, получено по дарение, в т.ч.:

Парични средства (посочете размера на паричните средства, получени по дарение >>
Недвижимо имущество, включитело права върху такова имущество, в т.ч.:
1.2. жилищни имоти >>
1.2. бр.: ........; 1.3. дял: ........;
2.2. бр.: ........; 2.3. дял: ........;
2.2. нежилищни имоти >>
3.2. селскостопански и/или горски имоти: >>
3.2. бр.: .........; 3.3. дял: .........
Движимо имущество, в т.ч:
1.2. превозни средства >>
1.2. бр.: ........; 1.3. дял: ........;
2.2. произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети >>
2.2.бр.:..........; 2.3. дял: ........;
3.2.бр.:..........; 3.3. дял: ........;
3.1. акции, дялове и други финансови активи >>
4.1. друго >>
4.2. посочете вида на имуществото, придобито по дарение, което желаете да декларирате, при положение, че
същото не попада в изброените по-горе: ................................................................................................................................................

Получено имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт, в т.ч.:

Недвижимо имущество, включитело права върху такова имущество, в т.ч.:
1.3. жилищни имоти >>
1.2. бр.: ........; 1.3. дял: ........;
2.3. нежилищни имоти >>
2.2. бр.: ........; 2.3. дял: ........;
3.2. бр.: .........; 3.3. дял: ........
3.3. селскостопански и/или горски имоти: >>
4.1. друго >>
4.2. посочете вида на имуществото с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт, което
желаете да декларирате, при положение, че същото не попада в изброените по-горе: .......................................................................

Подпис на
декларатора

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

УКАЗАНИЯ:
Приложение № 13 (образец 2013) се попълва от
местни физически лица, които на основание чл. 50а от
ЗДДФЛ желаят да декларират в годишната си данъчна
декларация
придобитите
през
годината
доходи,
освободени от облагане на основание чл. 13 от ЗДДФЛ
и/или полученото имущество по наследство, завет и
дарение, както и полученото имущество с възстановено
право на собственост по реда на нормативен акт.
В Част I, колона 3 се посочва размерът на
съответния вид получен през годината доход, освободен
от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 1 - 28 от ЗДДФЛ.
Когато доходът е във валута същият следва да се
преизчисли в български левове по курса на БНБ към
датата на придобиването му. Непаричните доходи се
остойностяват в български левове към датата на
придобиването им по пазарна цена.
Доходите от дейност по таксиметров превоз на
пътници, извършвана от физически лица - водачи, от
името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка,
които са освободени от облагане на основание чл. 13, ал.
1, т. 29 от ЗДДФЛ не се посочват в това приложение. В
съответствие с разпоредбите на чл. 50, ал. 1, т. 2 и чл. 52,

2

ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ тези доходи задължително трябва да
се декларират в годишната данъчна декларация, като
това следва да бъде направено в Приложение № 7.
В Част II се описва полученото имущество по
наследство, завет и дарение, както и полученото
имущество с възстановено право на собственост по реда
на нормативен акт. На основание чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ
това имущество не се смята за доход.
Приложение № 13 (образец 2013) не се попълва за
доходи от стопанска дейност като търговец по смисъла на
Търговския закон, включително като едноличен търговец,
както и за доходи на физически лица, регистрирани като
земеделски стопани, които определят облагаемия си
доход по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ, т.е. идентично на
начина по който се определя облагаемият доход на
едноличните търговци. В тези случаи, на основание чл.
13, ал. 5 от ЗДДФЛ, разпоредбите на чл. 13, ал. 1, 2 и 4 от
закона не се прилагат.
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по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица за доходи на починало лице

Попълва се от декларатора

Попълва се от приходната администрация

Териториална
дирекция на НАП
Входящ № и дата
Орган по приходите,
приел декларацията

Данъчна година >>

/собствено и фамилно име, подпис/

ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна декларация за посочения
период, но искате да направите корекции в нея е необходимо да подадете
нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни за периода, а не
само тези които променяте. Корекции в декларацията може да правите в
срока за подаването й и/или еднократно след този срок, на основание чл. 53,
ал. 2 от ЗДДФЛ.

Съгласно чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след законово
установения срок за подаването на декларацията, данъчно задължените лица имат право еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща
годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация. В случай че подавате декларацията на това основание,
отбележете тук >>

Част І - Данни за декларатора
1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП/
ЕИК на чуждестранно физическо лице

2. Код по т. 1

Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 3; ако в т. 1 е
вписан служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4; ако в т. 1 е вписан ЕИК на чуждестранно физическо лице – в т. 2 се попълва цифрата 5

5. Адрес за
4. Постоянен 3. Име
кореспонденция
адрес

Декларацията се подава от:

наследник >>

заветник >>

3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

4.1. Област

4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
постоянния >>

Отбелязва се, ако адресът за
кореспонденция съвпада с постоянния
адрес на декларатора. В този случай
т. 5 не се попълва

6. За контакт >>

5.1. Област

5.2. Община

5.3. Населено място (гр./с.)

5.4. пощенски код

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6.1. Телефон

6.2. Е-mail

>> Отбелязва се, ако деклараторът е чуждестранно физическо лице и декларацията се подава чрез пълномощник с
постоянен адрес в страната. В Част ІІ се попълват данните за упълномощеното лице
>> Отбелязва се, ако деклараторът е малолетно, непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице и
декларацията се подава от негов законен представител. В Част ІІ се попълват данните за законния представител
>> Отбелязва се, ако декларацията се подава от пълномощник. В Част ІІ се попълват данните на упълномощеното лице.

Част ІІ Данни за упълномощеното лице или за законния представител
1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП/
ЕИК на чуждестранно физическо лице

2. Код по т. 1

5. Адрес за
4. Постоянен
кореспонденция
адрес

3. Име

Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 3; ако в т. 1 е
вписан служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4; ако в т. 1 е вписан ЕИК на чуждестранно физическо лице – в т. 2 се попълва цифрата 5
3.1. Собствено име
3.2. Презиме
3.3. Фамилно име

4.1. Област

4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
Адресът съвпада с
постоянния >>
Отбелязва се, ако адресът за
кореспонденция
съвпада
с
постоянния
адрес
на
упълномощеното
лице
или
законния
представител.
В
този случай т. 5 не се попълва

6. За контакт >>

5.1. Област

5.2. Община

5.3. Населено място (гр./с.)

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6.1. Телефон

6.2. Е-mail

5.4. пощенски код
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Част ІІІ – Данни за починалото лице
1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на
НАП/ЕИК на чуждестранно физическо лице

2. Код по т. 1

4. Постоянен
адрес

3. Име

Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 3; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на
НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4; ако в т. 1 е вписан ЕИК на чуждестранно физическо лице – в т. 2 се попълва цифрата 5

3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

В т. 4 се посочва последният постоянен адрес на наследодателя

4.1. Област

4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

5. Местно лице >>

7.1. Държава

6. Чуждестранно лице >>

7. Адрес в чужбина (попълва се, ако наследодателят е чуждестранно лице)

7.2. Населено място

7.3. Улица, №

Част ІV – Приложения към декларацията
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Описание на приложенията към декларацията

Поставя се знак „Х” срещу наименованието на съответния образец, ако се прилага към декларацията

Образец 2011: Приложение № 1 доходи от трудови правоотношения
Образец 2021: Приложение № 2 доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга
стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ
Образец 2031: Приложение № 3 доходи от друга стопанска дейност
Образец 2041: Приложение № 4 доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права
или имущество
Образец 2051: Приложение № 5 доходи от прехвърляне на права или имущество
Образец 2061: Приложение № 6 доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
Образец 2071: Приложение № 7 доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или данък
върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ
Образец 2081: притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база
и недвижима собственост в чужбина; данък подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ; дължим
данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2,
ал. 8 и ал. 13 от ЗДДФЛ от източници в чужбина
Образец 2091: Приложение № 9 прилагане на методи за избягване на двойното данъчно облагане
Образец 2010: Приложение № 10 ползване на данъчни облекчения
Образец 2020: Приложение № 11 предоставени/получени парични заеми
Образец 2030: Приложение № 12 преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на
чуждестранни физически лица
Образец 2005: Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца
Образец 2006: Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с
увреждания
Брой
Други документи или копия от тях, които съгласно ЗДДФЛ се прилагат към декларацията >>
(попълва се общият брой на документите, които се прилагат към декларацията)

Част V – Изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа
Не се включват доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и доходите от друга стопанска
дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ. Те се декларират в Приложение № 2 и се облагат с данък върху годишната
данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ

1
2

Сума от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ

(ред 7 в Част І на Приложение № 1 + ред 11 в
Част І на Приложение № 3 + ред 10 в Част І на Приложение № 4 + ред 4 в Част ІІ на Приложение № 5 + ред 6 в
Част І на Приложение № 6)

Общ размер на данъчните облекчения

4

(вписва се сумата от ред 10, колона 4, Част VІІІ на Приложение № 10. Тук не се посочва размерът на данъчното
облекчение за извършени безкасови плащания)
Обща годишна данъчна основа (ред 1 – ред 2)
Ако получената разлика е отрицателно число се вписва нула
Данък върху общата годишна данъчна основа (ред 3 х 10%)

5

Размер на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания

6

Данъци подлежащи на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа (редове
1 и 2 в Част ІІ на Приложение № 1 + редове 1, 2 и 3 в Част ІІ на Приложение № 3 + редове 1, 2 и 3 в Част ІІ на
Приложение № 4 + редове 1 и 2 в Част ІІ на Приложение № 6 + общата сума в колона 4 от Част ІІІ на Приложение
№ 8 + общата сума в колона 10 от Част ІІ на Приложение № 9 + общата сума в колона 8 от Част І на Приложение
№ 12)

3

7
8

(ред 4 х 1% ≤ 500 лв., като ред 5 се попълва само, когато е попълнена Част ІХ в Приложение № 10)

Данък върху общата годишна данъчна основа, намален със сумите по ред 5 и ред 6

(ред 4 – ред 5 – ред 6) Ако получената разлика е отрицателно число, сумата се вписва със знак минус

Внесен авансов данък от данъчно задълженото лице по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 от
ЗДДФЛ (точния размер на направените за годината авансови вноски се установява чрез преглед на данъчно-

Размер

4001

4002
4003
4004
4005

4006

4007

4008

осигурителната сметка на декларатора или чрез поискване на информация от НАП)

От сумата на ред 7 се изважда сумата на ред 8. Ако получената разлика е положително число, то се вписва на ред 9. Ако
получената разлика е отрицателно число, то се вписва на ред 10.

9

Дължим данък за довнасяне (сумата се закръглява към всеки пълен лев)

4009

10

Надвнесен данък

4010

(сумата се закръглява към всеки пълен лев)

2
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Да

Ако е попълнен ред 10 и на този ред е отбелязано „х”, се посочват данни за банковите сметки на наследниците/заветниците в колона 7 на Част VІ, по
които да бъде преведена сумата.
Ред 11 се попълва, ако деклараторът има право да ползва 5 на сто отстъпка от данъка за довнасяне на основание чл. 53 от ЗДДФЛ

11
12

Отстъпка (ред 9, ако е попълнен х 5 % ≤ 500 лв.)
Дължим данък за довнасяне, намален с отстъпката

4011

(ред 9 – ред 11)

4012

Част VІ – Данни за наследниците/заветниците

(Данни за заветник се посочват само, когато предмет на завещателното разпореждане е предприятие по смисъла на Търговския закон)
№
по
ред

1

К
о
д

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
номер от регистъра на
НАП/ ЕИК на
чуждестранно физическо
лице

Собствено име, презиме и фамилно
име

2

3

4

Размер на
Наследсумата за
ствен
довнасяне/
дял
възстановя
ване
5
6

Банкова сметка
(IBAN, титуляр)
7

1
2
3
4
5
Забележки: 1. В тази част се попълват данни за наследниците на лицето, за доходите на което се подава декларацията, включително данните на
наследника, който подава декларацията. Данни за заветник се посочват само, когато предмет на завещателното разпореждане е предприятие по смисъла
на Търговския закон. В тези случаи колона 5 не се попълва.
2. В колона 2 се попълва: 1 - ако в колона 3 е вписан ЕГН; 2 - ако в колона 3 е вписан ЛН; 3 –ако в колона 3 е вписан ЛНЧ; 4 - ако в колона 3 е вписан служебен
№ от регистъра на НАП; 5 - ако в колона 3 е вписан ЕИК на чуждестранно физическо лице.
3. В колона 5 се попълва наследствения дял, който се пада на съответния наследник.
3. В колона 6 се посочват размерите на данъка по ред 9/ред 10 (за довнасяне или възстановяване), изчислени спрямо наследствените дялове на
наследниците. Сборът от сумите в тази колона трябва да съответства на данъка за довнасяне, посочен на ред 9 или на надвнесения данък, посочен на
ред 10.
4. Колона 7 се попълва само, ако е деклариран надвнесен данък на ред 10 и е отбелязан „х“ в предвидената за това таблица в Част V на образец 2001в или
когато е деклариран надвнесен данък на ред 18 и е отбелязан „х“ на ред 18.1 в Приложение № 2. Тук се посочват данни за банковите сметки на
наследниците, по които да бъдат преведени сумите, подлежащи на възстановяване, в съответствие с посочения в колона 5 наследствен дял. Ако
наследникът/заветникът, посочен в колона 3, не е титуляр на банковата сметка, посочена на същия ред в колона 7, е необходимо неговото изрично
съгласие за превеждане на сумата по тази банкова сметка, което се удостоверява с подписването на декларацията. В случай, че съответният
наследник/заветник не се е подписал, надвнесената сума, посочена на този ред в колона 6, няма да бъде възстановена по банковата сметка в колона 7.

Дата:

Дата:
Дата:
Дата:
Дата:
Дата:

ден

месец

година

Подпис на лицето, което подава декларацията
(наследник, заветник или негов законен представител)

Собствено и
заветник или
декларатора*
Собствено и
заветник или
декларатора*
Собствено и
заветник или
декларатора*
Собствено и
заветник или
декларатора*
Собствено и
заветник или
декларатора*

ден

месец

година

ден

месец

година

ден

месец

година

ден

месец

година

ден

месец

година

фамилно име и подпис на наследник,
негов законен представител, различен от
фамилно име и подпис на наследник,
негов законен представител, различен от
фамилно име и подпис на наследник,
негов законен представител, различен от
фамилно име и подпис на наследник,
негов законен представител, различен от
фамилно име и подпис на наследник,
негов законен представител, различен от

Забележка: * полагането на подписи от наследниците/заветниците или техни законни представители, различни от декларатора, не е задължително

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
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У К А З А Н И Я:
Подаване на годишна данъчна декларация
за доходи на починали лица
На основание чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ годишната
данъчна декларация за доходите на починали
лица може да се подава от наследниците по закон
или по завещание, както и от заветниците или от
техните законни представители.
В декларацията се посочват само доходи, които
са придобити от наследодателя до датата на
смъртта му и които на основание чл. 50 от ЗДДФЛ
подлежат на деклариране в годишната данъчна
декларация.
Доходът се смята за придобит на датата на:
• плащането – при плащане в брой;
• заверяването на сметката на получателя на
дохода или получаването на чека – при
безналично плащане;
• получаването на престацията – за непаричен
доход.
При продажба или замяна на акции, дялове,
компенсаторни
инструменти,
инвестиционни
бонове и други финансови активи, както и при
търговия с чуждестранна валута доходът се смята
за придобит към датата на прехвърлянето.
В изброените по-горе случаи, доходът се смята
за придобит от физическото лице и когато по
негово нареждане или по споразумение между
него и платеца плащането или престацията са
получени от трето лице.
При прехвърляне на предприятието на
едноличен търговец със заличаване доходът се
смята за придобит на датата на вписване на
прехвърлянето в Търговския регистър.
При авансово изплащане на лихви по
депозитни сметки на местни физически лица,
доходът се счита за придобит на датата на падежа
на депозита или на датата на предсрочното му
прекратяване.
Срок за подаване на годишната данъчна
декларация
Годишната данъчна декларация се подава в
срок до 30 април на годината, следваща годината
на придобиването на доходите, като в същия срок
се внася и дължимия по декларацията данък.
Годишната данъчна декларация на починалото
лице може да се подаде и след този срок, но не покъсно от 6 месеца след откриване на
наследството.
Подадената в срок декларация от един
наследник ползва и другите наследници.
Доходи,
за
които
наследниците
или
заветниците са узнали след изтичането на
установения срок се декларират в едномесечен
срок от узнаването. В тези случаи дължимият
данък се преизчислява като за целта се подава
нова данъчна декларация, в която се съдържат
всички данни за периода.

9830

Място на подаване на годишната данъчна
декларация
Годишната данъчна декларация за доходите
на починало лице се подава в ТД на НАП по
последния постоянен адрес на наследодателя.
Попълване на образец 2001в
В Част І се попълват данните на наследника
или заветника, който подава декларацията. Това
лице се подписва навсякъде в приложенията към
декларацията, където се изисква подпис на
декларатора.
Част ІІ се попълва само, когато декларацията
се подава от упълномощено лице или от законен
представител на наследника/заветника. Това лице
се подписва навсякъде в приложенията към
декларацията, където се изисква подпис на
„упълномощено лице или законен представител.
В Част ІІІ се попълват данните на починалото
лице (наследодателя), като в т. 4 се посочва
неговият последен постоянен адрес. Т. 7 се
попълва само, ако наследодателят е чуждестранно
физическо лице.
В Част ІV се отбелязват образците, които се
прилагат към декларацията. В приложенията към
декларацията се описват данни за доходите на
наследодателя или друга информация, която се
изисква на основание чл. 50 от ЗДДФЛ. За целта се
ползват образците, които се прилагат и към
образец 2001 на годишната данъчна декларация
по чл. 50 от ЗДДФЛ.
В част V се изчислява данъка върху общата
годишната данъчна основа за доходите на
наследодателя.
В
част
VІ
се
описват
данни
за
наследниците/заветниците на лицето за доходите
на което се подава декларацията, включително
наследника, който подава декларацията. Данни за
заветник се посочват само, когато предмет на
завещателното разпореждане е предприятие по
смисъла на Търговския закон.
Въпроси относно попълването и подаването на
годишната данъчна декларация може да се
отправят към служителите от информационния
център на НАП на телефон: 0700 18 700
Важно! Предоставените данни са защитени
съгласно Закона за защита на личните данни и
нормативните актове, регламентиращи защита
на информация, и се обработват само във
връзка с осъществяването на установените със
закон функции на НАП. Повече информация за
ангажиментите на НАП в качеството й на
администратор на лични данни можете да
намерите на интернет адрес www.nap.bg и на
информационните табла в салоните на НАП.
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1264
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за
ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания съгласно приложението.
На основание чл. 64, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица настоящата
заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов

Образец 2006

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно
облекчение за деца с увреждания
Попълва се само ако декларацията се представя пред работодателя
Наименование на
работодателя
ЕИК/Служебен № от
регистъра на НАП

Попълва се от приходната администрация, ако декларацията
се подава в НАП
Териториална дирекция на
НАП

Входящ № и дата

Орган по приходите,
приел декларацията

Длъжностно лице,
приело декларацията

Входящ № и дата
/собствено и фамилно име, подпис/

/собствено и фамилно име, длъжност и подпис/

Част І - Данни за декларатора
1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от
регистъра на НАП

2. Код по т. 1

3. Име

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

3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

4.

Декларирам, че за 20…. г. (посочва се годината за която се подава декларацията) съм местно лице на:
4.1. България >>
4.2. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>

5.

Декларирам, че: 5.1. Към …….. 20…. г. (посочва се датата на която декларацията се представя пред работодателя) нямам подлежащи
на принудително изпълнение публични задължения >>
5.2. ще подавам годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ >>

Ред 5 се попълва само ако декларацията се представя пред работодателя

Част ІІ - Обстоятелства и условия за ползване на облекчението за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ за 20… г.
1.
родител, който не е лишен от родителски права 2.
приемен родител
3.
настойник или попечител 4.
член на семейство на роднини или близки
5. имам предоставени родителски права
да или
не (т. 5 се попълва само в случаите на развод)
6. Данни за детето, което е с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане
6.1. Собствено име
6.2. Презиме
6.3. Фамилно име
6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП
Таблица 1

Декларирам, че към
31.12.20… г. съм >>

Към 31.12.20…. г. е местно лице на:
6.6. България >>
6.7. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>
6.8. Към 31.12.20…. г. не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца >>
7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина)
7.1. Собствено име
7.2. Презиме
7.3. Фамилно име
7.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП
6.5. Дата на раждане (дд/мм/гггг):

Отбележете, ако е налице някое от следните обстоятелства за другия родител (приемен родител, близък или роднина):
7.5. неизвестен >> ; 7.6. починал >> ; 7.7. лишен от родителски права >> ; 7.8. не му е предоставено упражняването на родителските
права в случаите на развод >> ; 7.9. през 20 ... г. не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна
основа или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 >>
(ако са отбелязани т. 7.5 или 7.6, не се попълват т. 7.1 – 7.4)
родител, който не е лишен от родителски права 2.
приемен родител
1.
настойник или попечител 4.
член на семейство на роднини или близки
3.
5. имам предоставени родителски права
да или
не (т. 5 се попълва само в случаите на развод)
6. Данни за детето, което е с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане
6.1. Собствено име
6.2. Презиме
6.3. Фамилно име
6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП
Таблица 2

Декларирам, че към
31.12.20… г. съм >>

6.5. Дата на раждане (дд/мм/гггг):

Към 31.12.20…. г. е местно лице на:
6.7. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>
6.6. България >>
6.8. Към 31.12.20…. г. не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца >>
7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина)
Отбележете, ако сте посочили данните за другия родител в т. 7 на Таблица 1 >>
и не попълвайте данните в т. 7 на Таблица 2
7.1. Собствено име
7.2. Презиме
7.3. Фамилно име
7.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП
Отбележете, ако е налице някое от следните обстоятелства за другия родител (приемен родител, близък или роднина):
7.5. неизвестен >> ; 7.6. починал >> ; 7.7. лишен от родителски права >> 7.8. ; не му е предоставено упражняването на родителските
права в случаите на развод >> ; 7.9. през 20 ... г. не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна
основа или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 >>
(ако са отбелязани т. 7.5 или 7.6, не се попълват т. 7.1 – 7.4)

Част ІІІ – Документи, приложени към декларацията
Брой
1
2
3
4
Дата

Копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК
Декларация от другия родител (приемен родител, член на семейство на роднини или близки), че за 20… г.
същият няма да ползва данъчното облекчение по чл. 22г от ЗДДФЛ
Копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение
по чл. 22г от ЗДДФЛ, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач
Списък с допълнителни редове (попълва се, ако деклараторът има повече от две деца, които отговарят на
условията по чл. 22г от ЗДДФЛ)
ден

месец

година

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс
Подпис на
декларатора
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1. Собствено име

от другия родител (приемен родител, член на семейство на роднини или близки)
2. Презиме
3. Фамилно име
4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП

Декларирам, че в качеството ми на: 5.
родител
6.
приемен родител
7.
член на семейство на роднини или близки
за данъчната 20…. г. няма да ползвам данъчното облекчение за деца по чл. 22г от ЗДДФЛ за:
8. Данни за децата, които са с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане
8.1. Собствено име
8.2. Презиме
8.3. Фамилно име
8.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП
8.5. Собствено име

8.6. Презиме

8.7. Фамилно име

8.8. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП

Ако имате повече от две деца, които отговарят на условията по чл. 22г от ЗДДФЛ отбележете тук >>

Дата

ден

месец

година

и приложете списък с допълнителни редове

Подпис

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

У К А З А Н И Я:
Декларацията се попълва от местни физически лица и от
чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в
държава - членка на Европейския съюз (ЕС), или в друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство (ЕИП), които имат право да ползват данъчното
облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ за доходи,
придобити през годината, за която се подава декларацията. Това
може да бъде лице, което към 31 декември на данъчната година е:
 родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на
увреждане, който не е лишен от родителски права и при условие,
че детето не е настанено извън семейството и не е учредено
попечителство или настойничество; или
 настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и
степен на увреждане – в случаите на настойничество или
попечителство; или
 член на семейство на роднини или близки на дете с 50 и с
над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите, когато
детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини
или близки по смисъла на Закона за закрила на детето; или
 приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен
на увреждане – в случаите на дългосрочно настаняване на детето
за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за
закрила на детето.
Качеството на декларатора (родител, приемен родител,
настойник, попечител или член на семейство на роднини или
близки) се отбелязва в т. 1 – 4 на Таблица 1 и 2 в Част ІІ на
декларацията. В случаите на развод следва да се попълни и т. 5 от
същата таблица.
Условия за ползване на данъчното облекчение за деца с
увреждания
Данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ
се ползва, ако:
 към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на
държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по
Споразумението за ЕИП; и
 към 1 януари на данъчната година детето не е навършило
пълнолетие; и
 към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за
отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана
институция за деца.
Данъчното облекчение се ползва, включително за годината,
през която са установени видът и степента на увреждане и за
годината на изтичане срока на валидност на решението.
Данните на децата се попълват в т. 6 на Таблици 1 и 2 от Част
ІІ.
Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно
физическо лице, установено за данъчни цели в държава –
членка на ЕС, или в друга държава – страна по Споразумението
за ЕИП, към декларацията се прилагат копия на официални
документи, доказващи наличието на условията по чл. 22г от ЗДДФЛ,
както и техният превод на български език, извършен от заклет
преводач. В тези случаи се попълва ред 3 от Част ІІІ на
декларацията.
Данъчното облекчение за деца с увреждания се ползва при
условие, че се представи писмена декларация от другия родител
(приемен родител или член на семейство на роднини или близки),
че той няма да ползва намалението за конкретната данъчна
година. За целта може да се ползва образецът на декларация от
другия родител (приемен родител, член на семейство на роднини
или близки) към формуляра или документ със същото съдържание
на отделен лист. Броят на декларациите се посочва на ред 2 в
Част ІІІ.
Декларация от другия родител (приемен родител, член на
семейство на роднини или близки) не се представя, когато другият
родител (приемен родител, член на семейство на роднини или
близки):

е неизвестен, починал или е лишен от родителски права,
или не му е предоставено упражняването на родителските права в
случаите на развод. Ако е налице едно от тези обстоятелства то се
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посочва в съответната точка (7.5, 7.6, 7.7 или 7.8) в Таблица 1 и 2
на Част ІІ. В случай че са отбелязани т. 7.5 или 7.6, не се попълват
данните за другия родител в т. 7.1 – 7.4 на същата таблица;
 не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък
върху общата годишна данъчна основа (доходи от: трудови
правоотношения; друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ; наем
или друго възмездно предоставяне за ползване на права или
имущество; прехвърляне на права или имущество и други доходи по
чл. 35 от ЗДДФЛ) или с данък върху годишната данъчна основа по
чл. 28 от ЗДДФЛ (доходи от стопанска дейност като едноличен
търговец или като регистриран земеделски стопанин в случаите по
чл. 29а от ЗДДФЛ). В тези случаи се попълва т. 7.9 от съответната
таблица на Част ІІ.
Когато данъчното облекчение се ползва от родител на когото е
предоставено упражняването на родителските права при развод,
деклараторът отбелязва „да” в т. 5 от Таблица 1 и/или 2 на Част ІІ от
декларацията и не представя декларация от другия родител.
Данъчното облекчение за деца с увреждания може да се ползва
и от родител, на когото не е предоставено упражняването на
родителските права в случаите на развод, когато за него са налице
останалите условия за ползване на облекчението. В този случай е
необходимо да се представи писмена декларация от другия
родител и се отбелязва „не” в т. 5 от Таблица 1 и/или 2 на Част ІІ
от декларацията.
ВАЖНО! Данъчните облекчения се ползват, при условие че
данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително
изпълнение публични задължения към датата на подаване на
годишната данъчна декларация (чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ).
Размер на данъчното облекчение за деца с увреждания
Данъчното облекчение се прилага като сумата от годишните
данъчни основи се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с
50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с
влязло в сила решение на компетентен орган.
Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от
годишните данъчни основи!
Ред за ползване на данъчното облекчение
Данъчното облекчение за деца с увреждания може да се ползва,
както следва:
1. От лицата, които имат доходи от трудови правоотношения чрез работодателя по основно трудово правоотношение при
определянето на годишния данък за този вид доходи. В тези случаи
декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ, включително
приложенията към нея, се представя пред работодателя в срок от 30
ноември до 31 декември на съответната година. В тези случаи се
попълва ред 5 в Част І на декларацията. Към декларацията
задължително се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Броят на приложените копия на решения на ТЕЛК/НЕЛК се посочва
на ред 1 в Част ІІІ.
2. С подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50
от ЗДДФЛ в компетентната Териториална дирекция на НАП – в срок
до 30 април на следващата година. В тези случаи декларацията за
ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г,
ал. 7 от ЗДДФЛ се прилага към годишната данъчна декларация, като
конкретният размер на облекчението се определя в Приложение
№ 10 (образец 2010). Към декларацията също задължително се
прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, като броят на
приложените копия на решения на ТЕЛК/НЕЛК се посочва на ред 1 в
Част ІІІ.
Когато данъчното облекчение за деца с увреждания по
чл. 22г от ЗДДФЛ е ползвано в пълен размер при работодателя
по основното трудово правоотношение, но физическото лице е
задължено да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ за съответната година, декларация за ползване на
данъчно облекчение за деца с увреждания не се попълва
отново, а това обстоятелство се отбелязва на съответното
място в Приложение № 10.
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1265
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за
ползване на данъчно облекчение за деца съгласно приложението.
На основание чл. 64, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица настоящата
заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.

Образец 2005

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно
облекчение за деца
Попълва се само ако декларацията се представя пред работодателя
Наименование на
работодателя
ЕИК/Служебен № от
регистъра на НАП
Входящ № и дата
Длъжностно лице,
приело декларацията

/собствено и фамилно име, длъжност и подпис/

Попълва се от приходната администрация, ако декларацията се
подава в НАП

Териториална дирекция на
НАП
Входящ № и дата
Орган по приходите,
приел декларацията

/собствено и фамилно име, подпис/

Част І - Данни за декларатора
1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от
регистъра на НАП

2. Код по т. 1

3. Име

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

3.1. Собствено име

4.

Декларирам, че за 20…. г. (посочва се годината за която се подава декларацията) съм местно лице на:
4.1. България >>
4.2. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

Ред 5 се попълва само ако декларацията се представя пред работодателя

5.

Декларирам, че: 5.1. Към …….. 20…. г. (посочва се датата, на която декларацията се представя пред работодателя) нямам подлежащи
на принудително изпълнение публични задължения >>
5.2. ще подавам годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ >>

Част ІІ - Обстоятелства и условия за ползване на облекчението за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ за 20… г.
Таблица 1

Декларирам, че към
31.12.20… г. съм >>

6. Данни за детето
6.1. Собствено име

родител, който не е лишен от родителски права 2.
приемен родител
1.
настойник или попечител 4.
член на семейство на роднини или близки
3.
5. имам предоставени родителски права
да или
не (т. 5 се попълва само в случаите на развод)

6.2. Презиме

6.3. Фамилно име

6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП

Към 31.12.20…. г. е местно лице на:
6.6. България >>
6.7. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>
6.8. Към 31.12.20…. г. не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца >>
7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина)
7.1. Собствено име
7.2. Презиме
7.3. Фамилно име
7.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП
6.5. Дата на раждане (дд/мм/гггг):

Отбележете, ако е налице някое от следните обстоятелства за другия родител (приемен родител, близък или роднина):
7.5. неизвестен >> ; 7.6. починал >> ; 7.7. лишен от родителски права >> ; 7.8. не му е предоставено упражняването на родителските
права в случаите на развод >> ; 7.9. през 20 ... г. не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна
основа или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 >>
(ако са отбелязани т. 7.5 или 7.6, не се попълват т. 7.1 – 7.4)
Таблица 2

Декларирам, че към
31.12.20… г. съм >>

6. Данни за детето
6.1. Собствено име

1.
родител, който не е лишен от родителски права 2.
приемен родител
3.
настойник или попечител 4.
член на семейство на роднини или близки
да или
не (т. 5 се попълва само в случаите на развод)
5. имам предоставени родителски права

6.2. Презиме

6.3. Фамилно име

6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП

6.5. Дата на раждане (дд/мм/гггг):

Към 31.12.20…. г. е местно лице на:
6.6. България >>
6.7. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>
6.8. Към 31.12.20…. г. не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца >>
7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина)
Отбележете, ако сте посочили данните за другия родител в т. 7 на Таблица 1 >>
и не попълвайте данните в т. 7 на Таблица 2
7.1. Собствено име
7.2. Презиме
7.3. Фамилно име
7.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП
Отбележете, ако е налице някое от следните обстоятелства за другия родител (приемен родител, близък или роднина):
7.5. неизвестен >> ; 7.6. починал >> ; 7.7. лишен от родителски права >> 7.8. ; не му е предоставено упражняването на родителските
права в случаите на развод >> ; 7.9. през 20 ... г. не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна
(ако са отбелязани т. 7.5 или 7.6, не се попълват т. 7.1 – 7.4)
основа или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 >>
Таблица 3

Декларирам, че към
31.12.20… г. съм >>

6. Данни за детето
6.1. Собствено име

родител, който не е лишен от родителски права 2.
приемен родител
1.
настойник или попечител 4.
член на семейство на роднини или близки
3.
5. имам предоставени родителски права
да или
не (т. 5 се попълва само в случаите на развод)

6.2. Презиме

6.3. Фамилно име

6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП

6.5. Дата на раждане (дд/мм/гггг):

Към 31.12.20…. г. е местно лице на:
6.6. България >>
6.7. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>
6.8. Към 31.12.20…. г. не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца >>
7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина)
Отбележете, ако сте посочили данните за другия родител в т. 7 на Таблица 1 или 2 >>
и не попълвайте данните в т. 7 на Таблица 3
7.1. Собствено име
7.2. Презиме
7.3. Фамилно име
7.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП
Отбележете, ако е налице някое от следните обстоятелства за другия родител (приемен родител, близък или роднина):
7.5. неизвестен >> ; 7.6. починал >> ; 7.7. лишен от родителски права >> ; 7.8. не му е предоставено упражняването на родителските
права в случаите на развод >> ; 7.9. през 20 ... г. не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна
основа или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 >>
(ако са отбелязани т. 7.5 или 7.6, не се попълват т. 7.1 – 7.4)

Министър:
Вл. Горанов

С Т Р.
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Част ІІІ – Документи, приложени към декларацията
Брой
1
2
3

Декларация от другия родител (приемен родител, член на семейство на роднини или близки), че за 20… г.
същият няма да ползва данъчното облекчение по чл. 22в от ЗДДФЛ
Копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение
по чл. 22в от ЗДДФЛ, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач
Списък с допълнителни редове (попълва се, ако деклараторът има повече от три деца, които отговарят на
условията по чл. 22в от ЗДДФЛ)

Дата

ден

месец

година

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс
Подпис на
декларатора

ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Собствено име

от другия родител (приемен родител, член на семейство на роднини или близки)
2. Презиме
3. Фамилно име
4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП

Декларирам, че в качеството ми на: 5.
родител
6.
приемен родител
7.
член на семейство на роднини или близки
за данъчната 20…. г. няма да ползвам данъчното облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ за:
8. Данни за децата
8.1. Собствено име
8.2. Презиме
8.3. Фамилно име
8.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП
8.5. Собствено име

8.6. Презиме

8.7. Фамилно име

8.8. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП

8.9. Собствено име

8.10. Презиме

8.11. Фамилно име

8.12. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП

Ако имате повече от три деца, които отговарят на условията по чл. 22в от ЗДДФЛ отбележете тук >>
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Подпис

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

У К А З А Н И Я:
Декларацията се попълва от местни физически лица и от чуждестранни
физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на
Европейския съюз (ЕС), или в друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство (ЕИП), които имат право да
ползват данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ за доходи,
придобити през годината, за която се подава декларацията. Това може да
бъде лице, което към 31 декември на данъчната година е:
 родител, който не е лишен от родителски права – при условие, че
детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство
или настойничество; или
 настойник или попечител – в случаите на настойничество или
попечителство; или
 член на семейство на роднини или близки – в случаите, когато
детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки
по смисъла на Закона за закрила на детето; или
 приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето
за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на
детето.
Качеството на декларатора (родител, приемен родител, настойник,
попечител или член на семейство на роднини или близки) се отбелязва в т.
1 – 4 на Таблица 1, 2 или 3 в Част ІІ на декларацията. В случаите на развод
следва да се попълни и т. 5 от същата таблица.
Условия за ползване на данъчното облекчение
Данъчното облекчение се ползва, ако:
 към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава
– членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП;
и
 детето не е навършило пълнолетие; и
 към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за
отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за
деца.
Данъчното облекчение се ползва и ако през течение на годината
детето е родено или е навършило пълнолетие.
Данните на децата се попълват в т. 6 на Таблици 1, 2 и 3 от Част ІІ.
Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо
лице, установено за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в
друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, към декларацията се
прилагат копия на официални документи, доказващи наличието на
условията по чл. 22в от ЗДДФЛ, както и техният превод на български език,
извършен от заклет преводач. В тези случаи се попълва ред 2 от Част ІІІ на
декларацията.
Данъчното облекчение за деца се ползва при условие, че се представи
писмена декларация от другия родител (приемен родител или член на
семейство на роднини или близки), че той няма да ползва намалението за
конкретната данъчна година. За целта може да се ползва образецът на
декларация от другия родител (приемен родител, член на семейство на
роднини или близки) към формуляра или документ със същото съдържание
на отделен лист. Броят на декларациите се посочва на ред 1 в Част ІІІ.
Декларация от другия родител (приемен родител, член на семейство
на роднини или близки) не се представя, когато другият родител (приемен
родител, член на семейство на роднини или близки):
 е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не му е
предоставено упражняването на родителските права в случаите на
развод. Ако е налице едно от тези обстоятелства, то се посочва в
съответната точка (7.5, 7.6, 7.7 или 7.8) в Таблица 1, 2 или 3 на Част ІІ.
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В случай че са отбелязани т. 7.5 или 7.6, не се попълват данните за
другия родител в т. 7.1 – 7.4 на същата таблица;

 не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата
годишна данъчна основа (доходи от: трудови правоотношения; друга
стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ; наем или друго възмездно
предоставяне за ползване на права или имущество; прехвърляне на
права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ) или с данък
върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ (доходи от
стопанска дейност като едноличен търговец или като регистриран
земеделски стопанин в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ). В тези случаи се
попълва т. 7.9 от съответната таблица на Част ІІ
Когато данъчното облекчение се ползва от родител на когото е
предоставено упражняването на родителските права при развод,
деклараторът отбелязва „да” в т. 5 от Таблица 1, 2 или 3 в Част ІІ от
декларацията и не представя декларация от другия родител.
Данъчното облекчение за деца може да се ползва и от родител, на
когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите
на развод, когато за него са налице останалите условия за ползване на
облекчението. В този случай е необходимо да се представи писмена
декларация от другия родител и се отбелязва „не” в т. 5 от Таблица 1, 2
или 3 в Част ІІ от декларацията.
ВАЖНО! Данъчните облекчения се ползват, при условие че данъчно
задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение
публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна
декларация (чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ).
Размер на данъчното облекчение за деца
Данъчното облекчение за деца се прилага като сумата от годишните
данъчни основи се намалява със:
 200 лева – при едно ненавършило пълнолетие дете;
 400 лева – при две ненавършили пълнолетие деца;
 600 лева – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.
Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от
годишните данъчни основи!
Ред за ползване на данъчното облекчение
Данъчното облекчение за деца може да се ползва, както следва:
1. От лицата, които имат доходи от трудови правоотношения - чрез
работодателя по основно трудово правоотношение при определянето на
годишния данък за този вид доходи. В тези случаи декларацията по чл. 22в
от ЗДДФЛ, включително приложенията към нея, се представя пред
работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на съответната година. В
тези случаи се попълва ред 5 в Част І на декларацията.
2. С подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ в компетентната Териториална дирекция на НАП – в срок до 30
април на следващата година. В тези случаи декларацията за ползване на
данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ се прилага към
годишната данъчна декларация, като конкретният размер на облекчението
се определя в Приложение № 10 (образец 2010).
Когато данъчното облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ е
ползвано в пълен размер при работодателя по основното трудово
правоотношение, но физическото лице е задължено да подаде годишна
данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за съответната година,
декларация за ползване на данъчно облекчение за деца не се попълва
отново, а това обстоятелство се отбелязва на съответното място в
Приложение № 10.
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-797
от 30 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Крънджилица, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9628
ЗАПОВЕД № РД-18-798
от 30 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Струмешница, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9629
ЗАПОВЕД № РД-18-799
от 30 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Тополница, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9630
ЗАПОВЕД № РД-18-800
от 30 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Бяла поляна, община Кърджали, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9631
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ЗАПОВЕД № РД-18-801
от 30 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бялка, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9632
ЗАПОВЕД № РД-18-802
от 30 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Велешани, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9633
ЗАПОВЕД № РД-18-803
от 30 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Зорница, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9634
ЗАПОВЕД № РД-18-804
от 30 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Иванци, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
9635
ЗАПОВЕД № РД-18-805
от 30 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из-
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менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Каменарци, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-806
от 30 ноември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Костино, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-807
от 1 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Габрене, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9638

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-808
от 1 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Угледно, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9639

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-809
от 1 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
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за неурбанизираната територия в землището на
с. Дебели рът, община Елена, област Велико
Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9640

Изпълнителен директор:
М. Киров

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № РД-34-324
от 29 ноември 2017 г.
Във връзка с необходимостта от електро
захранване на обект „Площадка за инсталация
за предварително третиране на смесени битови
отпадъци и инсталация за компостиране на
зелени/разделно събрани/биоразградими отпадъци“, намиращ се в ПИ № 000045 и част от ПИ
№ 000044, землището на с. Джерман, община
Дупница, като част от обект „Изграждане на
Регионален център за третиране на неопасни
отпадъци, регион Дупница“ на Регионално сдружение за управление на отпадъците „Рила Еко“,
включващо общините Дупница, Кюстендил, Сапарева баня, Бобов дол, Невестино и Трекляно,
определен с решение от 24.01.2013 г. на Областния
съвет за развитие – Кюстендил, като обект с регионално значение съгласно разпоредбата на § 5,
т. 74 от допълнителните разпоредби на Закона
за устройство на територията (ДР на ЗУТ), заявление вх. № 08-02-273/22.11.2017 г. от кмета на
община Дупница в качеството му на възложител,
Заповед № РД-34-07 от 26.01.2017 г. на областния
управител на област Кюстендил, издадена на
основание чл. 124а, ал. 3 ЗУТ, съгласуване на
изработения ПУП – ПП със заинтересуваните
централни/териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни
дружества, за което са приложени следните документи: писмо изх. № 08-00-185(148)/18.07.2017 г.
н а РИОС В – Пе рн и к ; п ис мо и з х . № П- 0165/13.07.2017 г. на БД Западнобеломорски район,
Благоевград; становище изх. № 1679/3.08.2017 г.
от РД „ПБЗН“ – Дупница; съгласувателно писмо изх. № 1086/3.02.2017 г. на „Кабел Сат – Запад“ – ООД; писмо изх. № 1202479383/10.02.2017 г.
от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо
изх. № ЖИ-31690/8.09.2017 г. на ДП „НК ЖИ“;
съгласу вателно становище изх. № 08- 0 0 1525/10.08.2017 г. на „БТК“ – ЕАД; писмо изх.
№ 07-510/10.10.2 017 г. на МЗХ Г; с та нови ще
изх. № 08-00-116/18.10.2017 г. на ОПУ – Кюстендил; становища изх. № 955/17.07.2017 г. на
„Ви К – Д у п н и ц а“ – ЕООД; с ъгл ас у в ат е л но
писмо изх. № 26-00-1436/25.07.2017 г. от „Кабел Сат – Запад“ – ООД; писмо изх. № ИАГ22459/10.11.2017 г. и Решение № ИАГ-22259 от
9.11.2017 г. на Изпълнителната агенция по горите,
извършено съобщаване на изработения проект
на заинтересуваните лица по реда на чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ (ДВ, бр. 80 от 2017 г.), съставен
констативен протокол от 7.11.2017 г. на Община
Дупница за липса на постъпили възражения
срещу ПУП – ПП, решение от протокол № КД03-237/28.11.2017 г. на Областния експертен съвет
по устройство на територията, с който е приет
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представения проект, на основание чл. 32, ал. 1
ЗА и чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ одобрявам подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия
за определяне на трасе на външно електрозахранване на обект „Площадка за инсталация
за предварително третиране на смесени битови
отпадъци и инсталация за компостиране на
зелени/разделно събрани/биоразградими отпадъци“, намиращ се в ПИ № 000045 и част от ПИ
№ 000044, землището на с. Джерман, община
Дупница, като трасето минава през поземлени
имоти: № 000096; 031025; 000152; 000111; 000002;
000251; 000250; 000307; 000196; 000609; 000610;
000326; 000325; 000125; 048021; 048032; 048033;
000255; 000044; 000043 и 000045, по КВС на
с. Джерман, община Дупница, ЕК АТТЕ 20763,
съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част
от заповедта.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК предвид важността на проекта като част от обект с регионално
значение и за да се защитят важни държавни и
обществени интереси, допускам предварително
изпълнение на заповедта.
Мотиви: Допускането на предварително изпълнение ще ускори подписването на договор
за безвъзмездна финансова помощ по процедура
№ BG16М1ОР002-2.002 „Комбинирана процедура
за проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014 – 2020 като единствен
възможен източник за финансиране на обект
„Регионален център за третиране на неопасни
отпадъци – Дупница“, от чието осъществяване
зависи изпълнението на целите, заложени в общинските програми за управление на отпадъците,
респективно Националния план за управление на
отпадъците и поетите ангажименти от България
към Европейския съюз по отношение на тяхното
намаляване преди депониране. Невъзможността
за получаване на средства за изграждане би
довела до финансови санкции към общините
Дупница, Сапарева баня и Бобов дол поради
неизпълнение на заложените ангажименти в
Закона за управление на отпадъците.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересованите страни пред Административния съд – Кюстендил, в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област
Кюстендил.
Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Административния съд – Кюстендил,
в 3-дневен срок от съобщаването на заповедта
чрез областния управител на област Кюстендил.
За областен управител:
Р. Чеканска
9614
ЗАПОВЕД № РД-34-325
от 29 ноември 2017 г.
Във връзка с необходимостта от изграждане на
външен водопровод за водоснабдяване на обект
„Площадка за инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация
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за компостиране на зелени/разделно събрани/
биоразградими отпадъци“, намиращ се в ПИ
№ 000045 и част от ПИ № 000044, землището на
с. Джерман, община Дупница, като част от обект
„Изграждане на Регионален център за третиране
на неопасни отпадъци, регион Дупница“ на Регио
нално сдружение за управление на отпадъците
„Рила Еко“, включващо общините Дупница, Кюстендил, Сапарева баня, Бобов дол, Невестино и
Трекляно, определен с решение от 24.01.2013 г. на
Областния съвет за развитие – Кюстендил, като
обект с регионално значение съгласно разпоредбата на § 5, т. 74 от допълнителните разпоредби
на Закона за устройство на територията (ДР на
ЗУТ), заявление вх. № 08-02-273/22.11.2017 г. от
кмета на община Дупница в качеството му на
възложител, Заповед № РД-34-07 от 26.01.2017 г. на
областния управител на област Кюстендил, издадена на основание чл. 124а, ал. 3 ЗУТ, съгласуване
на изработения ПУП – ПП със заинтересуваните
централни/териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни
дружества, за което са приложени следните документи: писмо изх. № 08-00-185(148)/18.07.2017 г.
н а РИОС В – Пе рн и к ; п ис мо и з х . № П- 0165/13.07.2017 г. на БД Западнобеломорски район,
Благоевград; становище изх. № 1679/3.08.2017 г.
от РД „ПБЗН“ – Дупница; съгласувателно писмо изх. № 1086/3.02.2017 г.; на „Кабел Сат – Запад“ – ООД; писмо изх. № 1202479383/10.02.2017 г.
от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо
изх. № ЖИ-31690/8.09.2017 г. на ДП „НКЖИ“;
съгласу вателно становище изх. № 08- 0 0 1525/10.08.2017 г. на „БТК“ – ЕАД; писмо изх.
№ 07-510/10.10.2 017 г. на МЗХ Г; с та нови ще
изх. № 08-00-116/18.10.2017 г. на ОПУ – Кюстендил; становище изх. № 955/17.07.2017 г. на
„ВиК – Дупница“ – ЕООД; съгласувателно писмо
изх. № 26-00-1436/25.07.2017 г. от „Кабел Сат – Запад“ – ООД; писмо изх. № ИАГ-22459/10.11.2017 г.
и Решение № ИАГ-22259/9.11.2017 г. на Изпълнителната агенция по горите, извършено съобщаване на изработения проект на заинтересуваните
лица по реда на чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ (ДВ,
бр. 80 от 2017 г.), съставен констативен протокол от 7.11.2017 г. на Община Дупница за липса
на постъпили възражения срещу ПУП – ПП,
решение от протокол № КД-03-237/28.11.2017 г.
на Областния експертен съвет по устройство на
територията, с който е приет представеният проект, на основание чл. 32, ал. 1 ЗА и чл. 129, ал. 3,
т. 1 ЗУТ одобрявам подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия за определяне на трасе
на външен гравитачен водопровод за захранване
на обект „Площадка за инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и
инсталация за компостиране на зелени/разделно
събрани/биоразградими отпадъци“, намиращ се в
ПИ № 000045 и част от ПИ № 000044, землището
на с. Джерман, община Дупница, като трасето
минава през поземлени имоти: № 014090; 000288;
000181; 000322; 000321; 000330; 000200; 000201;
000134; 000260; 000290; 000259; 000255; 000044
и 000043, по КВС на землище на с. Джерман,
община Дупница, ЕКАТТЕ 20763, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части,
представляващи неразделна част от заповедта.

С Т Р.

192

ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 60, ал. 1 АПК предвид важността на проекта като част от обект с регионално
значение и за да се защитят важни държавни и
обществени интереси, допускам предварително
изпълнение на заповедта.
Мотиви: Допускането на предварително изпълнение ще ускори подписването на договор
за безвъзмездна финансова помощ по процедура
№ BG16М1ОР002-2.002 „Комбинирана процедура
за проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014 – 2020 като единствен
възможен източник за финансиране на обект
„Регионален център за третиране на неопасни
отпадъци – Дупница“, от чието осъществяване
зависи изпълнението на целите, заложени в общинските програми за управление на отпадъците,
респективно Националния план за управление на
отпадъците и поетите ангажименти от България
към Европейския съюз по отношение на тяхното
намаляване преди депониране. Невъзможността за
получаване на средства за изграждане би довела
до финансови санкции към общините Дупница,
Сапарева баня и Бобов дол, поради неизпълнение
на заложените ангажименти в Закона за управление на отпадъците.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересованите страни пред Административния съд – Кюстендил, в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област
Кюстендил.
Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Административния съд – Кюстендил,
в 3-дневен срок от съобщаването на заповедта
чрез областния управител на област Кюстендил.

9615

За областен управител:
Р. Чеканска

ЗАПОВЕД № РД-34-326
от 29 ноември 2017 г.
Във връзка с необходимостта от изграждане
на отвеждаща до ПСОВ – Дупница, напорна
канализация на обект „Площадка за инсталация
за предварително третиране на смесени битови
отпадъци и инсталация за компостиране на зелени/разделно събрани/биоразградими отпадъци“,
намиращ се в ПИ № 000045 и част от ПИ № 000044,
землището на с. Джерман, община Дупница,
като част от обект „Изграждане на Регионален
център за третиране на неопасни отпадъци, регион Дупница“ на Регионално сдружение за управление на отпадъците „Рила Еко“, включващо
общините Дупница, Кюстендил, Сапарева баня,
Бобов дол, Невестино и Трекляно, определен с
решение от 24.01.2013 г. на Областния съвет за
развитие – Кюстендил, като обект с регионално
значение съгласно разпоредбата на § 5, т. 74 от
допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ДР на ЗУТ), заявление
вх. № 08-02-273/22.11.2017 г. от кмета на община
Дупница в качеството му на възложител, Заповед
№ РД-34-07 от 26.01.2017 г. на областния управител на област Кюстендил, издадена на основание
чл. 124а, ал. 3 ЗУТ, съгласуване на изработения
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ПУП – ПП със заинтересуваните централни/
териториални администрации, специализирани
контролни органи и експлоатационни дружества,
за което са приложени следните документи:
писмо изх. № 08-00-185(148)/18.07.2017 г. на РИОСВ – Перник; писмо изх. № П-01-65/13.07.2017 г.
на БД Запа днобеломорск и район, Благоевград; становище изх. № 1679/3.08.2017 г. от РД
„ПБЗН“ – Дупница; съгласувателно писмо изх.
№ 1086/3.02.2017 г. на „Кабел Сат – Запад“ – ООД;
писмо изх. № 1202479383/10.02.2017 г. от „ЧЕЗ
Разп ределение Бъ лгари я“ – А Д; писмо изх.
№ Ж И-3169 0/8 .0 9.2 017 г. н а Д П „Н К Ж И“;
съгласу вателно становище изх. № 08- 0 0 1525/10.08.2017 г. на „БТК“ – ЕАД; писмо изх.
№ 07-510/10.10.2017 г. на МЗХГ; становище изх.
№ 08-00-116/18.10.2017 г. на ОПУ – Кюстендил;
становища изх. № 955/17.07.2017 г. на „ВиК – Дупница“ – ЕООД; съгласувателно писмо изх. № 2600-1436/25.07.2017 г. от „Кабел Сат – Запад“ – ООД;
писмо изх. № ИАГ-22459/10.11.2017 г. и Решение
№ ИАГ-22259/9.11.2017 г. на Изпълнителната агенция по горите, извършено съобщаване на изработения проект на заинтересуваните лица по реда
на чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ (ДВ, бр. 80 от 2017 г.),
съставен констативен протокол от 7.11.2017 г. на
Община Дупница за липса на постъпили възражения срещу ПУП – ПП, решение от протокол
№ КД-03-237/28.11.2017 г. на Областния експертен
съвет по устройство на територията, с който е приет
представеният проект, на основание чл. 32, ал. 1
ЗА и чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ одобрявам подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия
за определяне на трасе на напорна канализация
на обект „Площадка за инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и
инсталация за компостиране на зелени/разделно
събрани/биоразградими отпадъци“, намиращ се в
ПИ № 000045 и част от ПИ № 000044, землището
на с. Джерман, община Дупница, като трасето
минава през поземлени имоти: № 015013; 000328;
051031; 051024; 051014; 051015; 051016; 051017; 051018;
051021; 051001; 000260; 000290; 000259; 000255;
000044 и 000043, по КВС на землище на с. Джерман, община Дупница, ЕКАТТЕ 20763, съгласно
приетите и одобрени текстови и графични части,
представляващи неразделна част от заповедта.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК предвид важността на проекта като част от обект с регионално
значение и за да се защитят важни държавни и
обществени интереси, допускам предварително
изпълнение на заповедта.
Мотиви: Допускането на предварително изпълнение ще ускори подписването на договор
за безвъзмездна финансова помощ по процедура
№ BG16М1ОР002-2.002 „Комбинирана процедура
за проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014 – 2020 като единствен
възможен източник за финансиране на обект
„Регионален център за третиране на неопасни
отпадъци – Дупница“, от чието осъществяване
зависи изпълнението на целите, заложени в общинските програми за управление на отпадъците,
респективно Националния план за управление на
отпадъците и поетите ангажименти от България
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към Европейския съюз по отношение на тяхното
намаляване преди депониране. Невъзможността за
получаване на средства за изграждане би довела
до финансови санкции към общините Дупница,
Сапарева баня и Бобов дол, поради неизпълнение
на заложените ангажименти в Закона за управление на отпадъците.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересованите страни пред Административния съд – Кюстендил, в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област
Кюстендил.
Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Административния съд – Кюстендил,
в 3-дневен срок от съобщаването на заповедта
чрез областния управител на област Кюстендил.
За областен управител:
Р. Чеканска
9616

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 694
от 16 декември 2017 г.
На основание чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА и възникнали инвестиционни намерения
на възложителя и необходимост от осигуряване на
трасе за изграждане на техническа инфраструктура
Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне на трасе за
обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов БКТП
20/0.4 kV, 1 × 125 kVA за захранване на ваканционно
селище І етап – къщи „А“ и „D“ в ПИ 57491.19.621
по КККР на гр. Поморие, м-ст Лахана, и сервитут
на електропроводите, преминаващи през поземлени имоти, както следва: ПИ 57491.19.17 – ниско
застрояване, собственост на Павел Н. Бошнаков,
Владимир Л. Шьонхер, „Ритъм – 3“ – ООД, Стоян
М. Манджуков; ПИ 57491.19.568 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.571 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
57491.19.572 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 57491.19.565 – път І клас, държавна публична собственост; ПИ 57491.19.573 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
57491.19.574 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.621 – за друг курортно-рекреационен обект, собственост на Георги П. Попчев,
Денис Ст. Попчев, с дължина на кабела около
1570 м, от които 1540 м в земеделска територия.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов
9668

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 312
от 16 ноември 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Твърдица, реши:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 3

Одобрява проект за ПУП (подробен устройствен план) – ПП (парцеларен план) за разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия на община Твърдица, област
Сливен, за обект: „Газоснабдяване на община
Твърдица“, подобект „Разпределителен газопровод
извън границите на урбанизираната територия
на община Твърдица, землище гр. Твърдица“,
преминаващ през имоти по КВС на гр. Твърдица,
община Твърдица, област Сливен.
Проектът е на разположение в стая № 21, ет. 3,
в сградата на Община Твърдица, пл. Свобода № 1,
всеки работен ден.
Решението подлежи на обжалване в сроковете
и по реда на АПК.

9762

Председател:
В. Лазаров

РЕШЕНИЕ № 319
от 16 ноември 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Твърдица, реши:
Одобрява проект за план-схема за газификация към ПУП (подробен устройствен план) на
гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен,
за обект: „Газоснабдяване на община Твърдица“, подобект „Газоразпределителна мрежа на
гр. Твърдица“.
Проектът е на разположение в стая № 21, ет. 3,
в сградата на Община Твърдица, пл. Свобода № 1,
всеки работен ден.
Решението подлежи на обжалване в сроковете
и по реда на АПК.

9763

Председател:
В. Лазаров

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 592
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 129 ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС,
решение на ОбЕСУТ по т. 8 от протокол № 35 от
10.10.2017 г. и заявление от кмета на община Шумен с вх. № УТ-14-083 от 1.09.2017 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, одобрява проект за изменение
на подробен устройствен план – план за застрояване по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ за разширяване на
Гробищен парк – Шумен, имот с идентификатор
83510.689.191, м. Струмба, по кадастралната карта
на гр. Шумен, с 18 бр. земеделски имоти с идентификатори: 83510.48.28, 83510.48.29, 83510.48.30,
83510.48.31, 83510.48.32, 83510.48.90, 83510.48.92,
83510.48.94, 83510.48.96, 83510.48.98, 83510.48.100,
83510.48.102, 83510.48.104, 83510.48.106, 83510.48.108,
83510.48.110, 83510.48.112 и част от имот 83510.48.114
(селскостопански път). Образува се нов имот с
предназначение „Гробищен парк“ с проектен идентификатор 83510.689.193 по кадастралната карта на
гр. Шумен. С проекта за ПУП – ПЗ се предвижда
ново застрояване за урнови стени, костница и
бъдеща сграда за обслужване. Алейната мрежа се
развива до границите на гореописаното разширение.
Председател:
Б. Беджев
9689
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СЪДИЛИЩА
236. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през февруари
2018 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 5.02.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1598/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2765/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Красимир Атанасов Николов чрез
адвокат Гергана Милушева, Пловдив, бул. Шести септември 163, ет. 2, срещу Стефан Богданов
Георгиев чрез адвокат Евелина Костадинова,
Пловдив, ул. Жолио-Кюри 18, ет. 2, офис 5.
Второ гражданско отделение, 4681/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
992/2015 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Светлана Димитрова Сотирова, Благоевград, ул. Хилендар 4, ет. 3, срещу Александър
Аргиров Манасиев, Благоевград, ул. Марица
39; Кирил Аргиров Манасиев, Благоевград, ул.
Марица 39.
Второ гражданско отделение, 1086/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
444/2016 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Антония Николова Толева чрез адвокат Екатерина Анадолийска-Бечкова, гр. Дупница,
ул. Бенковски 3, ет. 1; Румен Александров Толев
чрез адвокат Екатерина Анадолийска-Бечкова,
гр. Дупница, ул. Бенковски 3, ет. 1, срещу Меглена
Евгениева Йоцова чрез адвокат Юлия Сапунджиева, гр. Дупница, ул. Солун 2, ет. 3, кантора 18.
Второ гражданско отделение, 1389/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2691/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Кръстю Бончев Видолов чрез адвокат Васил Миланов, Пловдив, ул. Единадесети
август 5; Ивана Бончева Георгиева чрез адвокат
Владимир Шаламанов, Пловдив, ул. Елена 16,
срещу Божидар Василев Тодоров чрез адвокат
Марин Гавазов, Карлово, ул. Васил Левски 8;
Мария Пейчинова Тодорова чрез адвокат Марин
Гавазов, Карлово, ул. Васил Левски 8.
Второ гражданско отделение, 1903/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2352/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Венета Николаева Шигарминова чрез
адвокат Никола Шопов, Пловдив, ул. Хъшовска
5, ет. 3; Надежда Костадинова Шигарминова чрез
адвокат Никола Шопов, Пловдив, ул. Хъшовска
5, ет. 3; Николай Атанасов Шигарминов чрез
адвокат Никола Шопов, Пловдив, ул. Хъшовска
5, ет. 3; Николета Лъчезарова Христова чрез
адвокат Никола Шопов, Пловдив, ул. Хъшовска
5, ет. 3; Силян Хубенов Касабов чрез адвокат
Никола Шопов, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3;
Хасибе Реджеб Касабова чрез адвокат Никола
Шопов, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3, срещу
Петя Тодорова Стоева чрез адвокат Веска Дункова, Асеновград, ул. Цар Иван Асен ІІ № 9в,
ет. 3, ап. 7; Румен Динев Стоев чрез адвокат
Веска Дункова, Асеновград, ул. Цар Иван Асен
ІІ № 9в, ет. 3, ап. 7.
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НА 6.02.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 851/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1338/2016 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Община Созопол чрез адвокат Виржиния
Хайк, Бургас, ул. Възраждане 28, ет. 2, срещу
държавата чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройство чрез областния
управител на област Бургас, гр. Бургас, ул. Цар
Петър 1.
Второ гражданско отделение, 954/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
276/2016 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Анушка Ташкова Кръстева чрез адвокат Иван Кирилов Кочов, София, ж.к. Христо
Смирненски, бл. 64, вх. Д, ет. 1, ап. 93, срещу
Хрисула Григорова Костадинова чрез адвокат
Александър Тимков Райнов, гр. Дупница, ул.
Бенковски 3, ет. 2; Костадин Спасов Костадинов чрез адвокат Александър Тимков Райнов,
гр. Дупница, ул. Бенковски 3, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 1015/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
295/2016 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Миглена Любенова Пеева чрез адвокат
Десислава Колева, Габрово, ул. Юрий Венелин 18,
ет. 3, офис 1; Васил Любенов Пеев чрез адвокат
Десислава Колева, Габрово, ул. Юрий Венелин
18, ет. 3, офис 1, срещу Ангелина Недялкова Иванова-Пеева чрез адвокат Савка Илиева, Габрово,
ул. Скобелевска 28А.
Второ гражданско отделение, 1140/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15739/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Радиана Григорова Станоева чрез
адвокат Весела Михалева, София, ул. Алабин
42, ет. 2, над партер, срещу Николай Борисов
Калейчев чрез адвокат Любомир Владимиров,
София, бул. Македония 40, ет. 5, ап. 17.
Второ гражданско отделение, 1251/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
283/2016 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Йордан Костадинов Костов, Ямбол, ул.
Алеко Константинов 7А; Мария Костадинова
Костова, Ямбол, ул. Алеко Константинов 7А,
срещу „Агротес“ – А Д, Ямбол, чрез адвокат
Христина Кожухарова, Ямбол, ул. Жорж Папазов
14, кантора 407.
Второ гражданско отделение, 1375/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
188/2016 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Цвятко Йорданов Чомпалов чрез
адвокат Вяра Драгнева, София, ул. Княз Борис І
№ 104а, срещу Стойко Йорданов Чомпалов чрез
адвокат Адриана Кашъмова, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 12, ет. 1, офис 4.
НА 7.02.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 5520/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1305/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Дарин Константинов Камбов чрез
адвокат Наташа Дишлиева, София, ул. Раковски
163А, ет. 2; Кремена Василева Руменова-Камбо-
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ва чрез адвокат Наташа Дишлиева, София, ул.
Раковски 163А, ет. 2, срещу Десислава Василева
Джорова-Стоянова, София, ж.к. Стрелбище, бл. 93,
вх. А, ет. 8, ап. 39; Мина Жанова Джорова, София,
ж.к. Сухата река, бл. 218, вх. 7, ап. 92.
Второ гражданско отделение, 836/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
275/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Лъч Трейд“ – ЕООД, чрез адвокат
Атанас Богданов, Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7,
срещу Росица Темелкова Николова, Пловдив, ул.
Победа 44, ет. 5, ап. 14; „Денил дискрет“ – ООД,
Пловдив, ул. Полк. Сава Муткуров 30, ет. 6,
ап. 10; „Фешън консулт София“ – ЕООД, София,
ул. Добри Войников 33, ет. 1, ап. 3.
Второ гражданско отделение, 1011/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3142/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Кредитреформ България“ – ЕООД, София, ул. Шандор Петьофи 10; „Банка ДСК“ – ЕАД,
София, ул. Г. Бенковски 5, срещу Пламен Станев
Димов чрез адвокат Росен Томов, София, бул.
Александър Стамболийски 84 – 86, ет. 8, офис 43;
Марлена Христова Димова чрез адвокат Росен
Томов, София, бул. Александър Стамболийски
84 – 86, ет. 8, офис 43, и трета страна „Българска
консултантска група“ – АД, София, ул. Постоянство 67Б; ЧСИ Иван Тодоров Чолаков, София,
бул. Цар Борис ІІІ № 7 – 9, ап. 5.
Второ гражданско отделение, 1643/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
500/2016 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Николай Константинов Николов,
Велинград, ул. Сливница 12, ет. 2; Константин
Николов Николов чрез пълномощник Николай
Константинов Николов, Велинград, ул. Сливница
12, ет. 2, срещу Екатерина Николова Николова,
Велинград, ул. Сливница 12, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 694/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1743/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Атанас Димитров Кузев чрез адвокат
Иван Великов, Варна, бул. Владислав Варненчик
3, ет. 4, офис 401, срещу Община Девня, гр. Девня,
бул. Съединение 78.
НА 12.02.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2439/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
60/2016 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Юробанк България“ – АД, чрез
адвокат Виктор Виденов, София, ул. Три уши
10Б, бл. 4, ет. 5; Боян Янков Монев, Ямбол, ж.к.
Георги Бенковски, бл. 16Е, ап. 106.
Първо търговско отделение, 1249/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
768/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „СВ Модулпродукшън“ – Гмбх, Австрия, с управител Хелмут Клаус Панитц чрез
адвокат Веселина Канатова-Бучкова, Пловдив, ул.
Орфей 13, ет. 8; Христо Ангелов, немски гражданин, чрез адвокат Иван Демерджиев, Пловдив,
ул. Хъшовска 5, ет. 3, срещу „Сиус“ – ООД, чрез
адвокат Катерина Граматикова, София, ул. Хан
Крум 25.
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Първо търговско отделение, 1305/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
702/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Финикал“ – ЕООД, с управител
Винфрид Алфонс Фишер чрез адвокат Иван Демерджиев, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3, срещу
„Хайдушки поляни“ – ООД, с управител Иво
Георгиев Спасов, с. Оризари, община „Родопи“,
област Пловдив, ул. Стадиона 3; „Асетемпо Холдингс Лимитид“ – АД, чрез адвокат Иван Лазов,
София, бул. Васил Левски 59, ет. 1.
Първо търговско отделение, 1512/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4602/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗАД „Алианц България“ – АД, чрез
пълномощник – юрисконсулт Петър Герасков, с
изпълнителни директори Пламен Ялъмов и Орлин
Пенев, София, ул. Проф. Милко Бичев 2, срещу
Димитър Георгиев Димитров чрез адвокат Цветомила Вукова, София, ул. Княз Ал. Дондуков 59.
НА 12.02.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1163/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3580/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Министерството на вътрешните
работи, София, ул. Шести септември 29; Главна
дирекция „Национална полиция – МВР“, София,
бул. Александър Малинов 1, срещу БДЖ – „Товарни превози“ – ЕООД, София, ул. Иван Вазов 3.
Четвърто гражданско отделение, 1544/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 534/2016 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Професионална гимназия по
механотехника – Сливен, чрез адвокат Даниел
Петров, Сливен, ул. Добри Чинтулов 6, срещу
Мария Петкова Савова- Димитрова чрез адвокат
Галя Хачадурян, Сливен, бул. Цар Освободител,
бл. 30, ет. 2, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 2372/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
510/2016 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Славчо Асенов Янков чрез адвокат
Юлия Динева, гр. Дупница, ул. Солун 1, ет. 1,
срещу ТЕЦ „Бобов дол“ – ЕАД, с. Големо село,
област Кюстендил.
Четвърто гражданско отделение, 2736/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
25/2017 по описа на Окръжен съд Кърджали, подадена от Димчо Георгиев Добрев чрез адвокат
Теодора Белева, Кърджали, ул. Ангел Кънчев
22, срещу „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, Мрежови експлоатационен район
„Хасково“, гр. Хасково, ул. Добруджа 6.
НА 12.02.2018 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2112/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2882/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Сюлейман Реджебов Бекиров чрез
адвокат Станислав Тачев, Пловдив, ул. Плевен
5, ет. 2, ап. 1; Росица Иванова Иванова-Бекирова
чрез адвокат Станислав Тачев, Пловдив, ул. Плевен
5, ет. 2, ап. 1, срещу Хасан Юсеин Моллаюмер
чрез адвокат Валентин Райнов, Асеновград, ул.
Трети март 34, ет. 2, офис 1.
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Четвърто гражданско отделение, 2423/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3/2017 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от ЧСИ Ясен Йорданов Бойчев чрез адвокат
Мартин Мънчев, София, бул. Джеймс Баучер 87,
ет. 2, срещу Руси Асенов Грудев чрез адвокат
Тодор Илиев, Шумен, ул. Лайош Кошут 2, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 3057/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
795/2016 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Николай Методиев Стоянов чрез
адвокат Владимир Петров, София, бул. Г. М.
Димитров, бл. 60, вх. А, ет. 2, срещу „Ведастрой
ДВ“ – ООД, София, ул. Чаталджа 17 – 19, офис
4, чрез адвокат Галин Бакърджиев, София, бул.
Христо Смирненски 23, ет. 1; Явор Владимиров
Иванов, София, ж.к. Дружба, бл. 131, вх. А,
ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 3244/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15909/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Веселин Ангелов Йорданов чрез
адвокат Илка Димитрова, София, ул. Гургулят
1, срещу СУ „Свети Климент Охридски“, София,
бул. Цар Освободител 15.
Четвърто гражданско отделение, 3368/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
455/2016 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Миридопа Николаева Лапева чрез
адвокат Веселин Тончев Пенчев, София, бул.
Ал. Стамболийски 125 – 2, офис 4.2, срещу Георги
Петров Васев чрез адвокат Мария Георгиева Чомакова, гр. Дупница, ул. Ген. Георги Тодоров 4.
НА 13.02.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1167/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4310/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Военноапелативния съд на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Владимир
Цонев Димитров, София, бул. Княз Дондуков 62,
ет. 7, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 1945/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
126/2017 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Прокуратурата на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Димитър Стоянов
Коточев чрез адвокат Маргарита Александрова,
Бургас, ул. Хан Аспарух 3, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 2085/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8701/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Държавен музикален балетен център – София, чрез адвокат Веска Волева, София,
ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4, срещу Марио Николов
Илиев чрез адвокат Невена Личева, София, ул.
Цар Асен 25.
Четвърто гражданско отделение, 2126/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3762/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Столична община, София, ул. Московска 33, срещу Даниела Маргаритова Ангелова,
София, ж.к. Младост 1А, бл. 526, вх. 3, ап. 39,
чрез адвокат Тихомир Бойновски, Пловдив, бул.
Марица 93.
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Четвърто гражданско отделение, 2208/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14472/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу Здравко Петров
Мишев, София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 53, вх. Б,
ап. 34, чрез адвокат Георги Стоянов, София, ул.
Любен Каравелов 5.
Четвърто гражданско отделение, 2306/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
170/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Комбинат за цветни метали“ – АД, с
изпълнителен директор Стоян Пехливанов, Пловдив, ул. Асеновградско шосе, срещу Иван Кръстев
Найденов чрез адвокат Петко Тодоров Тодоров,
Пловдив, ул. Четвърти януари 36, ет. 4, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 3857/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
497/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Теодора Николаева Назърова, Асеновград,
кв. Запад, ул. Стоян Джамсъзов 4, бл. 107, вх. Б,
ет. 4, ап. 12, чрез адвокат Теменужка Кривчева,
Пловдив, ул. Шести септември 165, ет. 1, офис 1,
срещу Милен Митко Шондрев, гр. Лъки, община
Лъки, област Пловдив, ул. Кольо Шишманов
25, чрез адвокат Росица Драгинова, Пловдив,
ул. Петко Каравелов 26, Делови център Европа,
ет. 3, офис 16.
НА 14.02.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2489/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11576/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Контракт Сити“ – ООД, чрез адвокат Боряна Павлова, София, ул. Хан Аспарух
18, ет. 2; Тодор Александров Вълчев чрез адвокат
Красимира Димитрова Арабаджиева, София,
ул. Владайска 71, офис 1; „Електротест“ – ООД,
представлявано от управителя Б. Байданов, чрез
адвокат Красимира Димитрова Арабаджиева, София, ул. Владайска 71, офис 1; Любомир Николов
Байданов чрез адвокат Красимира Димитрова
Арабаджиева, София, ул. Владайска 71, офис 1;
Марин Василев Маринов чрез адвокат Красимира
Димитрова Арабаджиева, София, ул. Владайска
71, офис 1; Филип Стойчев Недев чрез адвокат
Красимира Димитрова Арабаджиева, София,
ул. Владайска 71, офис 1; Йосиф Михайлов
Йосифов чрез адвокат Красимира Димитрова
Арабаджиева, София, ул. Владайска 71, офис 1;
Мена Мехмедова Мирчева чрез адвокат Даниел
Радославов Асенов, София, ул. Алабин 27, ет. 3,
срещу Станиш Йорданов Станишев чрез адвокат
Албена Ванчева, София, бул. Витоша 17, ет. 2;
Анабелли Константинова Ковачева чрез адвокат
Райна Георгиева Беловеждова-Антонова, София,
ул. Неофит Рилски 54, ет. 1, партер; Златка Христова Лазарова чрез адвокат Евгения Веселинова
Дашина, София, ул. Света София 8, ет. 4, ап. 408;
Георги Илиев Китанов чрез адвокат Александър
Костадинов Трионджиев, София, бул. Витоша 17,
ет. 2; Елица Николаева Китанова чрез адвокат
Александър Костадинов Трионджиев, София, бул.
Витоша 17, ет. 2; Пенка Йорданова Христова чрез
адвокат Александър Костадинов Трионджиев, София, бул. Витоша 17, ет. 2; Георги Илиев Петков
чрез адвокат Александър Костадинов Трионджиев,

БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

София, бул. Витоша 17, ет. 2; Иванка Гечева
Манолова чрез адвокат Александър Костадинов
Трионджиев, София, бул. Витоша 17, ет. 2; Нели
Цвяткова Кундарова чрез адвокат Александър
Костадинов Трионджиев, София, бул. Витоша 17,
ет. 2; Светозар Георгиев Парушев чрез адвокат
Александър Костадинов Трионджиев, София, бул.
Витоша 17, ет. 2; Емил Василев Тинчев чрез адвокат Александър Костадинов Трионджиев, София,
бул. Витоша 17, ет. 2; Детелин Пенев Пенков чрез
адвокат Александър Костадинов Трионджиев,
София, бул. Витоша 17, ет. 2; Валя Василева
Пенкова чрез адвокат Александър Костадинов
Трионджиев, София, бул. Витоша 17, ет. 2; Лиляна Спирова Пързулова чрез адвокат Александър
Костадинов Трионджиев, София, бул. Витоша 17,
ет. 2; Здравка Иванова Николова чрез адвокат
Александър Костадинов Трионджиев, София, бул.
Витоша 17, ет. 2; Мая Генадиева Педерсен чрез
адвокат Александър Костадинов Трионджиев, София, бул. Витоша 17, ет. 2; Сава Иванов Славчев
чрез адвокат Александър Костадинов Трионджиев,
София, бул. Витоша 17, ет. 2; Елеонора Борисова
Механджийска чрез адвокат Александър Костадинов Трионджиев, София, бул. Витоша 17, ет. 2;
Димитринка Александрова Шолева чрез адвокат
Александър Костадинов Трионджиев, София, бул.
Витоша 17, ет. 2; Десислава Светославова Шолева
чрез адвокат Александър Костадинов Трионджиев,
София, бул. Витоша 17, ет. 2; Николай Емилов
Вапирев чрез адвокат Александър Костадинов
Трионджиев, София, бул. Витоша 17, ет. 2; Максим Петров Георгиев чрез адвокат Александър
Костадинов Трионджиев, София, бул. Витоша 17,
ет. 2; Албена Ангелова Георгиева чрез адвокат
Александър Костадинов Трионджиев, София, бул.
Витоша 17, ет. 2; Стефанка Василева Спасова чрез
адвокат Александър Костадинов Трионджиев,
София, бул. Витоша 17, ет. 2.
НА 15.02.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 969/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1625/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Аксиния Крумова Василева чрез адвокат Димитър Димитров, Кюстендил, ул. Неофит
Рилски 4, ет. 2, срещу „Агенция за събиране на
финансови задължения и факторинг“ – АД, чрез
адвокат Стоил Моллов, София, бул. Цар Борис
ІІІ № 126; „Веритас България“ – ЕООД, представлявано от управителя Игнат Славев Игнатов,
с. Дивотино, област Перник, кв. Ливаге 15.
Първо гражданско отделение, 1519/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
299/2016 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от държавата чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св.
св. Кирил и Методий 17 – 19; Стефан Димитров
Кацаров, София, ж.к. Люлин, бл. 916, вх. В, ап. 51,
срещу Борис Михайлов Чакъров чрез адвокат
Юлия Енчева Данева, Русе, ул. Кирил Старцев 3;
Иванка Борисова Лазарова чрез особен представител Емилия Илиева Григорова, Русе, ул. Райко
Даскалов 12; София Борисова Бъчварова, София,
ул. Цар Самуил 28, ет. 2, ап. 7; Антон Иванов
Караиванов чрез адвокат Юлия Енчева Данева,
Русе, ул. Кирил Старцев 3, и трета страна „Лек
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Трейдинг“ – ЕООД, чрез адвокат Юлия Енчева
Данева, Русе, ул. Кирил Старцев 3; Венцислав
Пенчев Кескинев, Русе, ул. Д-р Петър Берон 38,
вх. Б, ет. 4; Румяна Георгиева Кескинева, Русе,
ул. Д-р Петър Берон 38, вх. 3, ет. 3, ап. 9.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 728/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
298/2016 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Анка Стоянова Чифличка чрез адвокат Десислава Миладинова Златкова, Кюстендил,
ул. Гороцветна 35, партер, срещу „ЧЕЗ Електро
България“ – АД, Кюстендил, ул. Петър Ников 2.
Четвърто гражданско отделение, 864/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1634/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЖСК „Житна чаршия“ чрез адвокат Ваня Николова, Самоков, ул. Македония 29,
срещу Община Самоков чрез адвокат Екатерина
Вададжийска, Самоков, ул. Македония 34А, ет. 2,
офис 201.
Четвърто гражданско отделение, 984/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
129/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Павлина Стоянова Петрова чрез
адвокат Илка Христова Христова, София, ул. Г.
С. Раковски 127, офис център, ет. 3, офис 335А,
срещу „Столичен електротранспорт“ – ЕА Д,
София, бул. Княгиня Мария-Луиза 193.
Четвърто гражданско отделение, 2837/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
746/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Перффарма“ – ООД, София, ул.
Верила 6, ап. 5, срещу Мирослава Йорданова
Мирчева-Асенова чрез адвокат Лилия Кирилова
Борисова, София, ул. Триадица 5Б, ет. 3, офис 311.
Четвърто гражданско отделение, 2896/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
73/2017 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Прокуратурата на Република България,
София, бул. Витоша 2; Христо Гичев Христов
чрез адвокат Живко Василев Жечев, Шумен, ул.
Съединение 68, вх. Б, ет. 1, ап. 20.
НА 15.02.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1459/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1201/2016 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от „Капрони“ – АД, чрез адвокат
Милена Кацарова, гр. Казанлък, област Стара
Загора, ул. Ген. Скобелев 17; Юлиян Стоев Пенчев чрез адвокат Петя Керанова, гр. Казанлък,
област Стара Загора, ул. Славянска 6, офис 10.
Трето гражданско отделение, 1552/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3361/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2; Радост Павлова
Патева чрез адвокат Веселин Митев, София, ул.
Г. С. Раковски 149Б, ет. 2, ап. 22.
Трето гражданско отделение, 1740/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2135/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Лиляна Петрова Карабаджакова чрез
адвокат Сергей Иванов, София, ул. Позитано 34,
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ет. 1, ап. 4, срещу „Строител – 48“ – ООД, чрез
адвокат Венета Енчева Владимирова, София, ул.
Позитано 34, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 2167/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3699/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Метин Васвидинов
Салиев чрез адвокат Владислав Велев, Русе,
ул. Драма 15; Дениз Васвидинов Салиев чрез
адвокат Владислав Велев, Русе, ул. Драма 15.
Трето гражданско отделение, 2543/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2441/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Ер Джи Проджект Мениджмънт“ – ООД,
чрез адвокат Калин Николаев Господинов, Варна,
ул. Петър Енчев 7, срещу „Премиер Груп“ – ООД,
чрез адвокат Николай Веселинов Станчев, Варна,
ул. Хан Крум 23, партер, адвокатска кантора; „Премиер Шипинг Сървисис“ – ЕООД, чрез адвокат
Николай Веселинов Станчев, Варна, ул. Хан Крум
23, партер, адвокатска кантора; Живко Иванов
Николов чрез адвокат Николай Веселинов Станчев, Варна, ул. Хан Крум 23, партер, адвокатска
кантора; Антония Костова Донева чрез адвокат
Николай Веселинов Станчев, Варна, ул. Хан
Крум 23, партер, адвокатска кантора; Светослав
Николов Георгиев чрез адвокат Николай Веселинов Станчев, Варна, ул. Хан Крум 23, партер,
адвокатска кантора; Вера Киркова Ковачева чрез
адвокат Николай Веселинов Станчев, Варна,
ул. Хан Крум 23, партер, адвокатска кантора.
Трето гражданско отделение, 2545/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
62/2017 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Айше Неджми Хакъ чрез адвокат Марине
Руменова Галева, Добрич, ул. Д-р К. Стоилов 5,
ет. 2, офис 3, срещу „Медиал“ – ЕООД, чрез
адвокат Пламен Аспарухов, Плевен, ул. Цар
Симеон 22В, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 2650/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13682/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Марин Ангелов Митошев чрез адвокат
Меглена Гунчева, София, бул. България 142-А-1,
срещу „Овергаз мрежи“ – АД, чрез адвокат Наталия Кумпикова, София, пл. П. Славейков 1,
вх. А, ет. 2.
НА 19.02.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 909/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1020/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Мариета Иванова Амбарева чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2, срещу Ивелина Борисова Дукова
чрез адвокат Светослав Лазаров, София, ул. Света
София 8, ет. 4, офис 404; Ренета Иванова Миховска
чрез адвокат Светослав Лазаров, София, ул. Света София 8, ет. 4; „Анджело стил“ – ООД, чрез
адвокат Марина Дрънкова, Пловдив, ул. Плевен
7, ет. 2, ап. 4; Ангелос Констандинос Фрагос чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Благородна Славчева Узунова-
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Порязова, Пловдив, ул. Петко Д. Петков 35,
ет. 6, ап. 13; Сребър Трайков Узунов, Пловдив,
ул. Велико Търново 8, ет. 7, ап. 26.
Второ гражданско отделение, 1020/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
252/2016 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Садифе Шакир Хафуз чрез адвокат
Ирена Русчева, Силистра, ул. Христо Ботев 2,
офис 2, срещу Мухсин Юсуф Шабан, с. Раздел,
област Силистра; Айшегюл Исмаил Бейтула,
с. Вокил, област Силистра; Юсуф Халил Юсуф,
с. Вокил, област Силистра.
Второ гражданско отделение, 1093/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15575/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Свилен Стоянов Рангелов чрез адвокат Петьо Рангелов, София, бул. Граф Игнатиев 53Б, ет. 1, ап. 24, срещу Спас Владимиров
Величков чрез адвокат Ваня Мишова, гр. Елин
Пелин, община Елин Пелин, област София, пл.
Николай Чудотворец 2, ет. 2; Красимира Спасова
Владимирова чрез адвокат Ваня Мишова, гр. Елин
Пелин, община Елин Пелин, област София, пл.
Николай Чудотворец 2, ет. 2; Васил Спасов Владимиров чрез адвокат Ваня Мишова, гр. Елин
Пелин, община Елин Пелин, област София, пл.
Николай Чудотворец 2, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 1369/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1841/2016 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Община Руен чрез адвокат Диана Вълчева,
гр. Айтос, област Бургас, ул. Цар Освободител 10,
ет. 2, стая 1, срещу Гюлсерен Еюб Кеседжи чрез
адвокат Димо Гочев, Бургас, ул. Цар Симеон І
№ 104, ет. 2; Мехмед Али Кеседжи чрез адвокат
Димо Гочев, Бургас, ул. Цар Симеон І № 104, ет. 2,
и трета страна Еюб Юзеир Ферад, с. Сини рид,
област Бургас; Айше Мехмедали Ферад, с. Сини
рид, област Бургас.
Второ гражданско отделение, 1377/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
571/2016 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Диляна Маринова Стоилова чрез адвокат
Анжела Асенова, Перник, ул. Черешово топче 2;
Валентин Георгиев Иванов чрез адвокат Георги
Узунов, София, ул. Любен Каравелов 53, ет. 1;
Славка Маринова Георгиева чрез адвокат Георги
Узунов, София, ул. Любен Каравелов 53, ет. 1;
Иглика Николова Владимирова чрез адвокат
Георги Узунов, София, ул. Любен Каравелов 53,
ет. 1; Райка Димитрова Иванова чрез адвокат
Георги Узунов, София, ул. Любен Каравелов 53,
ет. 1; Ивайло Георгиев Иванов чрез адвокат Георги
Узунов, София, ул. Любен Каравелов 53, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 1411/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1569/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от Стоянка Христова Данова чрез адвокат
Петър Гунев, София, ул. Парчевич 37, вх. Б, ет. 3,
ап. 9; Радка Груева Данова чрез адвокат Петър
Гунев, София, ул. Парчевич 37, вх. Б, ет. 3, ап. 9,
срещу държавата, представлявана от министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19, и трета
страна Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“, София, ул. Московска 3.
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Второ гражданско отделение, 1860/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
207/2016 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Буран Богданов Харалампиев чрез
адвокат Елена Добрева, Стара Загора, ул. Захари
Княжевски 71, ет. 2, офис 13, срещу Роман Ясенов Боризанов чрез адвокат Наталия Пачилова,
Кърджали, ул. Васил Левски 4.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1151/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2283/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Теодора Георгиева Базитова чрез
адвокат Светлана Каменова, Карлово, ул. Евстати Гешев 1, срещу Радослав Запрянов Димов
чрез адвокат Щерю Царев, Пловдив, ул. Княз
Богориди 4, ет. 1.
Първо търговско отделение, 1748/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4527/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иван Димитров Стефанов чрез
адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо
Белчев 2, полуетаж 4, офис 4; Иван Димитров
Стефанов – лично и като баща и законен представител на Йоана Иванова Стефанова чрез
адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо
Белчев 2, полуетаж 4, офис 4; Иван Димитров
Стефанов – лично и като баща и законен представител на Ка лоян Иванов Стефанов чрез
адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо
Белчев 2, полуетаж 4, офис 4; Иван Димитров
Стефанов – лично и като баща и законен представител на Павлина Иванова Стефанова чрез
адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо
Белчев 2, полуетаж 4, офис 4, срещу „Дженерали
застраховане“ – АД, София, ул. Княз Александър
Дондуков 68.
НА 20.02.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 995/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8765/2016 по описа на Софийски градски съд, подадена от Сдружение на собствениците – Етажна
собственост „Примера“ – София, ул. Майстор
Алекси Рилец 6, сграда Ултима, чрез адвокат
Георги Стойчев, София, ул. Княз Александър
Дондуков 13, ет. 2, срещу Любомир Василев Енчев
чрез особен представител Тодор Кайров, София,
бул. Витоша 1А, кантора 320.
Първо гражданско отделение, 1381/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
258/2016 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от „Лъки СИС“ – ЕООД, чрез адвокат
Красимира Митова, София, пл. Света Неделя 16,
ет. 4, офис 14; „Търговия на едро – СС“ – ЕООД,
чрез адвокат Красимира Митова, София, пл. Света
Неделя 16, ет. 4, офис 14, срещу „Диел“ – ООД,
чрез адвокат Николинка Бобчева, Силистра,
ул. Стефан Караджа 19, кантора 10.
Първо гражданско отделение, 1784/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11072/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Сити Марк“ – ООД, чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; „Сити Марк“ – ООД, чрез адвокат Македони Бизов, София, ул. Алабин 33, ет. 2, кантора
241, срещу „Булгарплодекспорт“ – ООД, чрез
адвокат Диана Димитрова, София, ул. Лавеле
32, ет. 5, офис 5.
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Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 5180/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
279/2016 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Касандра Христова Ташева чрез адвокат
Павлина Вълканова Пунчева, Бургас, ул. Княз
Борис І № 2, ет. 1, офис 7, срещу „Лорд“ – ЕООД,
чрез адвокат Николай Михайлов Николов, София,
ул. Граф Игнатиев 9, вх. Б, ет. 2, офис 3; Валентин Панайотов Жеков чрез адвокат Николай
Михайлов Николов, София, ул. Граф Игнатиев
9, вх. Б, ет. 2, офис 3; Жоро Панайотов Жеков,
с. Кошарица, област Бургас, ул. Двадесет и трети
септември № 50.
Второ гражданско отделение, 1414/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1361/2016 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Христина Михайлова Николова
чрез адвокат Йосиф Герон, София, ул. Будапеща
32, срещу Георги Димитров Митев чрез адвокат
Атанас Стоянов, Стара Загора, ул. Ген. Столетов
109, ет. 1; Милка Иванова Славова чрез адвокат
Атанас Стоянов, Стара Загора, ул. Ген. Столетов
109, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 1532/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
461/2016 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Димо Живков Стоянов чрез адвокат
Васил Емилов Барбов, Варна, бул. Мария-Луиза
21, офис 2, срещу Нина Веселинова Стоянова
чрез адвокат Атанас Пройчев Тасков, Бургас,
ул. Сливница 31, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 1865/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
567/2016 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Технически университет – Варна,
чрез адвокат Владимир Данев, Варна, ул. Райко
Жинзифов 31, ет. 1, ап. 1, срещу Институт по металознание, съоръжения и технологии „Академик
Ангел Балевски“ чрез адвокат Димитър Петров,
Варна, ул. Цар Симеон І № 6, вх. А, ет. 1, и страна
държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез представляващ
Областна управа Варна, ул. Преслав 26, Варна.
Второ гражданско отделение, 1999/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1573/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Мирослава Данаилова Дойчева чрез
адвокат Николай Тодоров Желязков, Варна,
ул. Панагюрище 16, ет. 1, ап. 3; Сияна Дойчинова
Ганчева чрез адвокат Николай Тодоров Желязков,
Варна, ул. Панагюрище 16, ет. 1, ап. 3; Велислав
Дойчинов Великов чрез адвокат Николай Тодоров
Желязков, Варна, ул. Панагюрище 16, ет. 1, ап. 3;
Диана Дойчинова Костадинова чрез адвокат Николай Тодоров Желязков, Варна, ул. Панагюрище
16, ет. 1, ап. 3, срещу Офелия Маринова Дойчева,
Варна, ж.к. Чайка, бл. 45, вх. В, ет. 2, ап. 6; Марин
Красимиров Велков, Варна, ж.к. Чайка, бл. 45,
вх. В, ет. 2, ап. 6.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2667/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1836/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от Юлияна Георгиева Стоева чрез адвокат
Климент Темчев, Пловдив, ул. Стефан Веркович
3, партер, офис 2 и 3, срещу Държавен фонд
„Земеделие“, София, бул. Цар Борис ІІІ № 136.
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НА 21.02.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1019/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
840/2016 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Дончо Атанасов Дончев чрез адвокат Пепина Минкова Петкова, Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 39, срещу Анюта Кирилова
Дончева чрез адвокат Габриела Николова, Велико
Търново, ул. България 8, ет. 1, и трета страна Десислава Дончева Дончева чрез адвокат Габриела
Николова, Велико Търново, ул. България 8, ет. 1;
Мариян Дончев Дончев чрез адвокат Габриела
Николова, Велико Търново, ул. България 8, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 1802/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
791/2016 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Янка Георгиева Пашкулева чрез
адвокат Никола Костадинов Терзиев, гр. Разлог,
област Благоевград, ул. Иларион Макариополски 64; Марин Костадинов Пашкулев чрез адвокат
Силвия Николова Коцева, Благоевград, ул. Тодор
Александров 47, ет. 3, офис 5, срещу Ана Иванова
Коюва чрез адвокат Петър Сланчев, гр. Разлог,
ул. Родопи 2.
Първо гражданско отделение, 2136/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5410/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Катрин Тодорова Грьоние чрез адвокат Венелин Ненов, София, ул. Владайска 29,
ет. 2, срещу Иван Душков Лалов чрез адвокат
Цветелина Димитрова Петкова, София, ул. Цар
Асен 79, ет. 2, ап. 5.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2085/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2120/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Подини холдинг“ – АД – Италия,
чрез адвокат Адриана Чернева, София, ул. Цар
Калоян 6, офис 302, срещу „Юробанк България“ – АД, София, чрез адвокат Гергана Станева,
София, ул. Три уши 10Б, 4, ет. 2.
Второ т ърговско отделение, 233/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
610/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „МКМ – БГ Груп“ – ЕООД, Бургас,
чрез адвокат Любомир Цветков, Бургас, ул. Адам
М и ц кеви ч 3, срещ у „Ме та л п лас т Девед ж иев“ – ЕООД, Пловдив, чрез адвокат Красимир
Алексиев, Пловдив, ул. Опълченска 1, ет. 1, и
трета страна „Сити снаб“ – ООД, чрез адвокат
Любомир Цветков, Бургас, ул. Адам Мицкевич 3.
Второ т ърговско отделение, 439/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
110/2016 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Христофор Ивалин Илиев
чрез адвокат Галин Георгиев Манолов, София,
бул. А л. Стамболийски 32, вътрешна сграда,
ет. 3; Евелина Ванева Илиева чрез адвокат Галин
Георгиев Манолов, София, бул. Ал. Стамболийски 32, вътрешна сграда, ет. 3; Цветозар Ивалинов
Илиев чрез адвокат Галин Георгиев Манолов,
София, бул. А л. Стамболийски 32, вътрешна
сграда, ет. 3, срещу „Юробанк България“ – АД,
чрез адвокат Светозар Златанов, София, ул. Хан
Крум 8, ет. 3, ап. 5.
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Второ търговско отделение, 1341/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2337/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Галина Ангелова Исакиева чрез адвокат Кирил Николов, София, бул. Македония 12,
ет. 3, срещу сдружение „Национално бюро на
българските автомобилни застрахователи“, София,
ул. Узунджовска 16, ет. 3.
Второ търговско отделение, 1618/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5626/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Димитър Дуков Транакиев чрез
адвокат Сватослав Лазаров, София, пл. Света
София 8, ет. 4, офис 404, срещу сдружение „Съюз
на българските журналисти“ (СБЖ) чрез адвокат
Георги Георгиев, София, ул. Доспат 15; „Български
имоти корпорация“ – ЕООД, чрез адвокат Николай Цонков, София, бул. Витоша 126, ет. 6, ап. 11.
НА 21.02.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 872/2017, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 339/2016
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
Никола Димов Рибов, Бургас, ул. Рилска 43; Димитър Димов Рибов, Бургас, ул. Рилска 43; Димо
Николов Рибов, Бургас, ул. Рилска 43; Манол
Николов Рибов, София, ул. Джеймс Баучър 6,
срещу Георги Емилов Рибов чрез адвокат Валерия
Градинарска, Бургас, ул. Ген. Гурко 9, ет. 5; Евелина Тодорова Зографова чрез адвокат Валерия
Градинарска, Бургас, ул. Ген. Гурко 9, ет. 5.
НА 22.02.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2063/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3325/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Росица Александрова Тасева чрез
особен п редстави тел Га л я Райкова, Софи я,
ул. Георги Раковски 127, ет. 1, офис 101, срещу
Даниел Любенов Любенов чрез адвокат Стефан
Колев, София, ул. Хан Аспарух 19, ап. 2; Иванка
Танева Станчева чрез адвокат Нели Стоилова,
София, ул. Хан Аспарух 19, ап. 2; Атанас Генков
Маринов чрез адвокат Виолета Герова, София,
бул. България 81, вх. В, ет. 8, ап. 22.
Трето гражданско отделение, 2155/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
48/2017 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Милен Василев Михов чрез
адвокат Любомир Денков, Казанлък, ул. Княз
Дондуков 10, срещу Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“ чрез адвокат Ирина
Косева, Велико Търново, ул. Васил Левски 21
(кантора).
Трето гражданско отделение, 2230/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
867/2016 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Николай Атанасов Пингалов чрез
адвокат Детелина Даутева, Благоевград, ул. Тодор
Александров 43, ет. 2, ап. 3, срещу Веска Борисова
Янакиева чрез адвокат Мариана Каварджикова,
Пловдив, ул. Йоаким Груев 15А, ет. 2, офис 5 – 6.
Трето гражданско отделение, 3247/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
279/2017 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
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подадена от Валентин Борисов Стаев чрез адвокат
Десислава Карамитрова-Проданова, Пазарджик,
ул. Петко Машев 9, ет. 2, офис 11, срещу Община
Велинград чрез адвокат Дафинка Семерджиева, Пазарджик, ул. Патриарх Евтимий 1, ет. 8,
кантора 8.1.
НА 26.02.2018 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1519/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3464/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Глас – дизайн“ – ООД, с управител
Митко Йорданов Атанасов чрез адвокат Димитър Топалов, Варна, ул. Поп Харитон 13, срещу
Костадин Александров Чуклев чрез адвокат Ясен
Тенев, София, ул. Хан Крум 5, ет. 1, ап. 6.
НА 27.02.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1636/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8216/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Атанас Иванов Атанасов, София,
ул. Св. св. Кирил и Методий 180, срещу Смилен
Георгиев Мляков чрез адвокат Росица Георгиева
Димитрова, София, бул. Прага 26, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 1783/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1540/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Атанас Йорданов Янков чрез адвокат
Кремена Маринова, Варна, ул. Драгоман 43, ет. 1,
ап. 3, срещу Венцислав Димитров Василев чрез
адвокат Илина Дюлгерова, Варна, ул. Драгоман 25, ет. 3, офис 11; Пламен Атанасов Матеев
чрез адвокат Пламен Пенев, Варна, ул. Солун 2.
Трето гражданско отделение, 2292/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
533/2016 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Прити 95“ – ООД, чрез адвокат
Веселка Илиева Коева, Велико Търново, ул. Цанко
Церковски 27; Цветелина Ангелова Йорданова
чрез адвокат Йордан Цветанов Йорданов, Велико
Търново, ул. Възрожденска 19, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2302/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1422/2016 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от „Оптиком“ – ООД, с управител
Веселин Тенев Генев чрез адвокат Недялко Младенов, Стара Загора, ул. Захарий Княжески 73,
ет. 1, ап. 1, срещу Йовка Димова Илиева чрез
адвокат Жанета Стефанова Златанова, Стара
Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 89, ет. 4,
офис 2; Севдалина Илиева Банялова чрез адвокат Жанета Стефанова Златанова, Стара Загора,
ул. Хаджи Димитър Асенов 89, ет. 4, офис 2; Яна
Илиева Илиева чрез адвокат Жанета Стефанова
Златанова, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър
Асенов 89, ет. 4, офис 2.
НА 28.02.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1461/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1385/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Антоанета Денева Колева чрез адвокат
Бердж Хаджолян, Варна, ул. Цар Асен 11А, срещу
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Димитър Атанасов Начев чрез адвокат Павел
Даскалов, Варна, бул. Владислав Варненчик 86,
бл. 2, ет. 3, ап. 7.
Трето гражданско отделение, 1712/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12130/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Красимир Костадинов Гопев чрез
адвокат Георги Вълев, София, ул. Хан Аспарух 60,
ет. 3, срещу „Столичен автотранспорт“ – ЕАД,
София, район „Красно село“, ул. Житница 21.
Трето гражданско отделение, 1720/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11558/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Димитров Тенчев чрез адвокат Силвия Русанова, София, бул. Витоша 10,
ет. 2, ап. 8, срещу Висш съдебен съвет, София,
ул. Екзарх Йосиф 12; Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 2004/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
460/2016 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Теодора Венкова Димитрова чрез адвокат
Камелия Букарска, Перник, ул. Н. Цанков 22/2,
срещу Рангел Огнянов Рангелов чрез адвокат
Георги Манолов, Перник, ул. Търговска 38,
ет. 2; Анна Димитрова Димитрова чрез адвокат
Камелия Букарска, Перник, ул. Н. Цанков 22/2.
Трето гражданско отделение, 2098/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9/2017 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Община Исперих чрез адвокат Светлана
Димова, гр. Исперих, област Разград, ул. Васил
Левски 71, срещу Ахмед Юмер Хакъ чрез адвокат
Велчо Петров, Силистра, ул. Петър Вичев 36А.
Трето гражданско отделение, 2546/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15561/2016 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Център за градска мобилност“ – ЕАД,
София, бул. Княгиня Мария-Луиза 84, срещу
Аделина Методиева Иванова чрез адвокат Даниел
Асенов, София, ул. Алабин 27, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 434/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8074/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Експрес В“ – ООД, чрез адвокат
Елка Стоева, София, ул. Бигла 8А, срещу Атанас
Гаврилов Митрев, София, ж.к. Надежда 5, бл. 525,
вх. В, ет. 7, ап. 70.
Четвърто гражданско отделение, 993/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1293/2016 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от държавата чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройство – чрез
областен управител – Бургас, гр. Бургас, ул. Цар
Петър 1, срещу Румяна Николова Пейновска чрез
процесуален представител Адвокатско сдружение
„Толедо & Вакарелски“, София, ул. Георги С.
Раковски 76, ет. 1; Дария Александрова Боючева-Сиракова чрез процесуален представител
Адвокатско сдружение „Толедо & Вакарелски“,
София, ул. Георги С. Раковски 76, ет. 1; Иван
Стоянов Узунов, Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 8, вх. 6,
ет. 2, ап. 5; Коста Дончев Димов, Ямбол, ул. Граф
Игнатиев, бл. 44, ет. 12, ап. 52.
9717

С Т Р.

202

ДЪРЖАВЕН

Върховният административен съд на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Сдружение „Венетица“ със седалище
гр. Долна баня на Методика за определяне на
санкциите след плащане по проекти по ПРСР
2007 – 2013, утвърдена от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, по което е
образувано адм. д. № 11440/2017 г. по описа на
Върховния административен съд.
9759
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против чл. 12, ал. 1, 2 и 3 и
чл. 88, т. 2 от Наредба № 2 за реда и условията
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета с Решение № 184
по протокол № 17 от заседание на Общинския
съвет – с. Сатовча, проведено на 29.04.2005 г.,
изменена с Решение № 303 по протокол № 33
от заседание на ОбС – с. Сатовча, проведено
на 16.03.2007 г., изменена и допълнена с Решение № 106 по протокол № 16 от заседание на
ОбС – с. Сатовча, проведено на 21.11.2008 г.,
изменена с Решение № 547 по протокол № 41
от заседание на ОбС – с. Сатовча, проведено
на 28.11.2014 г., и изменена и допълнена с Решение № 219 по протокол № 16 от заседание на
ОбС – с. Сатовча, проведено на 31.03.2017 г., е
образувано адм. д. № 946/2017 г., което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 2.02.2018 г. от 10,20 ч.
9844
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против разпоредбата на
чл. 38, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Гърмен, приета с Решение
№ 405 по протокол № 34/11.05.2010 г. на Общинския съвет – с. Гърмен, е образувано адм. дело
№ 970/2017 г. по описа на Административния
съд – Благоевград, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 26.01.2018 г. от 11,30 ч.
9845
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжната прокуратура – Бургас, против чл. 74,
ал. 2, т. 2 и чл. 84, ал. 2, т. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета от Общинския
съвет – гр. Поморие, приета с Решение № 263 от
29.03.2005 г. на Общинския съвет – гр. Поморие,
изм. с Решение № 730 от 23.02.2007 г. от протокол
№ 37 на Общинския съвет – гр. Поморие, изм.
с Решение № 419 от 30.01.2009 г. от протокол
№ 18 на Общинския съвет – гр. Поморие, изм.
с Решение № 277 от 30.07.2012 г. от протокол
№ 12 на Общинския съвет – гр. Поморие, изм.
с Решение № 944 от 11.03.2014 г. от протокол
№ 36 от 11.03.2014 г., изм. с Решение № 1012 от
14.05.2014 г., изм. с Решение № 1255 от 23.12.2014 г.,
изм. с Решение № 1394 от 30.04.2015 г., изм. с
Решение № 1395 от 30.04.2015 г. По оспорването
е образувано адм. дело № 3270/2017 г., което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 8.02.2018 г. от 11,10 ч.
9846
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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. 10, ал. 1,
т. 3, чл. 14, ал. 1, т. 8 и чл. 15, ал. 1 от Правилника за организация дейността на Общинския
съвет – гр. Провадия, приет с Решение № 4-47
от 28.12.2011 г. по протокол № 4 от 28.12.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Провадия, изменен
и допълнен с решения № 7-111 от 26.03.2012 г.,
№ 12-192 от 26.07.2012 г., № 19-341 от 28.03.2013 г.,
№ 23-471 от 25.07.2013 г., № 29-581 от 11.02.2014 г.,
№ 41-810 от 26.03.2015 г., № 2-7 от 26.11.2015 г. и
№ 5-78 от 26.02.2016 г. По оспорването е образувано адм. дело № 3338/2017 г., насрочено за
8.02.2018 г., 16 ч.
9847
Административният съд – Варна, ХVІІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
а л. 1 и 2 А ПК, съобщава, че е образу вано
адм. д. № 3179/2017 г. по протест от Силвиян
Иванов – прокурор при Окръжната прокуратура – Варна, против чл. 21, т. 4 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Суворово, приета с Решение № 15-221 по
протокол № 15 от 17.08.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Суворово, и впоследствие променяна
с решения на Общинския съвет – гр. Суворово.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление
за конституирането им като страни по адм. д.
№ 3179/2017 г. в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересовани
лица. Производството по адм. д. № 3179/2017 г.
по описа на Административния съд – Варна, е
насрочено за 22.02.2018 г. от 15 ч.
9843
Административният съд – Враца, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Враца, с който са оспорени разпоредбите
на чл. 105, ал. 3, чл. 114, ал. 3 и чл. 123, ал. 2 от
Наредба № 7 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Криводол, приета с Решение № 120 по протокол № 15 от
21.11.2008 г. от Общинския съвет – гр. Криводол.
По протеста е образувано адм. д. № 843/2017 г.,
насрочено за 30.01.2018 г. от 11 ч.
9743
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, с което са протестирани
разпоредбите на чл. 77, т. 2 и § 1 от Наредбата за
реда за придобиване, стопанисване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета
от Общинския съвет – гр. Мездра, по което е
образувано адм. д. № 837/2017 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
27.02.2018 г. от 11 ч.
9797
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че по постъпилa жалба от Паско
Тошев Запрянов от Димитровград против чл. 15,
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ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 17а, ал. 1 от Наредба № 3 за
опазване на обществения ред и сигурността на
територията на община Габрово, приета от Общинския съвет – гр. Габрово, с искане за отмяната им
поради незаконосъобразност е образувано адм. д.
№ 265/2017 г. по описа на Административния
съд – Габрово, насрочено за 7.02.2018 г. от 11 ч.
9801
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 654/2017 г.
по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Добрич, срещу Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Шабла,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 3
по протокол № 3 от 2.11.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Шабла, в частта на чл. 5, ал. 1, т. 4, 10,
11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21 и чл. 22, ал. 2, чл. 15,
ал. 1, т. 7 и чл. 16, ал. 1, които разпоредби се
намират в противоречие с разпоредби, представляващи нормативни разрешения от по-висок
ранг, и се иска тяхната незаконосъобразност. На
основание чл. 189, ал. 2 АПК всеки, който има
правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени процесуални действия. Препис от молбата
за присъединяване или встъпване се връчва
на насрещните страни. Делото е насрочено за
разглеждане в публично съдебно заседание на
6.02.2018 г. от 13,10 ч.
9739
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 по препращане от чл. 188 АПК
обявява, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Кюстендил, с който се
оспорва като незаконосъобразен чл. 2, ал. 10 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община
Рила, област Кюстендил, в частта относно ал. 6
(„с повече от половината от общия им брой“) – в
противоречие с чл. 6, ал. 1 и 3 ЗОС, чл. 63, ал. 5 – в
противоречие с нормата на чл. 3, ал. 2 и 3 от
Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност (ЗОАРАКСД) и чл. 19, ал. 1
и 2 от Конституцията на Република България,
чл. 80, ал. 1, т. 1 и чл. 96, ал. 2, т. 1 от наредбата,
противоречащи на чл. 1, ал. 2, чл. 2, чл. 4, ал. 1, 2
и 3 ЗОАРАКСД, както и на чл. 18, ал. 1 – 4 и чл. 19,
ал. 2 от Конституцията на Република България.
По протеста е образувано адм. д. № 393/2017 г.
по описа на Административния съд – Кюстендил.
Делото е насрочено за 19.01.2018 г., 10 ч.
9798
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор от
Окръжната прокуратура – Ловеч, против чл. 106,
ал. 2, т. 2 и чл. 118, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 191 от
30.01.2009 г. на Общинския съвет – гр. Луковит,
по който е образувано адм. дело № 406/2017 г. по
описа на Административния съд – Ловеч.
9740
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Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор от
Окръжната прокуратура – Ловеч, против чл. 20,
ал. 2, т. 14 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Троян,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 11
от 22.12.2011 г. на Общинския съвет – гр. Троян,
по който е образувано адм. дело № 404/2017 г. по
описа на Административния съд – Ловеч.
9741
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Ловеч, с който се
оспорва чл. 15, т. 4 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Луковит,
приета с Решение № 9 от 19.12.2003 г. на Общинския съвет – гр. Луковит, по който протест
е образувано адм. дело № 411/2017 г. по описа
на Административния съд – Ловеч.
9742
Административният съд – Пазарджик, ІІІ със
тав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест
на прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против
разпоредбите на чл. 95, ал. 3, чл. 104, ал. 3 и
чл. 113, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Пещера, приета
с Решение № 673 от 28.02.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Пещера, взето с протокол № 63, изменена и допълнена с Решение № 319 от 27.02.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Пещера, взето с протокол № 20. По оспорването е образувано адм. д.
№ 963/2017 г. по описа на Административния
съд – Пазарджик.
9732
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Борис Иванов Христев, Кристина
Борисова Христева-Атанасова, Георги Атанасов
Зисов, Хараламби Николаев Поппалов, Людмила
Яковлевна Тиберова, Емил Емилов Тиберов, Емил
Делчев Тиберов, Тодор Петров Вутов, Велислава
Христова Декова-Гюлева, „Хостел Груп“ – ЕООД,
„Аполон БХ“ – ЕООД, „Кънекшън БГ“ – ООД, и
Сдружение с дейност в частна полза с наименование „Сдружение на собствениците, живущите,
работещите и инвеститорите в АИР „Старинен
Пловдив“, всички от Пловдив, на Заповед № 17ОА2707 от 30.10.2017 г. на кмета на община Пловдив,
с която на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 19, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 5 от Закона
за пътищата във връзка с чл. 19 НРСППППСТГП,
чл. 14, ал. 5 от Наредбата за управление на местните пътища в община Пловдив е наредено: § І.
Изменям и допълвам Заповед № 12ОА-484 от
28.02.2012 г., изменена и допълнена със Заповед
№ 12ОА-929 от 12.04.2012 г. на кмета на община
Пловдив, изменена и допълнена със Заповед
№ 12ОА-1255 от 22.05.2012 г. на кмета на община Пловдив, изменена и допълнена със Заповед
№ 12ОА-2274 от 14.09.2012 г. на кмета на община
Пловдив, както следва:
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І.1. Текстът на т. VІІ на Заповед № 12ОА-484
от 28.02.2012 г. се променя и същият добива
следния вид:
„VІІ.1. На собствениците или ползвателите на
МПС с адресна регистрация в обхвата на АИР
„Старинен Пловдив“ се издава пропуск, даващ
право на достъп до резервата само за едно МПС
на жилище, за срок една календарна година.
2. Лицата, желаещи да ползват правото на
преференциално паркиране по т. 1, подават заявление до директора на Общинско предприятие
„Организация и контрол на транспорта“ – Община Пловдив (ОП „ОКТ“), към което прилагат
следните документи:
2.1. копие на лична карта или удостоверение
за постоянен адрес (сверява се с оригинала при
подаване на документите);
2.2. копие на регистрационен талон на МПС
(сверява се с оригинала при подаване на документите).
3. Лицата, притежаващи място за паркиране
или гаражна клетка в урегулиран поземлен имот,
на който е постоянният/настоящият им адрес,
попадащ в обхвата на АИР „Старинен Пловдив“,
имат право на пропуск, даващ право на достъп
до резервата без право на паркиране извън собствеността им, за срок една календарна година.
4. Лицата по т. 3, желаещи да ползват правото
на достъп, подават заявление до директора на ОП
„ОКТ“, към което представят следните документи:
4.1. копие на документ за собственост или
договор за наем, удостоверяващ притежанието/
правото на ползване на място за паркиране или
гаражна клетка в урегулиран поземлен имот,
попадащ в обхвата на АИР „Старинен Пловдив“
(сверява се с оригинала при подаване на документите);
4.2. копие на регистрационен талон на МПС
(сверява се с оригинала при подаване на документите).
5. Не се издава пропуск по т. 4 на лице,
притежаващо място за паркиране или гаражна
клетка в урегулиран поземлен имот, на който е
постоянният/настоящият им адрес, попадащ в
обхвата на АИР „Старинен Пловдив“, и е променен статутът на същия.
6. На директорите на Академията за музикално,
танцово и изобразително изкуство и на ректора
на ПУ „П. Хилендарски“ се предоставят по 10
пропуска, даващи право на достъп до резервата
в обхвата на АИР „Старинен Пловдив“ за паркиране в района на съответния имот при спазване
на правилата за движение на МПС, за срок една
календарна година.
7. На директора на ОУ „Виктория и Крикор
Тютюнджан“ и на ректора на ПУ „П. Хилендарски“
се предоставят по 5 пропуска, даващи право на
достъп до резервата в обхвата на АИР „Старинен
Пловдив“ за паркиране в района на съответния
имот при спазване на правилата за движение на
МПС, за срок една календарна година.
8. На собствениците на хотели и на директора
на ЦДГ „Щурче“ в обхвата на АИР „Старинен
Пловдив“ се предоставят по 3 пропуска, даващи
право на достъп до резервата в обхвата на АИР
„Старинен Пловдив“ за паркиране в района на
съответния имот при спазване на правилата за
движение на МПС, за срок една календарна година.
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9. На собствениците на ресторанти в обхвата
на АИР „Старинен Пловдив“ се предоставят по
1 пропуск, даващ право на достъп до резервата
в обхвата на АИР „Старинен Пловдив“ за паркиране в района на съответния имот при спазване
на правилата за движение на МПС, за срок една
календарна година.
10. Движението на МПС за зареждане на
търговски и други обекти, както и за комунални
и други обслужващи дейности се извършва в интервала от 21 ч. до 9,30 ч. с безплатен пропуск,
издаден от директора на ОП „ОКТ“ по заявка.
11. Пропуските за строителни, аварийни и други
обслужващи собствениците дейности се издават
от директора на ОП „ОКТ“ по предварителна
заявка. За издадените пропуски по настоящата
точка директорът на ОП „ОКТ“ уведомява директора на ОП „Общинска охрана“.
12. Достъпът до АИР „Старинен Пловдив“ е
разрешен за таксиметрови автомобили, изпълняващи заявка.
13. Свободен е достъпът до АИР „Старинен
Пловдив“ на автомобилите и мотоциклетите със
специален режим на движение по ЗДвП, както и
на тези на охранителните и спедиторските фирми
при извършваните от тях служебни ангажименти.
14. Допуска се издаването на пропуски за АИР
„Старинен Пловдив“ при осъществяването на
тържества или други мероприятия. Пропуските
по настоящата точка се издават от зам.-кмет
„Обществен ред“ на община Пловдив след предварителна заявка – до два автомобила с посочени
регистрационни номера.
15. В случай на установени по съответния ред
нарушения на правилата за движение по пътищата,
правилата, посочени в настоящата заповед, законовата или подзаконовата нормативна уредба, в
обхвата на АИР „Старинен Пловдив“ освен чрез
предвидените в закона санкции нарушителите
могат да се санкционират, като издадените пропуски се анулират и изземат.“
§ ІІ. В останалата си част Заповед № 12ОА484 от 28.02.2012 г. на кмета на община Пловдив
остава непроменена и е образувано адм. дело
№ 3212 по описа за 2017 г. на Административния
съд – Пловдив, първо отделение, ІІІ състав.
9749
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 5 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Румен Стоянов Цоневски, с
която се оспорва Решение № 555 от 28.07.2016 г.
на Столичния общински съвет, с което е одобрен
план за регулация и режими на застрояване за
преструктуриране на ж. к. Дружба 1 – І и ІІ
част, в частта, касаеща ПРЗ на УПИ Х – „За
училище“, от кв. 56, по което е образувано адм.
д. № 4546/2017 г. Заинтересованите лица могат
да подадат молба за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
9746
Административният съд – София област, осми
състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191, ал. 2,
чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2,
чл. 196, чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 1191/2017 г. по
описа на съда по протест на Окръжната прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане в
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открито съдебно заседание на 7.03.2018 г. от 10 ч.
и по което предмет на оспорване е Наредбата за
управление на общинските пътища в община Елин
Пелин, приета с Решение № 339 от 30.09.2008 г.
от ОбС – гр. Елин Пелин. Конституирани страни в производството са: оспорващ – Окръжната
прокуратура – София, и административен орган – Общинският съвет – гр. Елин Пелин.
9799
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който
са оспорени разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 8
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – с. Братя Даскалови, по
което е образувано адм. д. № 620/2017 г. по описа
на Административния съд – Стара Загора, и е
насрочено за 25.01.2018 г. от 11,30 ч.
9800
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно
чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 4, ал. 1, т. 26, чл. 15, ал. 3, т. 3,
чл. 16, ал. 1, т. 7, чл. 107, ал. 2 и чл. 108, ал. 1
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Нови пазар, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандат 2015 – 2019 г., приет на
заседание на ОбС – гр. Нови пазар, с Решение
№ 9 по протокол № 3 от 19.11.2015 г. Въз основа
на протеста е образувано адм. д. № 379/2017 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 22.01.2018 г. от 9,30 ч.
9796
Кюстендилският районен съд, единадесети
граждански състав, призовава Люба Петрова
Иванчова, родена на 10.02.1923 г., постоянно живееща в САЩ, с неизвестен адрес в чужбина и в
Република България, по гр.д. № 2559 от описа на
съда за 2017 г., в двуседмичен срок от обнародването на настоящото съобщение в „Държавен
вестник“ да се яви в канцеларията на Районния
съд – Кюстендил, за да получи препис от искова
молба и приложенията към нея, депозирана от
Антон Тодоров Иванчов с адрес Кюстендил, ж.к.
Румяна войвода, бл. 41а, ет. 5, ап. 9, против Люба
Иванчова, Орлин Иванов и Красимира Петрова,
с която е предявен иск с правно основание чл. 34
ЗС – за делба на наследствени и съсобствени
на страните недвижими имоти, за отговор по
реда на чл. 131 ГПК. Ако лицето не се яви за
получаване на съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител – арг.
от разп. на чл. 48, ал. 2 ГПК. Предупреждава
Люба Иванчова, че ако въпреки публикацията
не се яви в съда в посочения срок, ще є бъде
назначен особен представител.
9738
Разложкият районен съд уведомява Хакан
Йу р тери, г ра ж данин на Реп ублика Ту рц и я,
гр. Муджур, област Кършехир, кв. Буюкйенидже
№ 3/212, ответник по гр. дело № 1094/2017 г. по
описа на съда, че срещу него е предявен иск с
правно основание чл. 49, ал. 1 СК и чл. 318 ГПК,
като указва на ответника Хакан Йуртери, граж-
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данин на Република Турция, гр. Муджур, област
Кършехир, кв. Буюкйенидже № 3/212, че може в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да получи книжата по делото в канцеларията на Районния съд – Разлог, стая № 4,
както и да посочи адрес в страната, на който да
бъде призован по делото.
9851
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 139 състав, уведомява Александър
Пятигорски, гражданин на Израел, роден в Руската федерация на 2.12.1955 г., че има качеството
на ответник по гр.д. № 56206/2017 г. по описа на
СРС, ІІІ ГО, 139 състав, образувано по предявен
иск от Олга Георгиевна Пятигорска от София,
бул. Княз Ал. Дондуков Корсаков № 5, вх. А,
ет. 3, ап. 8, и му указва, че в двуседмичен срок
от обнародването следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 139 състав, за връчване на
съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
9773
Бургаският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „А ВЕС94“ – АД, в несъстоятелност, ЕИК 102082716, със
седалище и адрес на управление с. Черни връх
8122, община Камено (длъжник в производството
по дело по несъстоятелност № 453/2012 г. по описа
на съда), да се явят на 8.01.2018 г. в 13 ч. за участие
в открито съдебно заседание по частно търговско
дело № 539/2017 г. по описа на Бургаския окръжен съд за разглеждане на искането на „А.П.П.
Зоохранинвест“ – ЕООД, с ЕИК 123064931, за
отмяна на решенията, приети на събрание на
кредиторите, проведено на 8.11.2017 г. по дело
по несъстоятелност № 453/2012 г.
9947

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на сдружение
„Био град София“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 13.02.2018 г.
в 9 ч. на адреса на управление на сдружението:
София, ул. Славянска 29А/23, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на Марин Иванов Маринов и Тео Марин от позицията им на членове на
управителния съвет на сдружението и носената
за това отговорност; 2. прием на нови членове
на сдружението; 3. одобряване решение на управителния съвет за прекратяване на членственото
правоотношение на членове на сдружението;
4. избор на членове на управителния съвет; 5.
изменение на адреса на управление на сдружението и съответно изменение на чл. 5 от устава на
сдружението; 6. изменение на чл. 19.2 от устава
на сдружението; 7. отмяна на чл. 19.3 от устава
на сдружението. В случай че на посочената дата
и час на посоченото място достигнатият кворум
е под 50 %, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще бъде отложено с един час и проведено
в 10 ч. на посочения по-горе адрес независимо от
достигнатия кворум.
9761
101. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български Атомен Форум“ – София (БУЛАТОМ), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдруже-
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нието на 15.02.2018 г. в 17,30 ч. на адрес: София
1618, ул. Вихрен № 10 – сградата на „Риск Инженеринг“ – АД, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на Български Атомен Форум
за 2017 г.; 2. приемане на годишните счетоводни
отчети на Български Атомен Форум; 3. вземане
на решение от ОС за прекратяване на членство;
4. приемане на плана за работа на сдружението за
2018 г.; 5. приемане на нова скала за членски внос
на юридическите и индивидуалните членове на
Български Атомен Форум; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
9856
803. – Изпълнителният комитет на сдружение
с нестопанска цел „Български футболен съюз“
(БФС) на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 37,
ал. 1, т. 1 от устава на БФС свиква редовно общо
събрание (конгрес) на 16.02.2018 г. в 10,30 ч. в
София, хотел „Маринела София“ – бул. Джеймс
Баучер № 100, зала „София“, при следния дневен
ред: 1. отчет на изпълнителния комитет за дейността на БФС през периода февруари 2014 г. – януари
2018 г.; 2. приемане на членове на БФС; 3. изключване на членове на БФС; 4. освобождаване на
президента на БФС; освобождаване на членовете
на ИК на БФС; 5. избор на президент на БФС;
6. избор на членове на изпълнителния комитет
на БФС; 7. изменения и допълнения в устава на
БФС; 8. приемане на бюджет на БФС. Поканват
се всички футболни клубове – членове на БФС,
да вземат участие в общото събрание (конгреса).
Регистрацията на делегатите, редовно избрани от
съответните управителни органи на ФК, ще се
извърши на 16.02.2018 г. от 8 ч. до 10,15 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание (конгресът) ще се проведе същия
ден – 16.02.2018 г., от 11,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред, колкото и делегати да се явят.
9748
19. – Координационният съвет на Българското
статистическо дружество – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на дружеството на 19.02.2018 г. в 15 ч. в София, в
зала 423 на Института по математика и информатика – БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 8,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността за
2017 г. и насоки за работа през 2018 г.; 2. други.
9784
15. – Управителният съвет на сдружение „Българо-Азербайджанска индустриално-търговска
камара“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението в София, ул. Родопски извор № 42Б,
на 19.02.2018 г. в 10 ч. при следния дневен ред:
1. промени в устава; 2. прием на нови членове
на сдружението; 3. прекратяване на членство на
досегашни членове на сдружението; 4. промени в
броя и състава на управителния съвет; 5. разни.
Поканват се всички членове да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
на 19.02.2018 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
9786
47. – Управителният съвет на СНЦ „ИПА –
Секция България“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 17.02.2018 г. в 10 ч. в София, бул. Мария-Луиза
№ 114Б, киносалон, при следния дневен ред: 1.
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отчет за дейността на СНЦ „ИПА – Секция България“ за периода 2013 – 2017 г. и финансов отчет
за периода; 2. промяна на устава на сдружението
съобразно предложен проект и правилник за
прилагането му; 3. избор на управителен съвет
и председател; 4. разни.
9834
8. – Управителният съвет на сдружение „Национален комитет по осветление в България
(НКО)“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 22.02.2018 г. в 17,30 ч.
в зала 12126, бл. 12, Електротехнически факултет
на Техническия университет – София, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на УС за
дейността на сдружението през 2017 г., финансов
отчет и отчет на КС; 2. одобряване решение на
УС от 21.10.2017 г. за време и място на провеждане
на Балканлайт 2018 г. (20 – 22 септември 2018 г.,
МДУ – Варна).
9771
28. – Управителният съвет на дружество
„Военноинвалид“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
22.02.2018 г. в 9,30 ч. в салона на Дом-паметника
на военноинвалидите на ул. Христо Белчев № 21,
София, при следния дневен ред: 1. изслушване и
приемане на отчета за дейността на управителния
съвет на дружеството за периода от 31.12.2016 г. до
31.12.2017 г.; 2. изслушване и приемане на финансово-счетоводния отчет за периода от 31.12.2016 г. до
31.12.2017 г.; 3. изслушване и приемане на отчета
за дейността на контролния съвет за периода от
31.12.2016 г. до 31.12.2017 г.; 4. приемане на молби
за членство в дружеството; 5. отчисляване на
членове на дружеството съгласно чл. 9, ал. 1 от
т. 1 до т. 4; 6. разглеждане и приемане на планпрограма за работата на управителния съвет на
дружеството за 2017 г.; 7. разглеждане и приемане
на план-програма за работата на контролния съвет
на дружеството за 2017 г.; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10,30 ч. на същото
място, при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите.
9772
23. – Съветът на настоятелите при сдружение
„Училищно настоятелство при Професионална
гимназия по транспорт „Макгахан“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10 (1) от устава на
сдружението свиква общо събрание на 22.02.2018 г.
в 18 ч. в София, ул. Кадемлия № 15, в сградата
на гимназията (учителската стая), при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на съвета на настоятелите 2016/2017 г.; 2. приемане на финансов отчет за изтеклия период и
проект за бюджет 2018 г.; 3. приемане на насоки
за дейността на настоятелството през 2018 г.; 4.
разглеждане на молби за освобождаване и прием
на нови членове. Материалите за събранието са
на разположение на членовете на сдружението
всеки работен ден от 8 до 16 ч. в училищната
библиотека. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред в 19 ч.
9806
11. – Уп р а в и т е л н и я т с ъв е т н а с д ру же ние „Българска асоциация за управление на
хора – БАУ Х“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на членовете на сдружението на 16.03.2018 г. в
14 ч. в София, Софарма Бизнес Тауърс, сграда
Б, ет. 3, зала „Запад“ (ул. Лъчезар Станчев № 5),
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
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управителния съвет на сдружението през 2017 г.;
2. доклад на контролния съвет на сдружението
за финансовото състояние на сдружението през
2017 г.; 3. освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността на член на управителния
съвет на сдружението; 4. избор на нов член на
управителния съвет на сдружението на мястото
на освободения; 5. попълване състава на Сертификационния съвет на БАУХ; 6. приемане на
Етичен кодекс на сдружението и избор на членове на Комисия по професионална етика към
БАУХ; 7. приемане на план-програма и бюджет за
2018 г.; 8. разни. Съгласно чл. 20, ал. 1 от устава
на сдружението при липса на кворум събрание
то ще се проведе на същото място при същия
дневен ред 30 минути по-късно от първоначално
обявения час независимо от броя на представените
членове. Материалите за общото събрание са на
разположение на членовете всеки работен ден в
седалището на сдружението.
9735
1. – Учредителният комитет на Организацията
за управление на Бургаски черноморски туристически район на основание Заповед № Т-РД-17-22 от
19.07.2017 г. на министъра на туризма (ДВ, бр. 70
от 2017 г.) и чл. 22 и 26 от Закона за туризма
насрочва учредително събрание на 22.02.2018 г. в
10,30 ч. в голямата заседателна зала на Община
Бургас с адрес: Бургас, ул. Александровска № 26,
при следния дневен ред: 1. регистрация на участниците; 2. откриване на учредителното събрание
от представител на учредителния комитет; 3. приемане на решение за учредяване на Организация за
управление на Бургаски черноморски туристически
район; 4. приемане на устав на организацията;
5. избор на управителен съвет на организацията;
6. избор на контролен съвет на организацията;
7. други. Проектните документи са изложени и
ще бъдат на разположение в Община Бургас с
адрес: гр. Бургас, ул. Александровска № 26, след
15.01.2018 г., всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч.
до провеждане на учредителното събрание. При
липса на кворум за посочената дата на основание
чл. 27, ал. 2 от Закона за туризма ново учредително събрание ще се проведе на 15.03.2018 г. в
10,30 ч. в голямата заседателна зала на Община
Бургас. Организацията му за управление на Бургаски черноморски туристически район ще бъде
регистрирана по Закона за туризма и се смята
за възникнала от деня на вписването є в туристическия регистър.
9760
2. – Управителният съвет на сдружение „Евротенденции“ – гр. Велико Търново, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 31.01.2018 г. в 11 ч. във
Велико Търново, ул. Ниш № 2А, ет. 3, ап. 9, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете на управителния съвет поради изтичане на
мандата им; 2. освобождаване на членовете на
контролния съвет поради изтичане на мандата им;
3. промени в устава на сдружението; 4. избиране
на нов състав на управителния съвет; 5. избиране
на нов състав на контролния съвет; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 21 от устава на сдружението общото събрание
ще се проведе на същата дата в 12 ч., на същото
място при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите членове.
9785
7. – Управителният съвет на Дружеството
за разпространение на знания, Димитровград,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 8, ал. 1 от
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устава на дружеството свиква общо събрание на
сдружението на 23.02.2018 г. в 17,30 ч. в офис 204,
бул. Трети март № 1, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на ДРЗ, Димитровград, за
2017 г.; 2. приемане на бюджет за 2018 г.; 3. промени
в устава на ДРЗ; 4. избор на нов УС на ДРЗ; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18,30 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
9787
6. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при „Професионална гимназия по
аграрно стопанство“ – гр. Добрич, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.03.2018 г.
в 14,30 ч. в сградата на ПГАС – гр. Добрич, при
следния дневен ред: 1. приемане промени в устава
на училищното настоятелство; 2. разни. Поканата
за провеждане на събранието ще бъде залепена
на входната врата на „Професионална гимназия
по аграрно стопанство“ – гр. Добрич, а всички
членове на училищното настоятелство ще бъдат
уведомени по телефона.
9820
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Диана – 004 – КЛСС“, гр. Елхово,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 1 от
устава свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 20.02.2018 г. в 17 ч. в офиса му
на адреса на управление: гр. Елхово, ул. Трети
март № 52, партер, при следния дневен ред: 1.
промяна в устава на сдружението; 2. освобождаване членовете на стария УС и избиране на нов
УС; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
на същото място в 18 ч. същия ден и при същия
дневен ред.
9807
6. – Управителният съвет на „Национална
развъдна асоциация по пчеларство“ – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 24.03.2018 г. в 10 ч. на адрес: Пловдив, бул.
Димитър Менделеев № 12, Аграрен университет – Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет
на председателя за дейността на асоциацията за
2017 г.; 2. отчет на председателя на контролния
съвет; 3. приемане на нови членове на асоциацията
и прекратяване на членството в асоциацията; 4.
избор на управителен съвет и контролен съвет на
асоциацията, избор на председател на асоциацията
и председател на контролния съвет; 5. промени в
устава на асоциацията; 6. промени в правилника
на асоциацията; 7. утвърждаване на комисия по
селекция и майкопроизводство; 8. приемане на
работна програма за работа на асоциацията за
2018 г.; 9. приемане на финансов план за 2018 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
9859
1. – Съветът на настоятелите на „Училищно
настоятелство при Професионална гимназия по
селско и горско стопанство „Н. Й. Вапцаров“,
гр. Чепеларе, на основание чл. 26, ал. 1 и 2 във
връзка с чл. 32, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 2 и
чл. 23 от устава на сдружението свиква извънредно общо събрание на членовете на съвета на
настоятелите на 16.02.2018 г. в 16 ч. в Чепеларе,
ул. Беломорска № 3, при следния дневен ред: 1.
приемане на дневния ред на събранието; 2. заличаване на председателя на сдружението – поради
настъпила смърт; 3. избор на нов председател;
4. промени в наименованието; 5. изключване на
настоящи членове на сдружението; 6. приемане
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на нови членове на сдружението; 7. избор на
членове в съвета на настоятелите; 8. приемане на
промени в устава; 9. разисквания по доклада. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 26 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 17 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
9788
1. – Управителният съвет на сдружение „Футболен клуб „Ювентус – 95“, с. Малчика, област
Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 27.01.2018 г. в 9 ч. в салона на
читалището в с. Малчика при следния дневен ред:
1. приемане и освобождаване на членове на сдружението; 2. избор и освобождаване на членове на
управителния съвет на ФК „Ювентус – 95“, с. Малчика; 3. избор и освобождаване на председателя
на управителния съвет на ФК „Ювентус – 95“; 4.
избор и освобождаване на контролния съвет на ФК
„Ювентус – 95“ – с. Малчика; 5. промени в устава
на ФК „Ювентус – 95“ или приемане на нов устав;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото
място един час по-късно – в 10 ч., на 27.01.2018 г.
9860
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Кристина Красимирова Спасова – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел в частна
полза „Българо-катарска бизнес асоциация“, в
ликвидация по ф. д. № 158/2013 г. на СГС, със
седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, бул. Александър Стамболийски
№ 84 – 86, ет. 12, офис 62, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори да предявят вземанията си в срок 6 месеца считано
от обнародването на поканата в „Държавен
вестник“. Вземанията следва да се предявят на
адреса на управление.
9901
Сийка Георгиева Николова – ликвидатор на
Настоятелството при ЦДГ „Приказка“ – Димитровград, с ЕИК по БУЛСТАТ 126615286, в
ликвидация по ф.д. № 49/2002 г. по описа на
ОС – Хасково, със седалище и адрес на управление: Димитровград, ул. Кирил и Методий № 1, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ отправя покана
до всички кредитори да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от датата на обнародване на
поканата в „Държавен вестник“.
9768

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.):
І. 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 в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2018 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2018 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2018 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, София 1164, ул. Йоан Екзарх № 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му,
са: за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс: 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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