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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм.,
бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9,
14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г.
и бр. 58, 85 и 96 от 2017 г.)
§ 1. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Организация за управление на
туристически район се учредява най-малко от:
1. две туристически сдружения, вписани в
Националния туристически регистър, чието
седалище е на територията на туристическия
район;
2. четири общини от територията на туристическия район, като една от тях е седалище
на района;
3. една областна администрация от територията на туристическия район.
(2) Учредители могат да са и лицата по
чл. 17, ал. 3.“
§ 2. В чл. 23, т. 1 думата „заявление“ се
заменя със „заявление-декларация“.
§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 – 4 се изменят така:
„(2) В заявление-декларацията за откриване на процедура се декларират най-малко
следните обстоятелства:
1. наименованието на организацията (с
изписване с български и латински букви) и
адрес; телефон/факс и адрес на електронна
поща, ако разполага с такива, в противен
случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес
на електронна поща;
2. обстоятелствата по чл. 22;
3. номер и дата на решението на общинския съвет за участие на общината в ОУТР;

4. номер и дата на решението на управителния съвет или общото събрание за участие
на туристическото сдружение в ОУТР;
5. обстоятелства, свързани с предмета и
целите на ОУТР;
6. туристическият район на ОУТР, за който
се учредява.
(3) Заявление-декларацията се подписва
от всички членове на учредителния комитет
и към нея се прилагат:
1. поименен списък на учредителите от
всяка група по чл. 22;
2. оригинал на протокол от проведено
събрание на учредителния комитет.
(4) В случай на констатирани нередовности
на представените документи и/или по искане
на министъра на туризма за представяне на
допълнителни данни и документи във връзка
с обстоятелствата по ал. 2 и 3 заявителят се
уведомява писмено, като се определя 14-дневен
срок от датата на получаването на уведомлението за отстраняването на нередовностите
и представяне на допълнителни данни и
документи.“
2. В ал. 5 думата „заявлението“ се заменя
със „заявление-декларацията“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В случаите по ал. 4 срокът за произнасяне по ал. 5 започва да тече от датата
на отстраняването на нередовностите и/или
на представянето на допълнителни данни и
документи.“
4. В ал. 8 думите „може да откаже“ се
заменят с „отказва със заповед“.
5. В ал. 9 след думите „учредителния комитет“ се добавя „или упълномощеното лице,
което представлява учредителния комитет“.
§ 4. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 навсякъде думата „заявление“ се
заменя със „заявление-декларация“ и думата
„заявлението“ се заменя със „заявление-декларацията“.
2. В ал. 2, изречение първо думата „заявление“ се заменя със „заявление-декларация“.
3. В ал. 4 думите „тече от деня“ се заменят
със „започва да тече от датата“.
§ 5. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думата „заявление“
се заменя със „заявление-декларация“;
б) в т. 1 думата „протоколът“ се заменя с
„копие на протокола“;
в) в т. 2 думата „уставът“ се заменя с „копие на устава“.
2. В ал. 3 след думата „вписват“ се добавя
„най-малко“.
3. Създава се ал. 4:
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„(4) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице в срок до
14 дни от издаването на заповедта по ал. 2
вписва ОУТР в Националния туристически
регистър и издава удостоверение за вписаните
обстоятелства.“
§ 6. В чл. 32 се създава т. 4:
„4. изпълнителният директор.“
§ 7. В чл. 36, ал. 3 думите „т. 1 и 7“ се
заличават.
§ 8. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и изпълнителен директор“ се заличават.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Член на управителния съвет може да
упълномощи свой представител за участие в
заседания на управителния съвет.“
§ 9. В чл. 44 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) Организацията за управление на туристическия район се прекратява със заповед
на министъра на туризма при:
1. депозирано решение на общото събрание;
2. извършване на дейност, която противоречи на закона.
(4) Заповедта по ал. 3 се издава по искане
на всяко заинтересовано лице в случаите
по ал. 3, т. 1 или служебно от министъра на
туризма в случаите по ал. 3, т. 2 – при констатирани нарушения от упражнен контрол
по реда на чл. 46.“
§ 10. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. (1) Вписването на сдружения в Националния туристически регистър се извършва
със заповед на министъра на туризма въз
основа на заявление-декларация по образец.
Заявление-декларацията се подава от лице,
което има право да представлява сдружението, или от негов упълномощен представител.
(2) В заявление-декларацията се декларират
най-малко следните обстоятелства:
1. наименованиет о на сд ру жениет о (с
изписване с български и латински букви)
седалище и адрес; телефон/факс и адрес на
електронна поща, ако разполага с такива,
в противен случай се изписват имената на
упълномощеното лице и неговите телефон/
факс и адрес на електронна поща;
2. видът на организацията по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел;
3. обстоятелства, свързани с предмета и
целите на организацията по чл. 47, ал. 3 и
изискванията по чл. 50;
4. видът на сдружението по чл. 48.
(3) Към заявление-декларацията се прилагат:
1. списък на всички членове на сдружението – колективни и/или индивидуални, с
информация за платения членски внос за
предходната година, ако е приложимо, заверен с подпис на представляващия и печат на
сдружението;
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2. изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от
пълномощник.
(4) Преписи от съдебното решение за регистрация, информация за актуалното състояние
на заявителя и уставът на сдружението се
набавят по служебен път.
(5) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен
срок, считано от датата на подаването на
заявление-декларацията заедно с документите по ал. 3, издава заповед за вписване на
сдружението, вписва го в Националния туристически регистър и издава удостоверение
за вписаните обстоятелства.
(6) В случай на констатирани нередовности
на представените документи и/или по искане
на министъра на туризма за представяне на
допълнителни данни и документи във връзка
с обстоятелствата по ал. 2 и 3 заявителят
се у ведом ява писмено, като се определ я
14-дневен срок от датата на получаването на
уведомлението за отстраняването на нередовностите и представяне на допълнителни
данни и документи.
(7) В случаите по ал. 6 срокът за произнасяне по ал. 5 започва да тече от датата
на отстраняването на нередовностите и/или
на представянето на допълнителни данни и
документи.
(8) В случай че в срока по ал. 6 заявителят
не отстрани констатираните нередовности
и/или не представи изисканите допълнителни
данни и документи, министърът на туризма
или оправомощено от него длъжностно лице
отказва със заповед вписване в Националния
туристически регистър. Отказът се съобщава
на заинтересованите лица в тридневен срок.
(9) Ежегодно до 31 май представляващият сдружението или упълномощено от него
лице подава в Министерството на туризма
официална декларация по образец, утвърден
със заповед на министъра на туризма, съдържаща списък на действителния брой членове,
информация за платения от тях членски внос
за предходната година и доказателства за редовен организационен живот съгласно устава
на сдружението.“
§ 11. В чл. 53, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 9“.
2. В т. 4 думата „заявление“ се заменя със
„заявление-декларация“.
§ 12. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „и не е в производство по
ликвидация или несъстоятелност“ се заменят
с „и на държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария“;
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б) в т. 2 след думите „Европейския съюз“
се добавя „и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария“;
в) в т. 3 след думата „помещение“ се добавя
„и/или онлайн платформа“;
г) създава се т. 5:
„5. не е обявено в несъстоятелност и не се
намира в производство по несъстоятелност
или ликвидация.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Физическото лице – собственик, съответно членовете на управителните и на
контролните органи на туроператор и/или на
туристически агент, както и лицата с функции
по управление на туроператорската и/или
туристическата агентска дейност трябва да
отговарят на следните изисквания:
1. да не са осъждани на лишаване от свобода
за умишлено престъпление от общ характер,
освен ако са реабилитирани;
2. да не са лишавани от право да заемат
материалноотговорна длъжност;
3. п рез последни т е т ри г одини п реди
определената от съда начална дата на неплатежоспособността да не са били членове
на управителен или на контролен орган или
неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по
несъстоятелност, или в прекратено поради
несъстоятелност дружество, ако са останали
неудовлетворени кредитори.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
§ 13. В чл. 62, ал. 3 думите „регистъра
по чл. 61, ал. 3“ се заменят с „регистъра на
туроператорите и туристическите агенти“.
§ 14. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. (1) За вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти лицата
по чл. 61, ал. 2, т. 1 подават до министъра на
туризма заявление-декларация за извършване на туроператорска дейност, включително
когато дейността ще се извършва само по
елек т ронен п ът. За я в лен ие-дек лара ц и я та
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират
най-малко следните обстоятелства:
а) наименованието на лицето (с български
и латински букви) седалище и адрес; телефон/
факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива, в противен случай се изписват
имената на упълномощеното лице и неговите
телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК на заявителя или основанието, въз
основа на което заявителят има право да извършва стопанска дейност по реда на специален
закон, включително по законодателството на
друга държава – членка на Европейския съюз,
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и на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария;
в) броят, местоположението, пригодността
и оборудването на помещението за извършване на дейността освен в случаите, когато
лицето желае да извършва дейността само по
електронен път;
г) образованието, езиковата квалификация
и стажът на персонала, който ще бъде зает в
осъществяването на дейността;
д) че лицето не е свързано лице с търговец,
чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност
е заличена, с изключение на случаите на заличаване по искане на регистрираното лице;
е) че не е бил търговец, обявен в несъстоятелност, и не се намира в производство по
несъстоятелност или ликвидация;
ж) че не са налице обстоятелствата по
чл. 61, ал. 3, които за българските граждани
се установяват служебно;
з) обстоятелства, свързани със собствеността на помещението за извършване на
дейността, или данни от договора за наем
или от друг документ, от който произтича
правото на заявителя да ползва помещението
за извършване на дейността, и/или документ,
удостоверяващ собствеността на интернет
адреса в съответния домейн;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) документ, удостоверяващ липсата на
обстоятелствата по чл. 61, ал. 3 – за чуждестранни граждани;
б) копие на документите, удостоверяващи
завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции
по управление на дейността;
в) копие на предварителен договор за застраховка по чл. 97, ал. 1;
г) изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от
пълномощник;
д) копие на документа, удостоверяващ правото на заявителя да извършва съответната
туристическа дейност съгласно законодателството на държава – членка на Европейския
съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
(2) За вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти лицата по
чл. 61, ал. 2, т. 1 подават до министъра на
туризма заявление-декларация по образец за
извършване на туристическа агентска дейност, включително когато дейността ще се
извършва само по електронен път. В заявление-декларацията се декларират най-малко
обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и се прилагат
документите по ал. 1, т. 2 с изключение на
буква „в“.
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(3) За вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти лицата по
чл. 61, ал. 2, т. 1 подават до министъра на
туризма заявление-декларация по образец за
извършване на туроператорска и туристическа
агентска дейност, включително когато дейността ще се извършва само по електронен
път. В заявление-декларацията се декларират
най-малко обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и се
прилагат документите по ал. 1, т. 2.
(4) За вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти лицата по
чл. 61, ал. 2, т. 2 подават до министъра на
туризма заявление-декларация по образец за
извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, включително когато
дейността ще се извършва само по електронен път. Заявление-декларацията трябва да
отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират
най-малко обстоятелствата по ал. 1, т. 1, букви
„в“, „г“ и „з“;
2. към заявление-декларацията се прилага
документът по ал. 1, т. 2, буква „г“, както и:
а) копие на документа, удостоверяващ правото на заявителя да извършва съответната
туристическа дейност съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или
посочване на нормативния акт и на съответното правно основание, по силата на което
заявителят има право да извършва дейността;
б) копие на документ, удостоверяващ наличието на защита при неплатежоспособност
или несъстоятелност във връзка с чл. 102.
(5) В случаите, когато туроператорска и/или
туристическа агентска дейност се извършва
само по електронен път, ал. 1 – 4 се прилагат
и за операторите на интернет страници за
групово пазаруване.
(6) Заявление-декларациите по ал. 1 – 3
и приложенията към тях се подават на български език.
(7) Документите по ал. 6 може да се представят и на всеки от официалните езици на
Европейския съюз, придружени с официален
превод на български език. В случай на противоречие между текста на документа и превода
на български език предимство има преводът
на български език.“
§ 15. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „заявленията“ се заменя
със „заявление-декларациите“.
2. В ал. 4:
а) в т. 1 думата „заявлението“ се заменя
със „заявление-декларацията“;
б) в т. 2 думата „заявлението“ се заменя
със „заявление-декларацията“ и думата „три“
се заменя с „две“;
в) в т. 3 думата „заявлението“ се заменя
със „заявление-декларацията“.
§ 16. Член 67 се изменя така:
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„Чл. 67. Удостоверението за регистрация на
туроператора и/или на туристическия агент
се връчва на заявителя или на упълномощен
от него представител след предоставяне на:
1. копие от сключен договор за застраховка
по чл. 97, ал. 1 за упражняване на туроператорска дейност;
2. изрично пълномощно в оригинал, при
необходимост.“
§ 17. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Процедурата за отразяване на промяната в обстоятелствата при туроператорска и/
или туристическа агентска дейност в случаите
по ал. 3 се открива по заявление-декларация
по образец, която се подава в 14-дневен срок
от настъпването на промяната до министъра
на туризма или до оправомощено от него
длъжностно лице. Заявление-декларацията
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират
най-малко следните обстоятелства:
а) местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване
на туроператорска или туристическа агентска
дейност, с изключение на случаите, когато дейността се упражнява само по електронен път;
б) образованието, езиковата квалификация
и стажът за персонала, който ще бъде зает в
осъществяването на туристическата дейност;
в) че заявителят не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на
туроператорска и/или туристическа агентска
дейност е заличена или му е отказана регистрация в сроковете по чл. 66, ал. 4, т. 1 и 2;
г) общи условия за извършване на дейността в съответствие с изискванията на закона;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) договор за преобразуване или план за
преобразуване, съответно договор за прехвърляне на предприятие или удостоверение за
наследници, от които да е видно съгласието
за прехвърляне или преотстъпване на правата
по регистрацията или поемането им;
б) копие на документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова
квалификация на лицето, осъществяващо
функции по управление на туроператорска
или туристическа агентска дейност;
в) копие на сключения договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 на името на заявителя – за
туроператорите.“
2. В ал. 5, изречение второ думата „заявление“ се заменя със „заявление-декларация“,
а думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
3. В ал. 6 думата „непълнота“ се заменя
с „нередовности“ и думата „непълнотите“ се
заменя с „нередовностите“.
4. В ал. 7 думите „заявлението по чл. 5“ се
заменят с „заявление-декларацията по ал. 4“,
а думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
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5. В ал. 8 думата „непълнотите“ се заменя
с „нередовностите“.
§ 18. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „регистрацията“ се добавя „на лицата по чл. 61,
ал. 2, т. 1 и 2“;
б) точка 5 се отменя.
2. В ал. 2:
а) в т. 7 съюзът „и“ се заменя с „или“;
б) създават се т. 11 и 12:
„11. в 14-дневен срок, считано от датата на
изтичането на последния сключен договор за
застраховка – при неизпълнение на задължението по чл. 98, ал. 2;
12. престане да отговаря на изискванията,
както следва:
а) за лицата по чл. 61, ал. 2, т. 1 – на изиск
ванията по чл. 61, ал. 2, т. 3 и 5 и ал. 3;
б) за лицата по чл. 61, ал. 2, т. 2 – на изиск
ванията по чл. 61, ал. 2, т. 3 и 5.“
§ 19. В чл. 72 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „задължително“ се заличава, а след думите „сключването на“ се
добавя „доброволна или задължителна“.
2. В ал. 2 думите „не се сключва“ се заменят с „може да не се сключи“.
3. В ал. 3 думите „по чл. 82, ал. 1“ се заменят с „по чл. 84, ал. 1“.
§ 20. В чл. 73 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „договора по чл. 82, ал. 1“
се заменят с „договора за туристически пакет“.
2. В ал. 5, т. 6 и 7 думите „организираното
туристическо пътуване с обща цена“ се заменят с „туристическия пакет“.
§ 21. В чл. 76, ал. 1 думите „организирано
туристическо пътуване с обща цена“ се заменят с „туристически пакет или за която от
доставчика на съответната услуга не се издава
документ, който да съдържа информацията
по ал. 3, т. 3 – 5“.
§ 22. В чл. 77 ал. 1 се отменя.
§ 23. Наименованието на раздел II се изменя така:
„Договори за туристически пакети и свързани
туристически услуги“.
§ 24. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. (1) Разпоредбите на този раздел
уреждат условията и реда за осъществяване
на туристически пакети и свързани туристически услуги.
(2) Разпоредбите на този раздел се прилагат
за туристически пакети, които се предлагат
за продажба или се продават от туроператори
на пътуващи, включително чрез туристически
агенти, както и за свързани туристически
услуги, предоставяни с помощта на търговци.
(3) Разпоредбите на този раздел се прилагат и за:
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1. туристически пакети и свързани туристически услуги за деца и ученици, които се
формират само от туроператор и се предлагат
за продажба от него пряко и/или чрез туристически агенти;
2. детски и ученически туристически пакети
и свързани туристически услуги в системата на
предучилищното и училищното образование,
които се провеждат въз основа на сключен
договор между туроператор и директора на
съответната институция по смисъла на Закона
за предучилищното и училищното образование; договорът се сключва след одобряването
му от началника на съответното регионално
управление на образованието.
(4) Разпоредбите на този раздел и на
раздел III не се прилагат по отношение на
договори за:
1. туристически пакети и свързани туристически услуги, обхващащи период, по-кратък от
24 часа, освен ако в тях е включена нощувка;
2. туристически пакети и свързани туристически услуги, които се предлагат или организират не по занятие за ограничена група
пътуващи и нямат за цел печалба;
3. туристически пакети и свързани туристически услуги, закупени въз основа на общо
споразумение за организиране на служебно
пътуване, сключено между търговец и различно от него физическо или юридическо лице,
което действа за цели, свързани с неговата
търговска, стопанска дейност, занаят или
професия.
(5) Превозите на деца и/или ученици при
детски и ученически туристически пакети
или свързани туристически услуги се осъществяват при спазване на разпоредбите на
Закона за автомобилните превози, като в договорите по ал. 3, т. 2 се съдържа задължение
за туроператора или туристическия агент за
извършване на пътуването в светлата част на
денонощието и осигуряване на най-малко 10
часа почивка за едно денонощие в категоризирано място за настаняване. Конкретните
условия и редът за осъществяване на детски и ученически туристически пакети или
свързани туристически услуги, инициирани
от съответната институция по смисъла на
Закона за предучилищното и училищното
образование, се определят с наредба, приета
от Министерския съвет по съвместно предложение на министъра на туризма и министъра
на образованието и науката.
(6) Детски и ученически туристически
пакети или свързани туристически услуги,
инициирани от лица извън системата на
предучилищното и училищното образование,
се провеждат въз основа на договор между
туроператор и съответното лице. Конкретните условия и редът за осъществяване на
детски и ученически туристически пакети или
свързани туристически услуги, инициирани
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от лица извън системата на предучилищното
и училищното образование, се определят с
наредбата по ал. 5.“
§ 25. Член 80 се отменя.
§ 26. Член 81 се отменя.
§ 27. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. (1) Преди пътуващият да бъде
обвързан от договор за туристически пакет
или от всяка друга съответстваща оферта за
туристически пакет, туроператорът, а в случаите, когато туристическият пакет се продава
чрез туристически агент – и туристическият
агент, предоставят на пътуващия стандартен
формуляр за предоставяне на информация
съгласно приложение № 1, когато е възможно
използването на хиперлинкове, или в остана лите слу чаи – стандартен форм ул яр за
предоставяне на информация съгласно приложение № 2, както и следната информация
за туристическия пакет, когато е приложимо:
1. основните характеристики на туристическите услуги:
а) дестинацията/дестинациите на пътуването, маршрута и периодите на престой,
с посочване на датите, а когато е включено
настаняване, и броя на включените нощувки;
б) вида, характеристиките и категориите на
средствата за превоз, местата, датите и часовете на отпътуване и връщане, продължителност
на междинните спирания и местата, където
те се правят, както и транспортните връзки;
когато не е определен точен час, туроператорът
и когато е приложимо – туристическият агент,
уведомяват пътуващия за приблизителните
часове на отпътуване и връщане;
в) местоположението, основните характеристики и когато е приложимо – туристическата категория на местата за настаняване,
съгласно правилата на държавата, в която се
намира мястото за настаняване;
г) предвидените хранения;
д) посещенията, екскурзията/екскурзиите
или другите услуги, включени в общата цена,
договорена за туристическия пакет;
е) когато от контекста не е ясно дали някои
от туристическите услуги ще бъдат предоставени на пътуващия като част от група, и ако
това е така, когато е възможно – приблизителния брой на групата;
ж) когато използването от пътуващия на
други туристически услуги зависи от ефективната устна комуникация – езика, на който
тези услуги ще бъдат извършени, и
з) дали пътуването или ваканцията като
цяло са подходящи за лица с ограничена
подвижност, както и при поискване от страна на пътуващия – точна информация дали
пътуването или ваканцията са подходящи с
оглед на потребностите на пътуващия;
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2. наименование на туроператора и на
туристическия агент, ако има такъв, седалище и адрес на управление, телефонните им
номера и когато е приложимо – адресите на
електронните им пощи;
3. общата цена на туристическия пакет,
посочена и в български левове, включваща
всички такси, плащания и други допълнителни разходи, или, когато тези разходи не
могат да се изчислят в разумна степен преди
сключването на договора – посочване на вида
на допълнителните разходи, които може да
се наложи да бъдат заплатени от пътуващия;
4. условията за плащане, включително сумата или процент от цената, която трябва да се
заплати като първоначална вноска, и график
за заплащане на останалата част от цената,
или финансовите гаранции, които пътуващият
трябва да заплати или да предостави;
5. минималния брой участници, необходим
за провеждане на туристическия пакет, и
крайния срок, посочен в чл. 89, ал. 7, т. 1, за
евентуално прекратяване на договора преди
започване на изпълнението на туристическия
пакет, в случай че не е набран минималният
брой участници;
6. обща информация за паспортните и визовите изисквания, включително приблизителни
срокове за получаване на визи, и информация
относно здравните изисквания на избраната
за пътуване държава;
7. информация за възможността пътуващият
да прекрати договора по всяко време преди
започването на изпълнението на туристичес
кия пакет, след като заплати съответните разходи за прекратяване на договора, или когато
е приложимо – изискваните от туро ператора
стандартни разходи за прекратяване на договора, съгласно чл. 89, ал. 1 – 4;
8. информация за условията за сключване на договор за доброволна застраховка за
покриване на разходите за прекратяване на
договора за туристически пакет от страна на
пътуващия;
9. информация за условията за сключване
на доброволен или на задължителен договор
за застраховка за покриване на разходите
за съдействие, включително репатриране на
пътуващия в случай на злополука, болест
или смърт.
(2) Когато договорът за туристически пакет се сключва по телефон, туроператорът,
а когато туристическият пакет се продава
чрез туристически агент – и туристическият
агент, предоставят на пътуващия стандартен
формуляр за предоставяне на информация
съгласно приложение № 2 и информацията
по ал. 1, т. 1 – 9.
(3) Преди пътуващият да бъде обвързан от
договор или от всяка друга съответстваща оферта за туристически пакети по смисъла на § 1,
т. 67, буква „б“, подбуква „дд“ от допълнител-
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ните разпоредби, туроператорът и търговецът,
на които са предадени данните, предоставят
на пътуващия информацията по ал. 1, т. 1 – 9,
доколкото тази информация има отношение
към предлаганите от тях туристически услуги за пътуване или ваканция. Туроператорът
предоставя едновременно на пътуващия и
стандартен формуляр за предоставяне на информация съгласно приложение № 3.
(4) Преди пътуващият да бъде обвързан
от договор за свързана туристическа услуга
или друга съответстваща оферта за свързана
туристическа услуга, търговецът, който улеснява предоставянето на свързани туристически услуги, дори и в случаите, когато не е
установен в държава – членка на Европейския
съюз, но по всякакъв начин насочва своята
дейност към държава – членка на Европейския
съюз, информира пътуващия, че не може да
се ползва от правата по този раздел, отнасящи
се изключително за туристическите пакети,
и че всеки доставчик на услуги отговаря
единствено за точното изпълнение на предлаганата от него услуга по договора, както
и че пътуващият се ползва от защитата по
чл. 97, ал. 2.
(5) Търговецът, който улеснява предоставянето на свързана туристическа услуга, предоставя информацията по ал. 4 на пътуващия
чрез стандартния формуляр за предоставяне
на информация съгласно приложения № 4 – 8.
(6) Когато конкретният вид свързана туристическа услуга не съответства на нито един
от стандартните формуляри за предоставяне
на информация, предвидени в приложения
№ 4 – 8, търговецът, улесняващ предоставянето на свързани ту ристически услуги,
предоставя аналогична на съдържаща се в
приложенията информация.
(7) Информацията по ал. 1 – 6 се предоставя на пътуващия по ясен, разбираем и видим
начин и трябва да е изписана четливо, когато
се предоставя в писмена форма.
(8) Когато предоставянето на свързана
туристическа услуга е в резултат на договор,
сключен между пътуващия и търговец, който
не улеснява предоставянето на свързаната
туристическа услуга, той уведомява търговеца, който улеснява предоставянето на свързаната туристическа услуга, за сключването
на договора.“
§ 28. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. (1) Информацията по чл. 82, ал. 1,
т. 1, 3, 4, 5 и 7 съставлява неразделна част от
договора за туристически пакет и не може да
се променя, освен ако договарящите се страни
се споразумеят изрично за друго.
(2) Туроператорът и когато е приложимо – туристическият агент, уведомяват пътуващия за всяка промяна в преддоговорната
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информация по ясен, разбираем и видим
начин преди сключването на договора за
туристически пакет.
(3) Когато туроператорът и когато е приложимо – туристическият агент, не са предоставили информация преди сключването
на договора за туристически пакет за всички
такси, плащания и допълнителни разходи,
които може да се наложи да бъдат заплатени
от пътуващия във връзка с изпълнението на
туристическия пакет, той не дължи заплащане
на тези такси и допълнителни разходи.“
§ 29. Член 84 се изменя така:
„Чл. 84. (1) Договорът за туристически
пакет или потвърждението за сключване на
договор за туристически пакет съдържа цялата
информация по чл. 82, ал. 1, т. 1 – 9, както и
информация за:
1. специфичните изисквания на пътуващия,
приети от туроператора;
2. това, че туроператорът:
а) носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени
в туристическия пакет, съгласно чл. 90;
б) е задължен съгласно чл. 93 да окаже
съдействие на пътуващия, в случай че той
изпадне в затруднение;
3. наименование, седалище на управление,
адрес и телефон на застрахователя, както и
информация за наличие на застрахователен
сертификат, удостоверяващ наличието на
договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 или 2,
в която задължително се посочват застрахователното покритие, застрахователната сума,
номерът и датата на застрахователната полица;
4. наименование, адрес, телефонен номер,
адрес на електронната поща и когато е приложимо, номер на факса на местния представител
на туроператора, на звено за контакт или на
друга служба, които да позволят на пътуващия
да осъществи бърза връзка и ефикасна комуникация с туроператора, да търси съдействие
при затруднение или да подаде оплакване във
връзка с установено несъответствие в хода на
изпълнението на туристическия пакет;
5. това, че от пътуващия се изисква да
съобщава за всяка липса на съответствие,
която той забележи в хода на изпълнението
на туристическия пакет, съгласно чл. 90, ал. 2;
6. информация, която позволява осъществяване на пряк контакт с непълнолетното лице
или с отговорното за него лице в мястото на
престой на непълнолетното лице в случаите,
когато непълнолетни лица, непридружавани
от родител или друго упълномощено лице,
пътуват въз основа на договор за туристически
пакет, включващ настаняване;
7. наличните процедури за разглеждане на
жалби и за възможностите за алтернативно
решаване на потребителски спорове (АРС)
от органи за АРС съгласно Закона за защита
на потребителите и когато е приложимо, ин-
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формация за органа за АРС, в чийто обхват
попада търговецът, и за платформата за онлайн решаване на спорове съгласно Регламент
(ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн
решаване на потребителски спорове и за
изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004
и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 165/1 от 18
юни 2013 г.);
8. правото на пътуващия да прехвърли договора за туристически пакет на друг пътуващ
съгласно чл. 86.
(2) Договорът за туристически пакет се
изготвя на ясен и разбираем език. Когато
договорът е изготвен в писмена форма, той
трябва да бъде написан четливо.
(3) При сключването на договор за туристически пакет или без необосновано забавяне
след неговото сключване туроператорът или
туристическият агент предоставя на пътуващия екземпляр от договора или потвърждение
за сключване на договора за туристически
пакет на траен носител. Когато договорът за
туристически пакет се сключва в присъствието на страните по договора, пътуващият има
право на екземпляр от договора на хартиен
носител.
(4) Когато договорът за туристически пакет
се сключва извън търговския обект по смисъла
на чл. 44 от Закона за защита на потребителите, туроператорът или туристическият
агент предоставя на пътуващия екземпляр от
договора или потвърждение за сключване на
договора за туристически пакет на хартиен
носител или, ако пътуващият се съгласи, се
предоставя копие на друг траен носител.
(5) При ту ристически пакети съгласно
§ 1, т. 67, буква „б“, подбуква „дд“ от допълнителните разпоредби търговецът, на когото
са предадени данните посредством свързани
процеси за онлайн резервации, уведомява туроператора за сключването на договор, водещ до
създаване на туристически пакет. Търговецът
предоставя на туроператора информацията,
която му е необходима за изпълнение на неговите задължения.
(6) В случаите по ал. 5 туроператорът е
длъжен, веднага след като бъде уведомен от
търговеца за създаването на туристически
пакет, да предостави на пътуващия на траен
носител информацията по ал. 1, т. 1 – 8.
(7) Информацията по ал. 1, 5 и 6 се предоставя по ясен, разбираем и видим начин.
(8) Туроператорът предоставя на пътуващия
своевременно, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, необходимите
документи за ползване на туристическите
услуги, включени в пакета, като разписки,
ваучери, билети и други, както и информация
за часовете на отпътуване по разписание и
когато е приложимо – информация за крайния
срок за регистрация за качване на борда на
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превозното средство, както и за часовете по
разписание на междинните спирания, транспортните връзки и пристигането.“
§ 30. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. Тежестта на доказване за спазване на задължението за предоставяне на
информацията по чл. 82 – 84 във връзка с
договорите за туристически пакети се носи
от туроператора.“
§ 31. Член 86 се изменя така:
„Чл. 86. (1) Път уващи ят има право да
прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към
сключения договор, след като е отправил до
туроператора предизвестие на траен носител
в разумен срок преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
(2) Предизвестие, отправено не по-късно от
7 дни преди започването на изпълнението на
туристическия пакет, се смята за извършено
в разумен срок.
(3) Лицето, което прехвърля, и лицето, на
което се прехвърля договорът за туристически
пакет, са солидарно отговорни за заплащане
на оставащата част от сумата по договора и
на всички допълнителни такси, налози или
други допълнителни разходи, произтичащи
от прехвърлянето.
(4) Туроператорът информира лицето, което
прехвърля туристическия пакет, за действителните разходи по прехвърлянето. Тези разходи не могат да са неоправдано високи и не
могат да превишават действителните разходи,
направени от туроператора във връзка с прехвърляне на договора за туристически пакет.
(5) Туроператорът предоставя на лицето,
което прехвърля договора за туристическия
пакет, доказателства за разходите, таксите
или за другите допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето на договора за
туристически пакет.“
§ 32. Член 87 се изменя така:
„Чл. 87. (1) След сключването на договор за
туристически пакет цената на туристическия
пакет може да се увеличи само ако в договора
изрично е предвидена такава възможност и
ако е посочено, че пътуващият има право на
намаление на цената съгласно ал. 6.
(2) В договора за туристически пакет задължително се посочва начинът, по който
се изчислява промяната на цената на туристическия пакет, когато в него е предвидена
такава възможност.
(3) Увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само по изключение
вследствие на промени във:
1. цената на превоза на пътници, което е
вследствие на промяна в цената на горивото
или на други източници на енергия;
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2. размера на данъците или таксите върху
включените в договора туристически услуги,
наложени от трета страна, която не участва
пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси
за кацане или такси за отвеждане към или за
слизане от борда на пристанища и летища, или
3. обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет.
(4) Когато увеличението на цената по ал. 3
надхвърля 8 на сто от общата цена на туристическия пакет, се прилага чл. 88, ал. 2, 3 и 6.
(5) Независимо от неговия размер увеличението на цената на туристическия пакет е
възможно само ако туроператорът е уведомил
пътуващия по ясен и разбираем начин за
него, заедно с обосновка за увеличението и
изчисления, предоставени на траен носител,
не по-късно от 20 дни преди започването на
изпълнението на туристическия пакет.
(6) В случай че договорът за туристически
пакет предвижда възможност за увеличение
на цената, то тогава пътуващият има право
на намаление на цената на туристическия
пакет, съответстващо на всяко намаление
на разходите по ал. 3, т. 1 – 3, когато намалението е настъпило след сключването на
договора до започване на изпълнението на
туристическия пакет.
(7) В случай на намаление на цената тур
операторът има право да приспадне направените от него административни разходи от
сумата, която ще възстанови на пътуващия.
При поискване ту роператорът предоставя
на пътуващия доказателства за направените
административни разходи.“
§ 33. Член 88 се изменя така:
„Чл. 88. (1) Преди започването на изпълнението на туристическия пакет туроператорът
не може да променя едностранно клаузи в
договора за туристическия пакет, различни
от цената, в съответствие с чл. 87, освен ако:
1. туроператорът си е запазил това право
в договора;
2. промяната е незначителна;
3. туроператорът информира пътуващия за
промяната по ясен, разбираем и видим начин
на траен носител.
(2) Когато преди започването на изпълнението на туристическия пакет туроператорът
е принуден да промени съществено някоя от
основните характеристики на туристическите
услуги по чл. 82, ал. 1, т. 1 или не може да
изпълни някое от специфичните изисквания
по чл. 84, ал. 1, т. 1, или предложи увеличение
на цената на туристическия пакет с повече
от 8 на сто, пътуващият има право в посочен
от туроператора разумен срок:
1. да приеме предложената промяна, или
2. да прекрати договора, без да заплаща
такса за прекратяване на договора.
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(3) Когато пътуващият прекрати договора
за туристически пакет, той може да приеме
туристически пакет-заместител със същото
или с по-високо качество, ако туроператорът
предлага такъв.
(4) Туроператорът информира пътуващия
без необосновано забавяне по ясен, разбираем
и видим начин на траен носител за:
1. предложените промени в договора съгласно ал. 2 и за тяхното отражение върху
цената на туристическия пакет съгласно ал. 5;
2. срока, в рамките на който пътуващият
има право да уведоми туроператора за решението си, съгласно ал. 2;
3. последиците, ако пътуващият не реагира
в рамките на срока по т. 2, и
4. когато е приложимо, за предложения
туристически пакет-заместител и за неговата
цена.
(5) Когато промените в договора за туристически пакет съгласно ал. 2 или за туристически пакет-заместител съгласно ал. 3
водят до по-ниски качество или стойност на
туристическия пакет, пътуващият има право
на съответно намаление на цената.
(6) Когато договорът за т у ристическ и
пакет бъде прекратен съгласно ал. 2, т. 2 и
пътуващият не приеме туристически пакет-заместител, туроператорът възстановява всички
плащания, които е получил от пътуващия или
от негово име, без необосновано забавяне и
при всички случаи – не по-късно от 14 дни
след прекратяването на договора.
(7) При прекратяване на договори за туристически пакети по ал. 6 се прилага съответно
чл. 91, ал. 2 – 8.“
§ 34. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. (1) Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко
време преди започването на изпълнението на
туристическия пакет.
(2) Когато пътуващият прекрати договора
съгласно ал. 1, той може да бъде задължен
да заплати на туроператора подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
(3) В договора за туристически пакет могат да се предвидят разумни по размер такси
за прекратяване на договора, изчислени въз
основа на момента, в който се прекратява
договорът преди започването на изпълнението
на туристическия пакет, и на очакваните икономии на разходи и приходи от алтернативно
извършване на туристическите услуги.
(4) Когато в договора за туристически пакет не са посочени такси за прекратяване на
договора, размерът на таксата за прекратяване
съответства на цената на туристическия пакет,
от която се приспадат икономиите на разходи
и приходите от алтернативно извършване на
туристическите услуги. По искане на пъту-
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ващия туроператорът представя обосновка
за размера на таксите за прекратяване на
договора.
(5) Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването
на изпълнението на туристическия пакет, без
да заплаща никаква такса за прекратяване в
случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в
мястото на дестинацията или в непосредствена
близост до него, които засягат значително
изпълнението на туристическия пакет или
превоза на пътници до дестинацията.
(6) При прекратяване на договора за туристически пакет съгласно ал. 5 пътуващият
има право на пълно възстановяване на всички
направени плащания за туристическия пакет,
но няма право на допълнително обезщетение.
(7) Туроператорът има право да прекрати
договора за туристически пакет и да възстанови на пътуващия изцяло всички плащания,
направени за туристическия пакет, без да
дължи допълнително обезщетение, когато:
1. набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния
брой, посочен в договора, и туроператорът е
уведомил пътуващия за прекратяването на
договора в определения в договора срок, но
не по-късно от:
а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на
пътувания с продължителност, по-голяма от
6 дни;
б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на
пътувания с продължителност от два до 6 дни;
в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на
пътувания с продължителност, по-малка от
два дни, или
2. т у роператорът е възпреп ятстван да
изпълни договора поради непреодолими и
извънредни обстоятелства и е уведомил пътуващия за прекратяването на договора без
необосновано забавяне преди започването на
изпълнението на туристическия пакет.
(8) Туроператорът възстановява на пътуващия всички дължими суми по ал. 6 и 7, а
при прекратяване на договора за туристически пакет възстановява всички плащания,
направени за пакета от пътуващия или от
негово име, след приспадане на съответните
разходи по ал. 2 за прекратяване на договора. Дължимите суми или плащания се възстановяват на пътуващия без необосновано
забавяне и при всички случаи не по-късно
от 14 дни след прекратяването на договора
за туристически пакет.“
§ 35. Член 90 се изменя така:
„Чл. 90. (1) Туроператорът носи отговорност
за изпълнението на туристическите услуги,
включени в договора за туристически пакет,
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независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици
на туристически услуги.
(2) Пътуващият уведомява без необосновано забавяне туроператора за всяко несъответствие, установено при изпълнението на
туристическата услуга, включена в договора
за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая.
(3) Когато някоя от туристическите услуги
не отговаря на предвиденото в договора за
туристическия пакет, туроператорът е длъжен
да отстрани несъответствието, освен когато:
1. това не е възможно, или
2. е свързано с непропорционално високи
разходи предвид степента на несъответствието
и стойността на засегнатите туристически
услуги.
(4) Когато туроператорът не отстрани несъответствието извън случаите по ал. 3, т. 1
и 2, се прилага чл. 91.
(5) Извън изключенията по ал. 3, когато
туроператорът не отстрани несъответствието в
рамките на разумен срок, определен от пътуващия, последният може сам да направи това
и да поиска от туроператора възстановяване
на необходимите разходи.
(6) Когато туроператорът откаже да отстрани несъответствието или в случаите, когато
е необходимо отстраняването на несъответствието да стане незабавно, пътуващият не е
длъжен да определя срок на туроператора за
неговото отстраняване.
(7) Когато значителна част от туристическите услуги не може да се изпълни съгласно
предвиденото в договора за туристически
пакет, туроператорът предлага на пътуващия,
без това да е свързано с допълнителни разходи за него, други подходящи туристически
услуги по възможност със същото или с повисоко качество в сравнение с тези, посочени
в договора, за да продължи изпълнението на
договора за туристическия пакет, включително
когато връщането на пътуващия до началния
пункт на пътуването не е предоставено, както
е договорено.
(8) Когато предложените от туроператора
други туристически услуги по ал. 7 за продължаване на изпълнението на договора водят
до промяна в туристическия пакет в пакет
с по-ниско качество от предвиденото в договора, туроператорът предлага на пътуващия
подходящо намаление на цената.
(9) Пътуващият има право да откаже предложените от туроператора други туристически
услуги за продължаване на изпълнението
на договора само когато те не са сравними
с предвиденото в договора за туристически
пакет или когато предложеното намаление
на цената не е подходящо.
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(10) Когато несъответствието между договорените и действително предоставените
услуги нарушава значително изпълнението
на договора и туроператорът не отстрани
несъответствието в разумен срок, определен
от пътуващия, последният може да прекрати договора за туристически пакет, без да
дължи разходи за прекратяване на договора, и да поиска намаление на цената и/или
обезщетение за претърпените имуществени
и неимуществени вреди.
(11) Когато не е възможно да се предложат
други туристически услуги за продължаване
на договора или когато пътуващият отхвърли предложените от туроператора услуги по
ал. 9, пътуващият има право на намаляване
на цената и/или на обезщетение за претърпените вреди в съответствие с чл. 91, без да се
прекратява договорът за туристическия пакет.
(12) В случаите по ал. 10 и 11, когато
договорът за туристически пакет включва и
превоз на пътници, туроператорът осигурява
връщането на пътуващия до началния пункт
на пътуването с равностоен вид транспорт без
необосновано забавяне и без допълнителни
разходи за пътуващия.
(13) Когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се
осигури завръщането на пътуващия, както
е предвидено в договора за туристически
пакет, туроператорът поема разходите за настаняването на пътуващия по възможност в
равностойна категория място за настаняване
за срок не повече от три нощувки. Когато в
друг нормативен акт в областта на правата на
пътниците са предвидени по-големи срокове
по отношение на съответните транспортни
средства за връщането на път уващия, се
прилагат тези срокове.
(14) Ограничаването на сроковете по ал. 13
не се прилага по отношение на лица с ограничена подвижност съгласно определението в
чл. 2, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1107/2006
на Европейския парламент и на Съвета от
5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност
при пътувания с въздушен транспорт, както
и по отношение на придружаващите ги лица,
бременните жени, непълнолетните лица без
придружител, както и на лицата, нуждаещи се
от специална медицинска помощ, при условие
че туроператорът е бил уведомен за техните
специфични нужди най-малко 48 часа преди
започването на изпълнението на договора за
туристически пакет.
(15) Туроператорът не може да се позовава
на непреодолими и извънредни обстоятелства,
за да ограничи своята отговорност по ал. 13,
когато доставчикът на услуги за превоз не
може да се позове на такива обстоятелства в
съответствие с приложимото законодателство
на Европейския съюз.“
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§ 36. Член 91 се изменя така:
„Чл. 91. (1) Пътуващият има право на подходящо намаление на цената за времето, през
което е имало несъответствие на предоставените услуги с договора за туристическия пакет,
освен ако туроператорът докаже, че липсата
на съответствие се дължи на пътуващия.
(2) Пътуващият има право да получи обезщетение от туроператора за всички имуществени и неимуществени вреди, претърпени в
резултат на липсата на съответствие с договора за туристически пакет. Обезщетението
се извършва без необосновано забавяне от
страна на туроператора.
(3) Пътуващият няма право на обезщетение
за претърпени вреди, когато туроператорът докаже, че липсата на съответствие се дължи на:
1. пътуващия;
2. трето лице, несвързано с предоставянето
на включените в договора за туристически
пакет туристически услуги, и не може да се
предвиди или да се предотврати;
3. непреодолими и извънредни обстоятелства.
(4) Когато отговорността на доставчиците
на туристически услуги, включени в договора за туристически пакет, се определя от
международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в
сила за Република България, или когато тези
международни договори ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на
доставчика, същите ограничения се прилагат
и за туроператора.
(5) Когато отговорността на доставчиците
на туристически услуги, включени в договора за туристически пакет, не се определя от
международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в
сила за Република България, или когато тези
международни договори не ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на
доставчика, договорът за туристически пакет
може да предвиди горна граница на отговорността на туроператора за вреди, причинени
на пътуващия вследствие на неизпълнение или
на неточно изпълнение на договора. Уговорената в договора за туристически пакет горна
граница на отговорността на туроператора не
може да е по-малка от трикратния размер на
цената на туристическия пакет.
(6) Разпоредбата на ал. 5 не се прилага
в случаите на нанесена телесна повреда на
пътуващия и в случаите на вреди, причинени
умишлено или поради небрежност.
(7) Правата за обезщетение или за намаление на цената, предоставени на пътуващите
по този закон не накърняват техните права,
предоставени им по силата на Регламент (ЕО)
№ 261/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

на пътниците при отказан достъп на борда
и отмяна или голямо закъснение на полети,
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91,
на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври
2007 г. относно правата и задълженията на
пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ, L 315/14 от 3 декември 2007 г.), на
Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г.
относно отговорността на превозвачите на
пътници по море в случай на произшествия
(ОВ, L 131/24 от 28 май 2009 г.), на Регламент
(ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент
и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно
правата на пътниците, пътуващи по море или
по вътрешни водни пътища, и за изменение
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1
от 17 декември 2010 г.), на Регламент (ЕС)
№ 181/2011 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата
на пътниците в автобусния транспорт и за
изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004
(ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), както и
от съответните международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България.
Пътуващите могат да предявят рекламация
за обезщетяване или за намаление на цената
в съответствие с разпоредбите на този закон
или на посочените регламенти на Европейския съюз, или на съответните международни
договори.
(8) Обезщетението или намалението на цената, предоставени въз основа на този закон,
и обезщетението или намалението на цената,
предоставени в съответствие с посочените
регламенти на Европейския съюз и съответните международни договори, ратифицирани,
обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли
в сила за Република България, се приспадат
взаимно, за да не се допусне свръхобезщетяване на пътуващите.
(9) Давностният срок за предявяване на
правните претенции по този член е две години.“
§ 37. Член 92 се изменя така:
„Чл. 92. (1) Пътуващият може да отправя
съобщения, искания или жалби във връзка
с изпълнението на туристическия пакет до
туристическия агент, от когото е закупил
туристическия пакет. Туристическият агент
изпраща без необосновано забавяне съобщенията, исканията или жалбите на пътуващия
на туроператора.
(2) Датата на получаването на посочените
в ал. 1 съобщения, искания или жалби от
туристическия агент се смята за дата на получаване от страна на туроператора.“
§ 38. Член 93 се изменя така:
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„Чл. 93. (1) Туроператорът е длъжен да
окаже без необосновано забавяне подходящо
съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ,
включително в случаите по чл. 90, ал. 13, и
по-специално, като:
1. осигури полезна информация на пътуващия относно здравните услуги, местните
власти и предоставянето на консулска помощ;
2. окаже съдействие на пътуващия да осъществи междуселищни и/или международни
комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.
(2) Когато затруднението на пътуващия е
причинено умишлено или поради небрежност
от самия него, туроператорът може да изисква
заплащането на разумна такса от пътуващия
за оказаното съдействие.
(3) Таксата по ал. 2 не може да надвишава действителните разходи, направени от
туроператора за оказване на съдействие на
пътуващия.“
§ 39. Член 94 се изменя така:
„Чл. 94. Когато туроператорът или туристическият агент изплати обезщетение, предостави намаление на цената или изпълни други свои
задължения, произтичащи от този закон, туроператорът, съответно туристическият агент,
има право на регресен иск спрямо всяко
трето лице, допринесло за събитието, станало
причина за предоставяне на обезщетението,
намаляването на цената или изпълнението
на друго задължение.“
§ 40. Член 95 се изменя така:
„Чл. 95. Разпоредбите на чл. 86 и чл. 89 – 93
се прилагат и по отношение на туристическите
услуги, включени в предоставянето на свързани туристически услуги, когато търговецът,
улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, не е изпълнил задълженията
си по чл. 82, ал. 4 – 6 и чл. 105.“
§ 41. Член 96 се изменя така:
„Чл. 96. (1) Търговците носят отговорност
за всички грешки, допуснати в резултат на
технически дефекти в системата за резервации,
за които те са отговорни, както и когато са
приели да уредят резервацията на туристически пакет или на туристически услуги, които
са част от свързани туристически услуги – за
грешките, допуснати в процеса на резервиране.
(2) Търговците не носят отговорност за
грешки при резервацията, които се дължат
на пътуващия или са причинени от непредотвратими и извънредни обстоятелства.“
§ 42. Наименованието на раздел III се
изменя така:
„Отговорност на туроператорите и търговците,
които улесняват предоставянето на свързани
туристически услуги при неплатежоспособност
и несъстоятелност“.
§ 43. Член 97 се изменя така:
„Чл. 97. (1) Туроператорът, установен на
територията на Република България, ежегодно ск лючва договор за задъл ж ителна
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застраховка „Отговорност на туроператора“
със застраховател по смисъла на Кодекса за
застраховането.
(2) Търговецът, улесняващ предоставянето
на свързани туристически услуги, установен на
територията на Република България, ежегодно
сключва договор за задължителна застраховка
„Отговорност на търговеца, улесняващ предоставяне на свързани туристически услуги“
със застраховател по смисъла на Кодекса за
застраховането.
(3) При първоначална регистрация в регистъра на туроператорите и туристическите
агенти договорът за застраховка по ал. 1 се
сключва и се представя на министъра на туризма не по-късно от 7 дни от уведомяването
за издаденото удостоверение за регистрация.
(4) Договорите по ал. 1 и 2 не може да
съдържат клаузи, които изключват или ограничават правата на пътуващия, включително
в резултат на неизпълнение на задължения
от страна на туроператора или търговеца,
улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, определени в този раздел.
(5) Обезпечението по застрахователните
договори по ал. 1 и 2 се предоставя безплатно
за пътуващия, за да се гарантира репатрирането и при необходимост – финансирането на
настаняването преди репатрирането.“
§ 44. Създават се чл. 97а – 97г:
„Чл. 97а. Туроператорите, туристическите
агенти и търговците, улесняващи предоставянето на свързани туристически услуги,
които не са установени в държава – членка
на Европейския съюз, и които продават или
предлагат за продажба туристически пакети
или свързани туристически услуги в Република
България или които по някакъв начин насочват
подобни дейности към Република България,
са задължени да отговарят на условията по
този закон.
Чл. 97б. Застраховките по чл. 97, ал. 1 и 2
са в полза на пътуващите независимо от
местопребиваването им, мястото на заминаване или на продажба на туристическия
пакет или свързаните туристически услуги,
както и независимо от държавата членка,
в която се намира лицето, което отговаря
за защитата при неплатежоспособност или
несъстоятелност на туроператора или търговеца, улесняващ предоставянето на свързани
туристически услуги.
Чл. 97в. За туристически услуги – част от
туристически пакет, или за свързани туристически услуги, които не са били предоставени
в резултат на неплатежоспособност или несъстоятелност, възстановяването на платените
суми се извършва без необосновано забавяне
по искане на пътуващия.
Чл. 97г. Застраховките по чл. 97, ал. 1 и 2
покриват всички разумно предвидими разходи,
в т.ч. размера на плащанията, извършени от
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пътуващия или от негово име по отношение
на туристическите пакети и свързаните туристически услуги, като се отчита продължителността на периода между първоначалната
вноска и последната вноска и изпълнението
на туристическия пакет или свързаните туристически услуги, както и очакваните разходи
за репатриране на пътниците при неплатежоспособност или несъстоятелност.“
§ 45. Член 98 се изменя така:
„Чл. 98. (1) Договорите за застраховка по
чл. 97, ал. 1 и 2 се сключват за срок от една
година и се подновяват или се сключва нов
договор не по-късно от 30 дни преди датата
на изтичането му.
(2) Туроператорът и/или търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, представя на министъра на
туризма копие от договора по чл. 97, ал. 1
или 2 в 14-дневен срок от сключването или
подновяването му.
(3) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице публикува
на интернет страницата на Министерството
на туризма следната информация относно
договорите за застраховка по чл. 97, ал. 2:
1. наименованието на търговеца (с български и латински букви), седалище и адрес
на управление;
2. телефон/факс и адрес на електронна
поща;
3. ЕИК на търговеца или основанието, въз
основа на което търговецът има право да извършва стопанска дейност по реда на специален
закон, включително по законодателството на
друга държава – членка на Европейския съюз,
и на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария;
4. номера и датата на сключения застрахователен договор по чл. 97, ал. 2, име на
застрахователя, срока на валидност на застраховката и застрахователната сума.
(4) При предсрочно прекратяване на застрахователните договори по чл. 97, ал. 1
и 2 застрахователите, с които са сключени
договорите, са длъжни незабавно да уведомят
министъра на туризма.
(5) В случай на прекратяване на договорите
по чл. 97, ал. 1 и 2 преди изтичането на срока
им лицето е длъжно незабавно да сключи нов
договор за застраховка и да го представи на
министъра на туризма не по-късно от три дни
от сключването му.“
§ 46. Създава се чл. 98а:
„Чл. 98а. (1) Туроператорът или търговецът,
улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, задължително предоставя на
пътуващия копие на застрахователния сертификат, удостоверяващ наличието на договор
за застраховките по чл. 97, ал. 1 и 2.
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(2) Копие на сертификата по ал. 1 се предоставя на пътуващия преди сключването на
договора за туристически пакет или свързани
туристически услуги или преди заплащането
на цената или авансовото плащане от пътуващия, но не по-късно от 7 дни преди началото
на пътуването.“
§ 47. Член 99 се изменя така:
„Чл. 99. (1) Туроператорът и/или търговецът, улесняващ предоставянето на свързани
туристически услуги, може след настъпването
на застрахователното събитие да уведоми застрахователя и да му предостави информация
за своите контрагенти, доставчици и за потребителите на услугите им, както и да му окаже
необходимото съдействие. Уведомяването и
предоставянето на информацията се извършва
писмено с копие до министъра на туризма.
(2) Застрахователят уведомява писмено
министъра на туризма за настъпването на
застрахователното събитие не по-късно от
един ден от узнаването му.
(3) Веднага след настъпването на застрахователно събитие застрахователят е длъжен
да предприеме необходимите мерки за осигуряване продължаването на изпълнението
на туристическите пакети или свързаните
туристически услуги или за репатрирането на
пътуващите съгласно условията на сключения
застрахователен договор.“
§ 48. Член 100 се изменя така:
„Чл. 100. (1) Определянето на застрахователното обезщетение от застрахователя не
лишава пътуващия от правото му да претендира обезщетението по съдебен ред.
(2) Когато претенцията е предявена по
съдебен ред, туроператорът или търговецът,
улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, е длъжен да иска привличането
на застрахователя в процеса.
(3) Пътуващият може да предяви претенциите си директно срещу застрахователя.“
§ 49. Член 101 се изменя така:
„Чл. 101. (1) Застрахователните обезщетения
по застраховките по този раздел се плащат
от застрахователя, който е издал застрахователната полица, или от упълномощен негов
представител.
(2) В сл у чаите, когато им у ществената
отговорност на туроператора или на търговеца, улесняващ предоставянето на свързани
туристически услуги, се определя от съда,
след влизането в сила на съдебното решение
правоимащите задължително представят на
застрахователите заверени преписи от влезлите в сила съдебни актове заедно с мотивите,
както и заверени преписи от изпълнителните
листове.“
§ 50. Създава се чл. 101а:
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„Чл. 101а. Отговорността на застрахователя
за плащане на обезщетение за вреди на един
пътуващ се ограничава до размерите на уговорената отговорност между туроператора и
пътуващия при условията на чл. 91, ал. 5 и 6.“
§ 51. Член 102 се изменя така:
„Чл. 102. Всяка защита при неплатежоспособност и несъстоятелност, предоставена
от т у роператор или т ърговец, улесн яващ
предоставянето на свързани туристически
услуги, установен на територията на друга
държава – членка на Европейския съюз, във
връзка с предлагането на туристически пакети
и свързани туристически услуги, се признава за валидна на територията на Република
България.“
§ 52. Член 103 се изменя така:
„Чл. 103. (1) Застраховката по чл. 97, ал. 1
предоставя обезпечение за възстановяване на
всички плащания по договор за туристически
пакет, направени от пътуващите или от тяхно
име, в случаите, когато съответните услуги
не са били изпълнени напълно или частично
в резултат на неразплащане с контрагенти,
неплатежоспособност или несъстоятелност
на туроператора.
(2) Когато в договора за туристически пакет
е включен превоз на пътници, застраховката
по чл. 97, ал. 1 покрива репатрирането на
пътуващите.
(3) Застрахователят може да предложи на
пътуващия продължаване на туристическия
пакет, за което пътуващият не дължи допълнителни плащания извън тези, посочени в
договора за туристическо пътуване. Когато
дейностите по продължаването на туристическия пакет представляват организиране на
отделен туристически пакет, застрахователят
ги извършва посредством туроператор.
(4) За осигуряване изпълнението на изиск
ванията по ал. 2 и 3 в застрахователните
договори се определят условията и начините
за оказване на помощ при покриване на посочените рискове.
(5) Застраховката по чл. 97, ал. 1 покрива
отговорността на туроператора за причинени
вреди на пътуващите съгласно разпоредбите
на този раздел по договори за туристически
пакети, сключени и заплатени в периода на
нейното действие, включително при прекратяването на договора за застраховка.
(6) При настъпването на застрахователно
събитие в случаите, когато туристически агент
е продал туристически пакет, организиран от
туроператор, и е възстановил на потребителите сумите по ал. 1, туристическият агент
встъпва в правата на потребителите на застрахователни услуги към застрахователя по
договора за застраховка.
(7) Пътуващ, който иска да бъде обезщетен
в случаите по чл. 103, ал. 1 и самостоятелно
е покрил разходите си, е длъжен да представи
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на застрахователя доказателства за извършените от него разходи за транспорт, както и за
подслон и храна за времето на принудителния
му престой.
(8) Застрахователят има право да откаже
да заплати разликата между действително
направените разходи и двукратния размер на
разходите, които потребителят би извършил,
ако спазва условията, предвидени в договора
за туристически пакет.“
§ 53. Член 104 се изменя така:
„Чл. 104. (1) Застрахователната сума по
договорите по чл. 97, ал. 1 се определя на
базата на декларирания от туроператора пред
застрахователя оборот за предходната година и
минималните нива съгласно приложение № 9.
(2) Декларираният оборот по ал. 1 включва
само приходите от продажба на туристически
пакети на пътуващи и не включва оборотите
от продажба на туристически пакети към
други туроператори.
(3) Туроператорът включва в декларирания
оборот и стойността на организираните от
него чартърни полети независимо от това,
дали те се продават от други туроператори,
или от туристически агенти.
(4) Декларирането на оборота се извършва чрез декларация по образец, утвърден от
министъра на туризма.
(5) Към декларацията по ал. 4 застрахователят може да изиска прилагането на финансови
данни за дейността на туроператора.
(6) Застрахователната сума по задължителната застраховка на туроператор, който
предоставя туристически пакет с включен
чартърен полет, не може да е по-малка от
500 000 лв.“
§ 54. Член 105 се изменя така:
„Чл. 105. (1) Застраховката по чл. 97, ал. 2
покрива отговорността на търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, за възстановяване на всички
плащания, получени от пътуващите, доколкото туристическата услуга, която е част от
свързана туристическа услуга, не се извършва
в резултат на неразплащане с контрагенти,
неплатежоспособност или несъстоятелност
на търговеца, улесняващ предоставянето на
свързани туристически услуги.
(2) В случаите, когато търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически
услуги, е страна, отговорна за превоза на
пътниците, застраховката покрива и тяхното
репатриране.
(3) Застраховката по чл. 97, ал. 2 покрива
отговорността на търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, съгласно разпоредбите на този раздел за
плащания по свързани туристически услуги,
получени в периода на нейното действие,
включително при прекратяването на договора
за застраховка.“
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§ 55. Член 106 се изменя така:
„Чл. 106. (1) Минималната застрахователна
сума по застрахователния договор по чл. 97,
ал. 2 се определя като 10 на сто от оборота за
предходната година от туристическите услуги,
посочени в ал. 3.
(2) В случаите, когато търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, е страна, отговорна за превоз
на пътници, размерът на застрахователната
отговорност се определя като 20 на сто от
годишния оборот на услуги по превоз на пътници, част от свързани туристически услуги, за
които търговецът, улесняващ предоставянето
на свързани туристически услуги, отговаря.
(3) За целите на ал. 1 се взема предвид
оборотът от свързани туристически услуги, за
които търговецът, улесняващ предоставянето
на свързани туристически услуги, е получил
плащане от пътуващия или от негово име и
при които заплащането от търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, към доставчика на съответната
туристическа услуга се извършва в срок, подълъг от един работен ден от получаването
на плащането.
(4) Размерът на застрахователната сума по
ал. 1 не може да е по-малък от 5000 лв., а по
ал. 2 – от 10 000 лв.
(5) При сключването на застрахователния
договор обстоятелствата по ал. 2 и 3 се доказват с писмена декларация от търговеца,
улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, по образец, утвърден от
министъра на туризма.“
§ 56. Член 107 се изменя така:
„Чл. 107. (1) При настъпване на застрахователно събитие по застраховката по чл. 97,
ал. 2 пътуващият има право да избере между:
1. възстановяване на заплатената сума за
свързани туристически услуги;
2. предоставяне на свързаните туристически
услуги, в случай че това е възможно, като
застрахователят заплаща дължимите суми на
доставчика на туристическата услуга.
(2) При настъпване на застрахователно събитие, ако туристическите услуги, включени в
застрахователната сума по чл. 106, ал. 1, вече
са предоставени на пътуващия, доставчикът
на туристическите услуги встъпва в правата
на пътуващия към застрахователя по договора
за застраховка.
(3) Пътуващ, който иска да бъде обезщетен
по застраховката по чл. 97, ал. 2, е длъжен да
представи на застрахователя доказателства за
извършените от него плащания към търговеца, улесняващ предоставянето на свързани
туристически услуги.“
§ 57. Член 108 се изменя така:
„Чл. 108. (1) За централно звено за контакт за улесняване на административното
сътрудничество и надзора на туроператорите,
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туристическите агенти и търговците, които
улесняват предоставянето на свързани туристически услуги, които работят в различни
държави – членки на Европейския съюз, се
определя Министерството на туризма.
(2) Централното звено за контакт към
Министерството на туризма предоставя на
централните звена за контакт на другите държави – членки на Европейския съюз, цялата
необходима информация относно изискванията на този закон във връзка със защитата
срещу рисковете от неплатежоспособност и
несъстоятелност и за лицето, която отговаря за
защита срещу рисковете от неплатежоспособност и несъстоятелност на отделни туроператори и търговци, улесняващи предоставянето
на свързани туристически услуги, установени
на територията на Република България.
(3) Централното звено за контакт към Министерството на туризма предоставя публичен
достъп до регистъра на туроператорите и туристическите агенти, както и до информацията
по чл. 98, ал. 4, включително онлайн, които
съдържат информация относно изпълнението
на задълженията по чл. 97, ал. 1 и 2.
(4) Централното звено за контакт към
Министерството на туризма предоставя на
централните звена за контакт на другите държави – членки на Европейския съюз, достъп до
регистъра на туроператорите и туристическите
агенти, както и до информацията по чл. 98,
ал. 4, включително онлайн, които съдържат
данни относно изпълнението на задълженията
по чл. 97, ал. 1 и 2.
(5) При постъпило запитване от централно
звено за контакт на друга държава – членка на Европейския съюз, във връзка със
защитата срещу рискове от неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператор
и/или търговец, улесняващ предоставянето на
свързани туристически услуги, отговорът на
запитването се изпраща възможно най-бързо
в зависимост от спешността и сложността на
въпроса, но не по-късно от 15 работни дни
от получаването на искането.“
§ 58. Член 109 се изменя така:
„Чл. 109. (1) Декларирането от страна на
туроператора на туристическия пакет или
от страна на търговеца, улесняващ предоставянето на свързана туристическа услуга,
че действа изключително като доставчик на
туристическа услуга, като посредник или в
каквото и да е друго качество не го освобождава от предвидените задължения по раздел II
и по този раздел.
(2) Декларирането от страна на туроператора на туристическия пакет или от страна на
търговеца, улесняващ предоставянето на свързана туристическа услуга, че даден туристически пакет или дадена свързана туристическа
услуга не представлява туристически пакет
или съответно свързана туристическа услуга
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не освобождава туроператора или търговеца,
улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, от задълженията, предвидени
по раздел II и по този раздел.
(3) Всяка клауза в договор или изявление
на пътуващ, които пряко или косвено водят до
отказ от права или до ограничаване на права
на пътуващите, предоставени им по раздел II
и по този раздел, или имащи за цел заобикаляне прилагането на разпоредбите на същите
раздели, не са обвързващи за пътуващия.“
§ 59. В раздел ІІІ се създава чл. 109а:
„Чл. 109а. В случаите, в които туроператорът е установен извън Европейското икономическо пространство, туристическият агент,
установен в някоя от държавите членки, е
обвързан от задълженията, предвидени за
туроператора в чл. 90 – 93 и по този раздел,
освен ако не представи доказателства, че
туроператорът е изпълнил тези задължения.“
§ 60. В чл. 113 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думите „Европейския
съюз“ се добавя „и на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „в жилищна
сграда“.
§ 61. Създава се чл. 115а:
„Чл. 115а. Информацията по чл. 114, т. 3 и
чл. 115, т. 1 – 3 се предоставя на български и
на английски език.“
§ 62. В чл. 116 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 след думите „клас „А“ се добавя
„и клас „Б“.
2. В ал. 4 думите „За местата за настаняване от клас „Б“ се заличават.
§ 63. В чл. 121 ал. 2 се изменя така:
„(2) Характеристиките на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения се определят с наредбата по ал. 5.“
§ 64. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Типовете места за настаняване, определени по класове, са:
1. клас „А“ – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища,
туристически селища и вили;
2. клас „Б“ – семейни хотели, хостели,
пансиони, почивни станции, къщи за гости,
стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала
и къмпинги.“
2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно
ал. 2 и 3.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Видовете хотели се определят, както
следва:
1. според периода на експлоатация:
а) целогодишен хотел;
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б) сезонен хотел;
2. според териториалното си разположение:
а) морски хотел;
б) планински хотел;
в) градски хотел;
г) извънградски хотел;
3. според предназначението и функциите им:
а) апартаментен (студиен) хотел;
б) хотел резиденс;
в) бизнес хотел;
г) балнеохотел – хотел със сертифициран
балнео (медикъл СПА) център по реда на
наредбата по чл. 138, ал. 3;
д) СПА хотел – хотел със сертифициран
СПА център по реда на наредбата по чл. 138,
ал. 3;
е) уелнес хотел – хотел със сертифициран уелнес център по реда на наредбата по
чл. 138, ал. 3;
ж) таласотерапевтичен хотел – хотел със
сертифициран таласотерапевтичен център по
реда на наредбата по чл. 138, ал. 3.“
§ 65. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 7:
„(2) Типовете заведения за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към
места за настаняване) са:
1. ресторанти;
2. заведения за бързо обслужване;
3. питейни заведения;
4. кафе-сладкарници;
5. барове.
(3) Видовете ресторанти са:
1. класически ресторант;
2. специализиран ресторант:
а) за риба, птици, дивеч или други;
б) за барбекю, грил или скара;
в) ресторант-пицария;
3. ресторант с национална кухня:
а) ресторант с българска кухня;
б) ресторант с чуждестранна кухня;
4. ресторант-клуб;
5. атракционно-тематичен ресторант.
(4) Видовете заведения за бързо обслужване са:
1. снекбар;
2. бистро;
3. бързо хранене;
4. закусвалня.
(5) Видовете питейни заведения са:
1. кафе-аперитив;
2. винарна;
3. пивница/кръчма;
4. бирария.
(6) Видовете кафе-сладкарници са:
1. кафе-сладкарница;
2. сладкарница;
3. сладоледен салон;
4. кафене;
5. кафе-клуб;
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6. кафетерия;
7. чайна.
(7) Видовете барове са:
1. коктейл бар;
2. кафе-бар;
3. бар-конгресен център;
4. бар-спортен център (басейн, тенис, фитнес, боулинг и други);
5. бар-фоайе (лоби бар);
6. дискотека;
7. бар-клуб;
8. пиано-бар;
9. бар-казино или заведение с барово обслужване в казино зала;
10. бар-вариете;
11. нощен бар.“
§ 66. В чл. 127, т. 1, букви „б“ – „д“ думите
„ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
§ 67. В чл. 128, т. 1 се правят следните
изменения:
1. В буква „б“ думите „ал. 1“ се заменят
с „ал. 2“.
2. В букви „в“ – „л“ думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 68. Член 129 се изменя така:
„Чл. 129. (1) Лицето, което ще извършва
хотелиерство или ресторантьорство в места
за настаняване и в заведения за хранене и
развлечения, или упълномощено от него лице
подава до съответния категоризиращ орган
за явление-дек лараци я за категоризиране.
Заявление-декларацията трябва да отговаря
на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират
най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името
на местата за настаняване и на заведенията
за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/
факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват
имената на упълномощеното лице и неговите
телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да
извършва стопанска дейност, включително по
законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз, и на държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация – за лицата,
които не са търговци;
г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация,
стаж в туризма и езиковата квалификация на
управителя на туристическия обект съгласно
изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
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е) обстоятелства, свързани с документите за
собственост на обекта, в случаите, когато има
налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се
удостоверяват при проверка на място;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) копие от договора за наем или от друг
договор, от който е видно, че са налице условия
лицето да извършва съответната туристическа
дейност в обекта;
б) документ, удостоверяващ въвеждането
на обекта в експлоатация, или друг документ,
удостоверяващ законността на обекта, при
спазване изискванията на Закона за устройство
на територията, съответно на разрешението
за ползване на повърхностен воден обект и
свидетелство за годност – за заведенията за
хранене и развлечения, разположени върху
понтони или върху закотвени в близост до
брега плавателни съдове;
в) изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от
пълномощник.
(2) Лицето, което ще извършва настаняване
в стаи за гости, апартаменти за гости или в
къщи за гости, или упълномощено от него лице
подава до кмета на общината заявление-декларация по образец. Заявление-декларацията
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират
най-малко:
а) наименованието на лицето, както и
името на местата за настаняване в стаи за
гости, апартаменти за гости или в къщи за
гости (с изписване с български и с латински
букви), и адрес; телефон/факс и адрес на
електронна поща, ако разполага с такива;
в противен случай се изписват имената на
упълномощеното лице и неговите телефон/
факс и адрес на електронна поща;
б) обстоятелства, свързани с документите за
собственост на обекта, в случаите, когато има
налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се
удостоверяват при проверка на място;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) копие от договора за наем или от друг
договор, от който е видно, че са налице условия
лицето да извършва съответната туристическа
дейност в обекта – в случай че това лице е
различно от собственика на обекта;
б) изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от
пълномощник;
в) документ с подписи на повече от 50 на сто
от собствениците в сградата, удостоверяващ
съгласието им за извършване на туристичес
ката дейност – при категоризиране на „стаи
за гости“ и „апартаменти за гости“.
(3) Лицето, което ще извършва хотелиерство
или ресторантьорство в туристически хижи,
туристически учебни центрове, туристически
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спални и прилежащи към тях заведения за
хранене, или упълномощено от него лице
подава до министъра на туризма заявлениедекларация за категоризиране по образец.
Заявление-декларацията трябва да отговаря
на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират
най-малко:
а) наименованието на лицето, както и
името на туристическите хижи, и/или на
туристическите учебни центрове, и/или на
туристическите спални и прилежащи към тях
заведения за хранене (с изписване с български
и с латински букви) и адрес; телефон/факс и
адрес на електронна поща, ако разполага с
такива; в противен случай се изписват имената
на упълномощеното лице и неговите телефон/
факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да
извършва стопанска дейност, включително по
законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз, и на държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация – за лицата,
които не са търговци;
г) обстоятелства, свързани с документите за
собственост на обекта, в случаите, когато има
налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се
удостоверяват при проверка на място;
д) обстоятелства, свързани с данните от
публичния регистър на спортните обекти и
обектите за социален туризъм по чл. 48а от
Закона за физическото възпитание и спорта;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) копие на договор за наем или на друг
договор, от който е видно, че са налице условия
лицето да извършва съответната туристическа
дейност в обекта;
б) изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от
пълномощник.
(4) Заявления-декларациите по ал. 1, 2
и 3 и приложенията към тях се подават на
български език.
(5) Документите по ал. 5 може да се представят и на всеки от официалните езици на
Европейския съюз, придружени с официален
превод на български език. В случай на противоречие между текста на документа и превода
на български език предимство има преводът
на български език.“
§ 69. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „заявленията“ се заменя
със „заявления-декларациите“.
2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
3. В ал. 4, т. 3 думата „два“ се заменя с
„три“.
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4. Алинеи 6, 7 и 8 се изменят така:
„(6) За резултата от проверката по ал. 5 се
съставя констативен протокол, който отразява
всички установени факти и обстоятелства от
проверката и предложение до съответната
ЕККТО, за:
1. определяне на вида и категорията на
туристическия обект, които са заявени или
които са установени от експертна работна
група при проверката на място в обекта, или
2. отказ за определяне на вида и категорията на туристическия обект.
(7) Категоризиращият орган или оправомощено от него длъжностно лице въз основа
на предложението на съответната ЕККТО
със заповед:
1. определя вида и категорията на обекта
и издава удостоверение за определена категория – в случаите по ал. 6, т. 1;
2. мотивирано отказва определянето на
вида и категорията на туристическия обект – в
случаите по ал. 6, т. 2.
(8) Определянето на вида и категорията
се извършва в сроковете по ал. 4.“
5. Създава се нова ал. 9:
„(9) В случаите по чл. 174, ал. 2 срокът
за определяне на вида и на категорията на
туристическия обект и издаването на удостоверение за определена категория се смята
съответно за продължен, но не с повече от
сроковете по чл. 174, ал. 3.“
6. Създава се ал. 10:
„(10) В случаите по ал. 9 административният орган уведомява заявителя за удължаването
на срока и прилага констативния протокол
по чл. 174, ал. 2.“
7. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и се
изменя така:
„(11) Заповедите по ал. 3 и 7 се изпращат
на заявителя и подлежат на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.“
8. Създава се ал. 12:
„(12) При издаване на заповед за отказ за
определяне на вида и категорията на обекта
заявителят няма право да подаде ново заявление-декларация по чл. 129 в срок 6 месеца
от влизането в сила на заповедта за отказ.“
§ 70. В чл. 131 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „За туристически обекти
със сезонен режим на работа“ се заличават.
2. В ал. 3 след думата „орган“ се добавя
„или оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 71. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „който при получаването
є прилага копие на документ за платена“ се
заменят със „след заплащане на“.
2. Създава се ал. 5:
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„(5) За разглеждането на документите за
категоризиране, за вписването в Националния туристически регистър и за вписване на
промени в обстоятелствата се събират такси
съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.“
§ 72. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) думите „декларира желанието си да
потвърди“ се заменят с „подаде заявлениедекларация за потвърждаване на“;
б) създава се изречение второ: „Категорията на обектите се прекратява с изтичането
на срока.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Заявление-декларацията за категорията
на обекта по ал. 3 се подава до съответния
категоризиращ орган на място, по пощата
или по електронен път.“
3. В ал. 6, изречение второ накрая се добавя
„за нов 5-годишен срок“.
§ 73. В чл. 134 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „заявление“ се заменя
със „заявление-декларация“.
2. В ал. 5 навсякъде думата „заявлението“
се заменя със „заявление-декларацията“ и
думата „14-дневен“ се заменя с „30-дневен“.
§ 74. В чл. 137, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 след думите „в тримесечен срок
от“ се добавя „уведомяването за“.
2. В т. 5 думата „заявление“ се заменя със
„заявление-декларация“.
§ 75. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата „съюз“ се поставя
запетая и се добавя „и на държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицето по ал. 1 или негов пълномощник
подава заявление-декларация по образец до
министъра на туризма. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират
най-малко:
а) пълното наименование на лицето и на
балнеолечебния (медикъл СПА), СПА, уелнес
и таласотерапевтичен център (с изписване
с български и с латински букви) и адрес;
телефон/факс и адрес на електронна поща,
ако разполага с такива; в противен случай
се изписват имената на упълномощеното
лице и неговите телефон/факс и адрес на
електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да
извършва стопанска дейност, включително по
законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз, и на държава – страна
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по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация – за лицата,
които не са търговци;
г) обстоятелства, свързани с документите за
собственост на обекта, в случаите, когато има
налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се
удостоверяват при проверка на място;
д) образованието, професионалната и езиковата квалификация и стажът на лицето – управител на обекта, съгласно изискванията на
наредбата по чл. 138, ал. 3;
е) професионалната и езиковата квалификация на персонала;
ж) че лицето е осигурило подходящи помещения, обзавеждане, оборудване и условия
за предоставяне на съответните услуги за
заявения за сертифициране обект съгласно
изискванията на наредбата по чл. 138, ал. 3;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) копие от договора за наем или от друг
договор, от който е видно, че на лицето са
предоставени права за ползване върху помещенията;
б) документ, удостоверяващ въвеждането
на обекта в експлоатация;
в) изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от
пълномощник.“
§ 76. Член 141 се изменя така:
„Чл. 141. (1) Заявление-декларацията заедно
с приложените документи се разглеждат на
първото възможно заседание на ЕККСТО,
при условие че документите са постъпили в
5-дневен срок преди заседанието є.
(2) В случай че ЕККСТО констатира, че
представените документи съответстват на
изискванията на чл. 140, в 7-дневен срок от
датата на заседанието се произнася с мотивирано предложение до министъра на туризма
или до оправомощено от него длъжностно
лице да открие процедурата по сертифициране на обекта.
(3) В случай на констатирани нередовнос
ти на представените документи по чл. 140
ЕККСТО в срок от 7 работни дни от датата
на заседанието уведомява писмено заявителя
и определя 7-дневен срок от получаване на
уведомлението за отстраняването им.
(4) Срокът за произнасяне по ал. 2 започва да тече от датата на отстраняване на
нередовностите и/или от представянето на
допълнителни данни и документи.
(5) Когато в указания срок по ал. 3 нередовностите не се отстранят, министърът на
туризма или оправомощено от него длъжностно лице отказва със заповед сертифициране
на обекта.
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(6) Временното удостоверение по ал. 2 за
открита процедура по сертифициране е със
срок на валидност три месеца.
(7) В срока по ал. 6 по решение на ЕККСТО
се определя комисия за проверка на място в
обекта за съответствието му с изискванията
за сертифициране за заявения вид център, в
която се включват и представители на съответните регионални здравни инспекции по
местонахождението на центъра.
(8) За проверката по а л. 7 се съставя
констативен протокол, който съдържа предложение за сертифициране или за отказ за
сертифициране на съответния вид център.
(9) Констативният протокол се представя
на следващото заседание на ЕККСТО.
(10) След разглеждането на констативния
протокол от ЕККСТО в 7-дневен срок от датата на заседанието комисията се произнася
с мотивирано предложение или с отказ за
издаване на сертификат.
(11) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на
предложението на ЕККСТО в 7-дневен срок
сертифицира със заповед съответния център,
вписва го в Националния туристически регистър и издава сертификат или мотивирано
отказва сертифицирането.
(12) Заповедите по ал. 5 и 11 се изпращат
на заявителя и подлежат на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(13) Когато в Министерството на туризма
са постъпили заявления-декларации за категоризиране на места за настаняване и сертифициране на съответен прилежащ център
и едновременно са открити процедурите по
категоризиране и сертифициране на туристическите обекти, проверките на място се извършват в рамките на едно и също посещение.“
§ 77. Създава се чл. 141а:
„Чл. 141а. (1) За туристически обекти със
сезонен режим на работа, когато в срока на
издаденото временно удостоверение за открита процедура за сертифициране на обекта
не е извършена проверка на място за съответствието му с изискванията за съответния
вид център по причина, която не се дължи на
лицето, срокът на временното удостоверение
може да се удължи еднократно.
(2) Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти
преценява срока по ал. 1 конкретно за всеки
отделен случай.
(3) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице по предложение
на ЕККСТО определя със заповед срока по
ал. 1 и издава ново временно удостоверение
с актуален срок на валидност.“
§ 78. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 3 думите „който при получаването
є прилага копие на документ за платена“ се
заменят със „след заплащане на“.
2. В ал. 8 думата „заявление“ се заменя
със „заявление-декларация“.
3. Алинея 9 се изменя така:
„(9) За разглеждането на документите за
сертифициране, за вписване в Националния
т у ристическ и регист ър и за вписване на
промени в обстоятелствата се събират такси
съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.“
§ 79. В чл. 143, ал. 1, т. 7 думата „заявлението“ се заменя със „заявление-декларацията“.
§ 80. В чл. 144, ал. 1, 2 и 3 думата „заявления
та“ се заменя със „заявления-декларациите“.
§ 81. В чл. 146 се създава ал. 3:
„(3) Правоспособност за упражняване на
професиите „екскурзовод“, „планински водач“
и „ски учител“ може да придобие всеки дееспособен български гражданин или гражданин
на държава – членка на Европейския съюз, и
на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария.“
§ 82. Създава се чл. 146а:
„Чл. 146а. (1) В случаите на упражняване
на професията на територията на Република
България от екскурзовод, планински водач
или ски учител от държава – членка на Европейския съюз, или от държава – страна по
Споразумението за Европейското икономичес
ко пространство, или от Конфедерация Швейцария лицето уведомява писмено министъра
на туризма не по-късно от един месец преди
започване на предоставянето на услугите.
(2) Когато предоставянето на услуги от екскурзовод, планински водач или ски учител по
ал. 1 се извършва за първи път на територията
на Република България, писменото уведомяване се извършва в срок три месеца преди
започването на предоставянето на услугите.
(3) Информация за лицата по ал. 1 и за срока на предоставяне на услугите се публикува
в Регистъра на екскурзоводите, планинските
водачи и ски учителите, който е част от Националния туристически регистър.“
§ 83. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „заявление“ се заменя
със „заявление-декларация“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявление-декларацията по ал. 1 трябва
да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират:
а) пълното име на лицата по ал. 1 (с изписване с български и с латински букви) и
адрес; телефон/факс и адрес на електронна
поща, ако разполага с такива; в противен
случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес
на електронна поща;
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б) основанието, на което лицето има право
по силата на друг закон да упражнява професиите по чл. 146, ал. 1, включително по
законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз, и на държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария;
в) професионалната и езиковата квалификация;
г) обстоятелства, свързани с образованието
или с професионалната квалификация и стаж;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) сертификат или друг документ, удостоверяващ владеене на чужди езици, когато е
приложимо;
б) декларация за свободно упражняване
на професията и/или копие на договор за
упражняването є.“
3. Създава се ал. 9:
„(9) За вписването в Националния туристически регистър и за вписване на промени
в обстоятелствата се събират такси съгласно
тарифата по чл. 69, ал. 3.“
§ 84. В чл. 160, ал. 3 думите „наредбата по“
се заменят с „наредбите по чл. 34, ал. 2 и“.
§ 85. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1, буква „л“ думите „чл. 98“ се заменят с „чл. 97“;
б) в т. 2:
аа) в буква „а“ накрая се добавя „включително на временното удостоверение“;
бб) в буква „м“ думата „заявлението“ се
заменя със „заявление-декларацията“;
в) в т. 3:
аа) в буква „а“ след думата „страницата“
се добавя „на ОУТР“;
бб) създават се букви „д“ и „е“:
„д) туристическия район, за който е учредена ОУТР;
е) органите на ОУТР и изпълнителния
директор;“
г) в т. 6, буква „з“ думата „заявлението“ се
заменя със „заявление-декларацията“;
д) в т. 7 след думите „правоспособните
екскурзоводи“ се добавя „включително екскурзоводи от държави – членки на Европейския
съюз, или от държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария
по чл. 146а“;
е) в т. 8 след думите „правоспособните
планински водачи“ се добавя „включително
планински водачи от държави – членки на
Европейския съюз, или от държави – страни
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация
Швейцария по чл. 146а“;
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ж) в т. 9 след думите „правоспособните ски
учители“ се добавя „включително ски учители
от държави – членки на Европейския съюз,
или от държави – страни по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или от Конфедерация Швейцария по чл. 146а“.
2. В ал. 2 думите „заявления“ и „заявленията“ се заменят съответно със „заявлениядекларации“ и „заявления-декларациите“.
§ 86. В чл. 168, ал. 3 в изречение първо
думите „и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата
съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3“ и изречение
второ се заличават.
§ 87. В чл. 171, ал. 2 се създава изречение
второ: „При необходимост органите по ал. 1
си взаимодействат помежду си или с други
държавни или общински органи.“
§ 88. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) При необходимост от съдействие компетентният орган преди започване на проверката
писмено уведомява съответните органи за
вида на изискваното съдействие, което може
да е под формата на информация във връзка с
проверката или за определяне на длъжностни
лица, които да участват в проверката.
(3) Органът, от когото е поискано съдействие
по ал. 2, предоставя исканата информация
и определя длъжностни лица за участие в
проверката.
(4) При необходимост в случаите на възпрепятстване на дейността органите на Министерството на вътрешните работи оказват
съдействие в рамките на правомощията си по
опазване на обществения ред съгласно Закона
за Министерството на вътрешните работи.“
§ 89. В чл. 173, ал. 1, т. 1 думите „Директива на Съвета 90/314/ЕИО за туристичес
ките пътувания с обща цена“ се заменят с
„Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г.
относно пакетните туристически пътувания и
свързаните пътнически услуги, за изменение
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива
2011/83/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета и за отмяна на Директива 90/314/
ЕИО на Съвета (ОВ, L 326/1 от 11 декември
2015 г.), наричана по-нататък „Директива
(ЕС) 2015/2302“.
§ 90. Член 174 се изменя така:
„Чл. 174. (1) По време на извършването
на контрола от експертната работна група,
свързан с определянето на категорията на
туристически обект, длъжностни лица, оправомощени от министъра на туризма и от
кметовете на общини, съставят констативен
протокол.
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(2) В констативния протокол се отразяват
всички установени факти и обстоятелства
от контрола по ал. 1 и при необходимост се
дават задължителни предписания, като задължително се посочва срок за отстраняване на
несъответствията.
(3) Максималният срок за изпълнение на
задължителните предписания е 30 дни. При
мотивирано предложение от страна на заявителя срокът може да се удължи с още 15 дни
с решение на съответната ЕККТО.
(4) Констативният протокол задължително
се връчва на отговорното лице по управление
на туристическия обект.
(5) След изтичането на срока, определен
по ал. 2, оправомощено длъжностно лице
извършва проверка на място за установяване
на изпълнението на предписанията.
(6) В случаите, когато задължителните
предписания не са изпълнени, експертна работна група прави мотивирано предложение
до ЕККТО за:
1. определяне на категорията, на която
туристическият обект отговаря;
2. отказ за определяне на категорията на
туристическия обект.“
§ 91. Член 176 се изменя така:
„Чл. 176. (1) Министърът на туризма или
оправомощено от него длъжностно лице със
заповед:
1. заличава туроператор или туристически
агент от Националния туристически регистър – в случаите по чл. 70, ал. 2;
2. понижава категорията на категоризираните от него туристически обекти по чл. 3,
ал. 2, т. 1 – 3 – в случаите по чл. 135, както и
в случаите на неизпълнение на изискванията
на чл. 114, т. 2 по предложение на Комисията
за защита на потребителите; към предложението се прилага цялата административна
преписка по установяване на съответното
административно нарушение;
3. прекратява категорията на категоризираните от него туристически обекти по чл. 3,
ал. 2, т. 1 – 3 – в случаите по чл. 137, ал. 1,
т. 8 – 10;
4. заличава от Националния туристически
регистър сертифицираните обекти по чл. 3,
ал. 2, т. 5 при системни нарушения на изиск
ванията за съответния вид обект, посочени в
наредбата по чл. 138, ал. 1.
(2) Определени от министъра на туризма
длъжностни лица могат при получен сигнал
да извършват проверки на лицата, които извършват туристически дейности, и на туристическите обекти за спазване на изискванията
на закона.
(3) За установените при проверките по
ал. 2 факти и обстоятелства се съставят констативни протоколи.
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(4) Когато при проверките по ал. 2 се
установят несъответствия с изискванията на
закона, министърът на туризма уведомява
Комисията за защита на потребителите и
изпраща копие на протокола с установените
факти и обстоятелства за осъществяване на
последващ контрол и налагане на санкции.“
§ 92. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. на туроператорите, туристическите агенти и търговците, улесняващи предоставянето
на свързани туристически услуги;“.
2. В ал. 4 думата „съответния“ се заменя
с „Националния“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите по чл. 176, ал. 4 председателят на Комисията за защита на потребителите уведомява министъра на туризма
за резултатите от последващия контрол и
наложените санкции.“
§ 93. В чл. 186, ал. 1 думите „нерегистриран
по този закон туроператор или туристически
агент“ се заменят с „лице, което няма право
да извършва туроператорска или туристическа
агентска дейност“.
§ 94. Член 193 се изменя така:
„Чл. 193. (1) На туроператор или туристически агент, който не изпълни задължението
по чл. 79, ал. 5 и 6, се налага имуществена
санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение се налага
имуществена санкция в двоен размер.“
§ 95. Член 194 се изменя така:
„Чл. 194. (1) За неизпълнение на задълженията за предоставяне на информация на
пътуващ по чл. 82, ал. 1 – 7, чл. 83, ал. 2 и 3
и чл. 84, ал. 1 – 4 на туроператора или на
туристическия агент се налага имуществена
санкция в размер от 500 до 3000 лв. за всеки
отделен случай.
(2) За неизпълнение на задълженията по
чл. 84, ал. 6 – 8, чл. 86, ал. 4 и 5 и чл. 87,
ал. 2 на туроператора се налага имуществена
санкция в размер от 500 до 3000 лв. за всеки
отделен случай.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 или 2
се на лага им у ществена санк ци я в двоен
размер.“
§ 96. Член 195 се изменя така:
„Чл. 195. (1) За нарушение на разпоредбата на чл. 87, ал. 1 и за неизпълнение на
задълженията по чл. 87, ал. 5 за уведомяване
на пътуващия за увеличение на цената на
туристическото пътуване на туроператора се
налага имуществена санкция в размер от 500
до 3000 лв. за всеки отделен случай.
(2) При повторно нарушение се налага
имуществена санкция в двоен размер.“
§ 97. Член 196 се изменя така:
„Чл. 196. (1) За нарушение на разпоредбите
на чл. 88, ал. 1 и 4 на туроператора или на

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

туристическия агент се налага имуществена
санкция в размер от 500 до 3000 лв. за всеки
отделен случай.
(2) При повторно нарушение се налага
имуществена санкция в двоен размер.“
§ 98. Член 197 се отменя.
§ 99. Член 198 се изменя така:
„Чл. 198. (1) На туроператор или туристичес
ки агент, който не изпълни задължението по
чл. 93, ал. 1, се налага имуществена санкция
в размер от 500 до 1000 лв.
(2) При повторно нарушение се налага
имуществена санкция в двоен размер.“
§ 100. Членове 199, 200, 201 и 202 се отменят.
§ 101. В чл. 203 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думата „туроператор“ се добавя „или търговец, улесняващ предоставянето на свързани
туристически услуги“, след думите „чл. 97,
ал. 1“ се добавя „или 2“, а думите „чл. 100“
се заменят с „чл. 98“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При повторно нарушение се налага
имуществена санкция в двоен размер.“
§ 102. Създава се чл. 203а:
„Чл. 203а. (1) На туроператор или търговец, улесняващ предоставянето на свързани
туристически услуги, който не изпълни задължението по чл. 98а, се налага имуществена
санкция в размер 1000 лв.
(2) При повторно нарушение се налага
имуществена санкция в двоен размер.“
§ 103. В чл. 204 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 след думата „туроператор“
се добавя „или търговец, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги“,
а думите „или узнаване на обстоятелства,
които биха могли да доведат до настъпване“
се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) При повторно нарушение по ал. 1 или 2
се на лага им у ществена санк ци я в двоен
размер.“
§ 104. В чл. 219 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) На екскурзовод, планински водач или
ски учител от държава – членка на Европейския съюз, или от държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация
Швейцария, който упражнява професията
на територията на Република България без
уведомяване по чл. 146а, се налага глоба в
размер 1000 лв.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думите „ал. 1“ се добавя „или 2“.
§ 105. Член 231 се отменя.
§ 106. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
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1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
2. В т. 27 навсякъде пред думата „сграда“
се добавя „жилищна“.
3. В т. 29 думите „самостоятелни апартаменти“ се заменят с „до 5 самостоятелни
апартамента“.
4. В т. 43 думата „здравни“ се заменя с
„терапевтични“.
5. В т. 45 в изречение първо думата „терапевтични“ се заличава, а в изречение второ
след думите „външен басейн“ съюзът „или“
се заменя с „и“.
6. В т. 46, изречение първо думата „терапевтични“ се заличава.
7. Точка 47 се изменя така:
„47. „Уелнес център“ е самостоятелен или
изграден към място за настаняване център,
намиращ се в градска или в курортна среда,
в който се предлагат разнообразни рекреативни и козметично-разкрасяващи процедури,
програми и антистресови ритуали, както и
холистични подходи за постигане на физичес
ко, емоционално, духовно, интелектуално,
професионално и социално благосъстояние
на личността. Използването на вода и естествени природни фактори в центъра не е
задължително.“
8. В т. 48 думите „на класическата и нетрадиционната медицина“ се заличават.
9. В т. 59 думите „организирането на групови
и/или индивидуални туристически пътувания
с обща цена“ се заменят с „организирането
на туристически пакети“.
10. Точка 60 се изменя така:
„60. „Туроператор“ е лице, регистрирано
по реда на този закон и вписано в регистъра
на туроператорите и туристическите агенти
за упражняване на туроператорска дейност,
което изготвя туристически пакети и ги продава или предлага за продажба пряко или
чрез посредничеството на друг търговец, или
съвместно с друг търговец, или което предава
данните на пътуващия на друг търговец в
съответствие с § 1, т. 67, буква „б“, подбуква
„дд“ от допълнителните разпоредби.“
11. В т. 61 думите „организирани туристически пътувания с обща цена“ се заменят с
„туристически пакети“.
12. Точка 62 се изменя така:
„62. „Туристически агент“ е лице, регистрирано по реда на този закон и вписано в
регистъра на туроператорите и туристическите
агенти, различно от туроператор, което продава или предлага за продажба туристически
пакети, изготвени от туроператор.“
13. В т. 64 думите „като потребител на
организирано туристическо пътуване с обща
цена“ се заменят с „в качеството на пътуващ
във връзка с договор за туристически пакет“.
14. В т. 65 думите „организирано туристическо пътуване с обща цена“ се заменят с
„договор за туристически пакет“.
15. Точки 67 и 68 се изменят така:
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„67. „Туристически пакет“ е комбинация
най-малко от два различни вида туристически
услуги за целите на едно и също пътуване
или ваканция, ако:
а) тези услуги са комбинирани от един
търговец, включително по искане на или в
съответствие с избора на пътуващия преди
сключването на общ договор за тези услуги, или
б) независимо от това, дали се сключват
самостоятелни договори с отделни доставчици
за всяка туристическа услуга, тези услуги се:
аа) закупуват само от един пункт за продажби и са избрани, преди пътуващият да се
съгласи да плати;
бб) предлагат, продават или начисляват на
пакетна или на обща цена;
вв) рекламират или продават под наименованието „туристически пакет“ или под друго
подобно наименование;
гг) комбинират след сключването на договор, с който търговецът дава право на пътуващия да избере измежду различни видове
избрани туристически услуги, или
дд) закупуват от отделни търговци посредством свързани процеси за онлайн резервации,
при които името на пътуващия, информацията
за плащането от негова страна и адресът на
електронната му поща се предават от търговеца, с когото е сключен първият договор, на
друг търговец или на търговци и не по-късно от
24 часа след потвърждаването на резервация
та за първата туристическа услуга се сключи
договор с този търговец или с тези търговци.
Не се смята за туристически пакет комбинация от туристически услуги, при която не
повече от един вид туристическа услуга по
смисъла на чл. 80, т. 1, букви „а“, „б“ или „в“
е комбинирана с една или повече туристичес
ки услуги по смисъла на чл. 80, т. 1, буква
„г“, ако последните услуги не представляват
значителен дял от стойността на комбинацията и не са обявени като представляващи
съществена характеристика на комбинацията
от туристически услуги или не представляват
съществена характеристика на тази комбинация, или са избрани и закупени, след като е
започнало изпълнението на туристическата
услуга, посочена в чл. 80, т. 1, букви „а“, „б“
или „в“.
68. „Започване на изпълнението на туристическия пакет“ е началото на изпълнението
на всяка от туристическите услуги, включени
в туристическия пакет.“
16. Създават се т. 68а – 68з:
„68а. „Свързани туристически услуги“ са
най-малко два различни вида туристически
услуги, закупени за целите на едно и също пътуване или ваканция, които не представляват
туристически пакет и водят до сключване на
самостоятелни договори с отделни доставчици
на туристически услуги в случаите, когато
търговецът улеснява:
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а) отделния избор и отделното заплащане
на всяка туристическа услуга в рамките на
едно посещение или контакт с негов пункт
за продажби, или
б) по целенасочен начин закупуването поне
на една допълнителна туристическа услуга
от друг търговец, когато договорът с другия
търговец е сключен най-късно 24 часа след
потвърждаването на резервацията за първата
туристическа услуга.
В случаите, когато е закупена само един
вид туристическа услуга по смисъла на чл. 80,
т. 1, букви „а“, „б“ или „в“ и една или повече
туристически услуги по смисъла на чл. 80,
т. 1, буква „г“, тези услуги не представляват
свързана туристическа услуга, ако същите не
представляват значителен дял от комбинираната стойност на услугите, не са обявени като
представляващи съществена характеристика
на пътуването или на ваканцията или не
представляват съществена характеристика на
пътуването или ваканцията.
68б. „Търговец“ е всяко физическо или
юридическо лице независимо дали е частна,
или държавна собственост, което действа
включително чрез посредничеството на друго лице, извършващо дейност от негово име
или за негова сметка, за цели, които влизат в
рамките на неговата търговска или стопанска
дейност, занаят или професия във връзка с
договори за туристически пакети или свързани туристически услуги, независимо дали
действа като туроператор, туристически агент,
търговец, който улеснява предоставянето на
свързана туристическа услуга, или като доставчик на туристическа услуга.
68в. „Установяване“ е осъществяване на
стопанска дейност от доставчик съгласно
чл. 49 от Договора за функциониране на
Европейския съюз за неопределен период и
чрез стабилна инфраструктура, от която се
предоставя услугата.
68г. „Траен носител“ е всеки носител на
информация, даващ възможност на пътуващия
или на търговеца да съхранява информация,
изпратена лично до него, който позволява
лесното є използване в бъдеще за период,
съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената
информация. Такива носители са например
хартия, устройства за съхранение на данни
с USB интерфейс, CD-ROM дискове, DVD
дискове, карти с памет, твърди дискове на
компютрите, електронна поща и други. За
траен носител се смятат и интернет сайтовете,
които отговарят на следните условия: сайтът
позволява на потребителя да запази получената
информация, информацията може да се запази
в продължение на достатъчно дълъг период
и търговецът, предоставил информацията, не
може да я променя.
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68д. „Непреодолими и извънредни обстоя
телства“ са обстоятелства, които са извън контрола на страната, която се позовава на тях,
и последиците от които не биха могли да се
избегнат, дори ако са били предприети всички
разумни мерки за тяхното предотвратяване.
68е. „Несъответствие“ е неизпълнение или
неточно изпълнение на туристическите услуги,
включени в договора за туристически пакет.
68ж. „Пункт за продажба“ е всеки движим
или недвижим търговски обект или интернет
сайт на търговец, или подобна електронна
платформа за онлайн продажби, в т.ч. случаите,
когато интернет сайтовете на търговците или
електронните платформи за онлайн продажби
на дребно се представят на пътуващите като
единна структура за продажба, включително
телефонна услуга.
68з. „Репатриране“ е връщане на пътуващия до мястото на заминаване или до друго
място, за което страните по договора са се
споразумели.“
17. В т. 71 думите „туристически пътувания с
обща цена“ се заменят с „туристически пакет“.
18. Точка 80 се изменя така:
„80. „Детски и ученически туристически
пакет“ е туристически пакет, при който пътуващите са лица до 19-годишна възраст, придружавани от представител на институция в
системата на предучилищното и училищното
образование.“
19. Точка 82 се изменя така:
„82. „Пътуващ“ е всяко лице, което желае да
сключи договор за туристически пакет или за
свързани туристически услуги или което има
право да пътува въз основа на такъв договор.“
20. Създават се т. 90 – 92:
„90. „Туристически услуги“ са:
а) превоз на пътници;
б) настаняване, което не е неделима част
от превоза на пътници и не е за жилищни
нужди;
в) отдаване под наем на автомобили по
смисъла на § 6, т. 12, букви „а“ и „в“ от
допълнителните разпоредби на Закона за
движението по пътищата, на други моторни
превозни средства по смисъла на § 1, т. 11
от допълнителните разпоредби на Наредба
№ 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства и техните
ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм.,
бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 17 от
2015 г., бр. 69 от 2016 г. и бр. 1 от 2017 г.) или
на мотоциклети, за които се изисква свидетелство за управление, валидно за категория А
съгласно чл. 150а, ал. 2, т. 4 от Закона за
движението по пътищата;
г) всяка друга туристическа услуга, която
не е неразделна част от туристическата услуга
по смисъла на букви „а“, „б“ или „в“.
91. „Търговец, улесняващ предоставянето
на свързани туристически услуги“ е всеки
търговец, който оказва съдействие на пъ-
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туващия при сключване на самостоятелни
договори за туристическа услуга с отделни
доставчици на туристически услуги, които
представляват свързани туристически услуги;
търговци, улесняващи предоставянето на свързани туристически услуги, могат да са също
и туроператорите, туристическите агенти или
доставчиците на туристически услуги.
92. „Договор за туристически пакет“ е
договор, който включва всички услуги по
туристическия пакет и съставлява едно цяло,
или когато туристическият пакет се предоставя чрез самостоятелни договори – „договор
за туристически пакет“ са всички договори,
обхващащи туристическите услуги, включени
в туристическия пакет.“
§ 107. В допълнителните разпоредби се
създават се § 1а и 1б:
„§ 1а. За неуредени въпроси в глава седма,
раздел II „Договори за туристически пакети
и свързани туристически услуги“ и раздел III
„Отговорност на туроператорите и търговците,
улесняващи предоставянето на свързани туристически услуги при неплатежоспособност
и несъстоятелност“ се прилагат разпоредбите
на Закона за защита на потребителите.
§ 1б. Разпоредбите на глава седма, раздел II „Договори за туристически пакети и
свързани туристически услуги“ и раздел III
„Отговорност на туроператорите и търговците,
улесняващи предоставянето на свързани туристически услуги при неплатежоспособност
и несъстоятелност“ въвеждат изискванията
на Директива (ЕС) 2015/2302.“
§ 108. Създава се приложение № 1 към
чл. 82, ал. 1:
„Приложение № 1
към чл. 82, ал. 1
Стандартен формуляр за предоставяне на ин
формация във връзка с договори за туристичес
ки пакети, когато е възможно използването на
хиперлинкове
Предлаганата комбинация от туристически
услуги представлява туристически пакет по
смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.
Поради тази причина ще се ползвате от всички
гарантирани в ЕС права, които се прилагат за
туристически пакети. Дружеството XY/дружествата XY ще носи/носят пълна отговорност
за точното изпълнение на туристическия пакет
като цяло.
В съответствие със законовите изисквани я дру жеството X Y/дру жествата X Y е/са
предприели необходимите защитни мерки за
възстановяване на Вашите плащания и ако в
туристическия пакет е включен транспорт – за
осигуряване на Вашето репатриране в случай
на несъстоятелност.
По -под р о бна и нф орма ц и я з а о снов н и т е п ра ва по Д и рек т и ва (ЕС) 2015/2302
може да намерите на следния интернет адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/
TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302
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На посочения интернет адрес пътуващият ще
получи следната информация:
Основни права съгласно Директива (ЕС)
2015/2302:
– Пътуващите ще получат цялата основна
информаци я за т у рист и ческ и я пакет п реди
сключването на договора за туристически пакет.
– Винаги има поне един търговец, който
отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.
– На пътуващите се предоставя телефонен
номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с
туроператора или с туристическия агент.
– Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие
в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.
– Цената на туристическия пакет може да се
увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото),
ако това е изрично предвидено в договора, и
във всеки случай не по-късно от 20 дни преди
започване на изпълнението на туристическия
пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет,
пътуващият може да прекрати договора. Когато
туроператорът си запази правото да увеличава
цената, пътуващият има право на намаление
на цената, ако има намаление на съответните
разходи.
– Пътуващите могат да прекратят договора, без
да заплащат такса за прекратяване на договора,
и да получат пълно възстановяване на всички
плащания при съществена промяна на някой
от основните елементи на туристическия пакет,
различен от цената. Когато преди започване на
изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира
туристическия пакет, пътуващите имат право да
получат обратно платените от тяхно име суми
и ако е подходящо – съответното обезщетение.
– Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят
договора, без да плащат такса за прекратяване на
договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със
сигурността на мястото на дестинацията, които
биха могли да засегнат туристическия пакет.
– Пътуващите могат по всяко време преди
започване на изпълнението на туристическия
пакет да прекратят договора срещу подходяща и
обоснована такса за прекратяване на договора.
– Когато след започване на изпълнението на
туристическия пакет съществени елементи от
него не могат да бъдат предоставени съгласно
договореното, на пътуващия трябва да бъдат
предложени подходящи алтернативни услуги
без допълнителни разходи. Пътуващите могат
да прекратят договора, без да заплащат такса
за прекратяването му, когато услугите не са
предоставени в съответствие с договора и това
съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил
проблема.
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– Пътуващите имат право също и на намаление
на цената и/или на обезщетение за претърпените
вреди, в случай че туристическите услуги не са
предоставени или са предоставени лошо.
– Туроператорът трябва да окаже съдействие,
ако пътуващият изпадне в затруднение.
– Когато ту роператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат
възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след
започване на изпълнението на туристическия
пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството XY
се ползва със защита при несъстоятелност в
YZ (образуванието, отговарящо за защита при
несъстоятелност – застрахователно дружество).
Пътуващите могат да се обърнат към YZ
образувание или когато е приложимо, към компетентния орган (данни за контакт, включително
наименование, седалище и адрес на управление,
адрес на електронната поща и телефонен номер),
ако изпълнението на услугите е отказано поради
несъстоятелността на дружеството XY.
Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете
да намерите като линк към Закона за туризма
на интернет страницата на Министерството на
туризма.“

§ 109. Създава се приложение № 2 към
чл. 82, ал. 1:
„Приложение № 2
към чл. 82, ал. 1
Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически
пакети в случаи, различни от тези, включени в
приложение № 1 към чл. 82, ал. 1
Предлаганата комбинация от туристически
услуги представлява туристически пакет по
смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.
Поради тази причина ще се ползвате от всички
гарантирани в ЕС права, които се прилагат за
туристически пакети. Дружеството XY/дружест
вата XY ще носи/носят пълна отговорност за
точното изпълнение на туристическия пакет
като цяло.
В съответствие със законовите изисквани я дру жеството X Y/дру жествата X Y е/са
предприели необходимите защитни мерки за
възстановяване на Вашите плащания и ако в
туристическия пакет е включен транспорт – за
осигуряване на Вашето репатриране, в случай
на несъстоятелност.
Основни права съгласно Директива (ЕС)
2015/2302:
– Пътуващите ще получат цялата основна
информац и я за т у рист и ческ и я пакет п реди
сключването на договора за туристическия пакет.
– Винаги има поне един търговец, който
отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.
– На пътуващите се предоставя телефонен
номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с
туроператора или с туристическия агент.
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– Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие
в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.
– Цената на туристическия пакет може да се
увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото),
когато това е изрично предвидено в договора, и
във всеки случай не по-късно от 20 дни преди
започване на изпълнението на туристическия
пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет,
пътуващият може да прекрати договора. Когато
туроператорът си запази правото да увеличава
цената, пътуващият има право на намаление
на цената, ако има намаление на съответните
разходи.
– Пътуващите могат да прекратят договора,
без да плащат такса за прекратяването му, и
да получат пълно възстановяване на всички
плащания при съществена промяна на някой
от основните елементи на туристическия пакет,
различен от цената. Когато преди започване на
изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира
туристическия пакет, пътуващите имат право да
получат обратно платените от тяхно име суми
и ако е подходящо – съответно обезщетение.
– Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят
договора, без да плащат такса за прекратяване на
договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със
сигурността на мястото на дестинацията, които
биха могли да засегнат туристическия пакет.
– Пътуващите могат по всяко време преди
започване на изпълнението на туристическия
пакет да прекратят договора срещу подходяща и
обоснована такса за прекратяване на договора.
– Когато след започване на изпълнението на
туристическия пакет съществени елементи от
него не могат да бъдат предоставени съгласно
договореното, на пътуващия трябва да бъдат
предложени подходящи алтернативни услуги
без допълнителни разходи. Пътуващите могат
да прекратят договора, без да заплащат такса
за прекратяване на договора, когато услугите
не са предоставени в съответствие с договора и
това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил
проблема.
– Пътуващият има право също на намаление
на цената и/или обезщетение за претърпените
вреди, в случай че туристическите услуги не са
предоставени или са предоставени лошо.
– Туроператорът трябва да окаже съдействие,
когато пътуващият изпадне в затруднение.
– Когато ту роператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат
възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след
започване на изпълнението на туристическия
пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството XY
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се ползва със защита при несъстоятелност в
YZ (образуванието, отговарящо за защита при
несъстоятелност – застрахователно дружество).
Пътуващите могат да се обърнат към това
образувание или когато е приложимо, към компетентния орган (данни за контакт, включително
наименование, седалище и адрес на управление,
адрес на електронната поща и телефонен номер),
ако изпълнението на услугите е отказано поради
несъстоятелността на дружеството XY.
Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете
да намерите като линк към Закона за туризма
на интернет страницата на Министерството на
туризма.“

§ 110. Създава се приложение № 3 към
чл. 82, ал. 3:
„Приложение № 3
към чл. 82, ал. 3
Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически
пакети, при които туроператорът на пакета
предоставя информацията на друг търговец
съгласно § 1, т. 67, буква „б“, подбуква „дд“ от
допълнителните разпоредби
Когато сключите договор с дружество AB,
не по-късно от 24 часа след получаването на
потвърждението за резервацията от дружеството
XY, туристическата услуга, предоставена от XY
и AB, ще представлява туристически пакет по
смисъла на Директива (ЕС) 2015/2302.
Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат
за туристически пакети. Дружеството XY ще
носи пълна отговорност за точното изпълнение
на туристическия пакет като цяло.
В съответствие със законовите изисквания
дружеството XY е предприело необходимите
защитни мерки за възстановяване на Вашите
плащания и ако в туристическия пакет е включен
транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране в случай на несъстоятелност.
По -под р о бна и нф орма ц и я з а о снов н и т е п ра ва по Д и рек т и ва (ЕС) 2015/2302
може да намерите на следния интернет адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/
TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302
На посочения интернет адрес пътуващият ще
получи следната информация:
Основни права съгласно Директива (ЕС)
2015/2302:
– Пътуващите ще получат цялата основна
информация за туристическите услуги преди
сключването на договора за туристически пакет.
– Винаги има поне един търговец, който
отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.
– На пътуващите се предоставя телефонен
номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с
туроператора или с туристическия агент.
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– Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие
в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.
– Цената на туристическия пакет може да се
увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото),
ако това е изрично предвидено в договора, и
във всеки случай не по-късно от 20 дни преди
започване на изпълнението на туристическия
пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет,
пътуващият може да прекрати договора. Когато
туроператорът си запази правото да увеличава
цената, пътуващият има право на намаление
на цената, ако има намаление на съответните
разходи.
– Пътуващите могат да прекратят договора,
без да плащат такса за прекратяване на договора,
и да получат пълно възстановяване на всички
плащания при съществена промяна на някой
от основните елементи на туристическия пакет,
различен от цената. Когато преди началото на
изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира
туристическия пакет, пътуващите имат право да
получат обратно платените от тяхно име суми
и ако е подходящо – съответно обезщетение.
– Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят
договора, без да плащат такса за прекратяване на
договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със
сигурността на мястото на дестинацията, които
биха могли да засегнат туристическия пакет.
– Пътуващите могат по всяко време преди
започване на изпълнението на туристическия
пакет да прекратят договора срещу подходяща и
обоснована такса за прекратяване на договора.
– Когато след започване на изпълнението на
туристическия пакет съществени елементи от
него не могат да бъдат предоставени съгласно
договореното, на пътуващия трябва да бъдат
предложени подходящи алтернативни услуги
без допълнителни разходи. Пътуващите могат
да прекратят договора, без да заплащат такса
за прекратяване на договора, когато услугите
не са предоставени в съответствие с договора и
това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил
проблема.
– Пътуващите имат право също на намаление
на цената и/или обезщетение за претърпените
вреди, в случай че туристическите услуги не са
предоставени или са предоставени лошо.
– Туроператорът трябва да окаже съдействие,
когато пътуващият изпадне в затруднение.
– Когато ту роператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат
възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след
започване на изпълнението на туристическия
пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството XY
се ползва със защита при несъстоятелност в
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YZ (образуванието, отговарящо за защита при
несъстоятелност – застрахователно дружество).
Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или когато е приложимо, към компетентния орган (данни за контакт, включително
наименование, седалище и адрес на управление,
адрес на електронната поща и телефонен номер),
ако изпълнението на услугите е отказано поради
несъстоятелността на дружеството XY.
Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете
да намерите като линк към Закона за туризма
на интернет страницата на Министерството на
туризма.“

§ 111. Създава се приложение № 4 към
чл. 82, ал. 5:
„Приложение № 4
към чл. 82, ал. 5
Стандартен формуляр за предоставяне на информация, когато търговецът, улесняващ предоставянето на онлайн свързана туристическа
услуга по смисъла на § 1, т. 68а, буква „а“ от
допълнителните разпоредби, е и превозвач, който
продава двупосочен билет
Когато след избирането и заплащането на една
туристическа услуга резервирате допълнителни
туристически услуги за своето пътуване или
ваканция чрез нашето дружество (XY), няма
да се ползвате от правата, които се прилагат
за туристически пакети съгласно Директива
(ЕС) 2015/2302.
Следователно нашето дружество (XY) няма
да носи отговорност за точното изпълнение на
допълнителни туристически услуги. При проб
леми се обърнете към съответния доставчик
на услугата.
Когато обаче резервирате допълнителни туристически услуги по време на същото посещение
на уебсайта за резервации на нашето дружество
XY (уебсайта за резервации на дружеството
XY), туристическите услуги ще станат част от
свързана туристическа услуга. В този случай
дружеството XY разполага в съответствие с
изискванията на правото на ЕС с осигурена
защита за възстановяване на Вашите плащания
към дружеството XY за услуги, които не са
изпълнени поради несъстоятелността на дружеството XY, и при необходимост – за Вашето
репатриране. Моля обърнете внимание, че това не
осигурява възстановяване на плащания в случай
на несъстоятелност на съответния доставчик на
услугата. Моля обърнете внимание, че в случаите,
когато плащането Ви е изпратено директно към
съответния доставчик на туристическа услуга,
нашето дружество XY не носи отговорност за
възстановяване извършеното плащане, в случай
на несъстоятелност на доставчика на услугата.
По -под р о бна и нф орма ц и я з а о снов н и т е п ра ва по Д и рек т и ва (ЕС) 2015/2302
може да намерите на следния интернет адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/
TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302
На посочения интернет адрес пътуващият ще
получи следната информация:
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Дружеството XY се ползва със защита при
несъстоятелност в YZ (образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност – застрахователно дружество).
Пътуващите могат да се обърнат към това
YZ образувание или когато е приложимо – към
компетентния орган (данни за контакт, включително наименование, седалище и адрес на
управление, адрес на електронната поща и
телефонен номер), ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на
дружеството XY.
Забележка. Тази защита при несъстоятелност не обхваща договори с лица, различни от
дружеството XY, които могат да се изпълняват
въпреки несъстоятелността на дружеството XY.
Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете
да намерите като линк към Закона за туризма
на интернет страницата на Министерството на
туризма.
“

§ 112. Създава се приложение № 5 към
чл. 82, ал. 5:
„Приложение № 5
към чл. 82, ал. 5
Стандартен формуляр за предоставяне на информация, когато търговецът, улесняващ предоставянето на онлайн свързана туристическа
услуга по смисъла на § 1, т. 68а, буква „а“ от
допълнителните разпоредби, е различен от превозвач, който продава двупосочен билет
Когато след избирането и заплащането на
една туристическа услуга резервирате допълнителни туристически услуги за своето пътуване
или ваканция чрез нашето дружество XY, няма
да се ползвате от правата, които се прилагат
за туристически пакети съгласно Директива
(ЕС) 2015/2302.
Следователно нашето дружество XY няма
да носи отговорност за точното изпълнение на
отделните туристически услуги. При проблеми се
обърнете към съответния доставчик на услугата.
Когато резервирате допълнителни туристически услуги по време на същото посещение на
уебсайта за резервации на нашето дружество
XY/уебсайта за резервации на дружеството
XY, туристическите услуги ще станат част от
свързана туристическа услуга. В този случай
дружеството XY разполага в съответствие с
изискванията на правото на ЕС с осигурена
защита за възстановяване на Вашите плащания
към дружеството XY за услуги, които не са
изпълнени поради несъстоятелността на дружеството XY. Моля обърнете внимание, че това не
осигурява възстановяване на плащания в случай
на несъстоятелност на съответния доставчик на
услугата. Моля обърнете внимание, че в случаите,
когато плащането Ви е изпратено директно към
съответния доставчик на туристическа услуга,
нашето дружество XY не носи отговорност за
възстановяване извършеното плащане, в случай
на несъстоятелност на доставчика на услугата.
По -под р о бна и нф орма ц и я з а о снов н и т е п ра ва по Д и рек т и ва (ЕС) 2015/2302
може да намерите на следния интернет адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/
TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302
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На посочения интернет адрес пътуващият ще
получи следната информация:
– Дружеството XY се ползва със защита при
несъстоятелност в YZ (образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност – застрахователно дружество).
– Пътуващите могат да се обърнат към това
образувание или когато е приложимо – към компетентния орган (данни за контакт, включително
наименование, седалище и адрес на управление,
адрес на електронната поща и телефонен номер),
когато изпълнението на услугите е отказано
поради несъстоятелността на дружеството XY.
Забележка. Тази защита при несъстоятелност не обхваща договори с лица, различни от
дружеството XY, които могат да се изпълняват
въпреки несъстоятелността на дружеството XY.
Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете
да намерите като линк към Закона за туризма
на интернет страницата на Министерството на
туризма.
“

§ 113. Създава се приложение № 6 към
чл. 82, ал. 5:
„Приложение № 6
към чл. 82, ал. 5
Стандартен формуляр за предоставяне на информация при предоставяне на свързани туристичес
ки услуги по смисъла на § 1, т. 68а, буква „а“ от
допълнителните разпоредби, когато договорите
се сключват при едновременното физическо присъствие на търговец, улесняващ предоставянето
на свързани туристически услуги (различен от
превозвач, който продава двупосочен билет), и
пътуващия
Когато след избирането и заплащането на
една туристическа услуга резервирате допълнителни туристически услуги за своето пътуване
или ваканция чрез нашето дружество XY, няма
да се ползвате от правата, които се прилагат
за туристически пакети съгласно Директива
(ЕС) 2015/2302.
Следователно нашето дружество XY няма
да носи отговорност за точното изпълнение на
отделни туристически услуги. При проблеми се
обърнете към съответния доставчик на услугата.
Когато резервирате допълнителни туристичес
ки услуги по време на същото посещение или контакт с нашето дружество XY, туристическите услуги ще станат част от свързана туристическа услуга.
В този случай дружеството XY разполага в съответствие с изискванията на правото на ЕС с
осигурена защита за възстановяване на Вашите
плащания към дружеството XY за услуги, които
не са изпълнени поради несъстоят елността на
дружеството XY. Моля обърнете внимание, че
това не осигурява възстановяване на плащания
в случай на несъстоятелност на съответния доставчик на услугата. Моля обърнете внимание,
че в случаите, когато плащането Ви е изпратено
директно към съответния доставчик на туристическа услуга, нашето дружество XY не носи
отговорност за възстановяване на извършеното
плащане в случай на несъстоятелност на доставчика на услугата.

ВЕСТНИК
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Дружеството XY се ползва със защита при
несъстоятелност в YZ (образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност – застрахователно дружество).
Пътуващите могат да се обърнат към това
образувание или когато е приложимо – към компетентния орган (данни за контакт, включително
наименование, седалище и адрес на управление,
адрес на електронната поща и телефонен номер),
когато изпълнението на услугите е отказано
поради несъстоятелността на дружеството XY.
Забележка. Тази защита при несъстоятелност не обхваща договори с лица, различни от
дружеството XY, които могат да се изпълняват
въпреки несъстоятелността на XY.
Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете
да намерите като линк към Закона за туризма
на интернет страницата на Министерството на
туризма.
“

§ 114. Създава се приложение № 7 към
чл. 82, ал. 5:
„Приложение № 7
към чл. 82, ал. 5
Стандартен формуляр за предоставяне на информация, когато търговецът, улесняващ предоставянето
на онлайн свързана туристическа услуга по
смисъла на § 1, т. 68а, буква „б“ от допълнителните разпоредби, е и превозвач, който продава
двупосочен билет
Когато резервирате допълнителни туристически услуги за вашето пътуване или ваканция
чрез този/тези хиперлинк/хиперлинкове, няма
да се ползвате от правата, които се прилагат
за туристически пакети съгласно Директива
(ЕС) 2015/2302.
Следователно нашето дружество XY няма
да носи отговорност за точното изпълнение на
тези допълнителни туристически услуги. При
проблеми моля да се обърнете към съответния
доставчик на услугата.
Когато обаче резервирате допълнителни туристически услуги чрез този/тези хиперлинк/
хиперлинкове не по-късно от 24 часа след получаването на потвърждението за резервацията от
нашето дружество XY, посочените туристически
услуги ще станат част от свързана туристическа
услуга. В този случай дружеството XY разполага в съответствие с изискванията на правото
на ЕС с осигурена защита за възстановяване
на Вашите плащания към дружеството XY за
услуги, които не са изпълнени поради несъстоятелността на XY, и при необходимост – за
Вашето репатриране. Моля обърнете внимание,
че това не осигурява възстановяване на плащания в случай на несъстоятелност на съответния
доставчик на услугата. Моля обърнете внимание,
че в случаите, когато плащането Ви е изпратено директно към съответния доставчик на
туристическа услуга, нашето дружество XY не
носи отговорност за възстановяване на извършеното плащане в случай на несъстоятелност
на доставчика на услугата.
По -под р о бна и нф орма ц и я з а о снов н и т е п ра ва по Д и рек т и ва (ЕС) 2015/2302
може да намерите на следния интернет адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/
TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302
На посочения интернет адрес пътуващият ще
получи следната информация:
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– Дружеството XY се ползва със защита при
несъстоятелност в YZ (образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност – застрахователно дружество). Пътуващите могат да
се обърнат към това образувание или когато е
приложимо – към компетентния орган (данни за
контакт, включително наименование, седалище
и адрес на управление, адрес на електронната
поща и телефонен номер), когато изпълнението
на услугите е отказано поради несъстоятелността
на дружеството XY.
Забележка. Тази защита при несъстоятелност не обхваща договори с лица, различни от
дружеството XY, които могат да се изпълняват
въпреки несъстоятелността на дружеството XY.
Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете
да намерите като линк към Закона за туризма
на интернет страницата на Министерството на
туризма.
“

– Дружеството XY се ползва със защита при
несъстоятелност в YZ (образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност – застрахователно дружество).
– Пътуващите могат да се обърнат към това
образувание или когато е приложимо – към компетентния орган (данни за контакт, включително
наименование, географски адрес, електронната
поща и телефонен номер), когато изпълнението
на услугите е отказано поради несъстоятелността
на дружеството XY.
Забележка. Тази защита при несъстоятелност не обхваща договори с лица, различни от
дружеството XY, които могат да се изпълняват
въпреки несъстоятелността на дружеството XY.
Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете
да намерите като линк към Закона за туризма
на интернет страницата на Министерството на
туризма.
“

§ 115. Създава се приложение № 8 към
чл. 82, ал. 5:
„Приложение № 8

§ 116. Създава се приложение № 9 към
чл. 104, ал. 1:

Стандартен формуляр за предоставяне на информация, когато търговецът, улесняващ предоставянето на онлайн свързана туристическа
услуга по смисъла на § 1, т. 68а, буква „б“ от
допълнителните разпоредби, е различен от превозвача, който продава двупосочен билет

Таблица за минималните лимити на отговорност
при сключване на договор за задължителна застраховка по чл. 97, ал. 1

към чл. 82, ал. 5

Когато резервирате допълнителни туристически услуги за вашето пътуване или ваканция
чрез този/тези хиперлинк/хиперлинкове, няма
да се ползвате от правата, които се прилагат
за туристически пакети съгласно Директива
(ЕС) 2015/2302.
Следователно нашето дружество XY няма
да носи отговорност за точното изпълнение на
тези допълнителни туристически услуги. При
проблеми моля да се обърнете към съответния
доставчик на услугата.
Когато обаче резервирате допълнителни туристически услуги чрез този/тези хиперлинк/
хиперлинкове не по-късно от 24 часа след получаването на потвърждението за резервацията от
нашето дружество XY, посочените туристически
услуги ще станат част от свързана туристическа
услуга. В този случай дружеството XY разполага
в съответствие с изискванията на правото на ЕС
с осигурена защита за възстановяване на Вашите
плащания към дружеството XY за услуги, които
не са изпълнени поради несъстоятелността на
XY. Моля обърнете внимание, че това не осигурява възстановяване на плащания в случай
на несъстоятелност на съответния доставчик на
услугата. Моля обърнете внимание, че в случаите,
когато плащането Ви е изпратено директно към
съответния доставчик на туристическа услуга,
нашето дружество XY не носи отговорност за
възстановяване извършеното плащане в случай
на несъстоятелност на доставчика на услугата.
По -под р о бна и нф орма ц и я з а о снов н и т е п ра ва по Д и рек т и ва (ЕС) 2015/2302
може да намерите на следния интернет адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/
TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302
На посочения интернет адрес пътуващият ще
получи следната информация:

„Приложение № 9
към чл. 104, ал. 1

Лимит на отговорност от
Дек лариран
едно съби т ие и аг регат№ оборот за пред
на отговорност от всички
по ходната финанзастрахователни събити я
ред сова година
през срока на застраховката
(в лв.)
(в лв.)
1
2
3
От 0
1.
25 000
до 50 000
От 50 001
2.
50 000
до 100 000
От 100 001
3.
75 000
до 200 000
От 200 001
4.
125 000
до 300 000
От 300 001
5.
175 000
до 400 000
От 400 001
6.
250 000
до 600 000
От 600 001
7.
350 000
до 800 000
От 800 001
8.
450 000
до 1 000 000
От 1 000 001
9.
500 000
до 1 500 000
От 1 500 001
10.
700 000
до 2 000 000
От 2 000 001
11.
900 000
до 2 500 000
От 2 500 001
12.
1 100 000
до 3 000 000
13. Над 3 000 000
1 400 000
“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 117. В Закона за защита на потребителите
(обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51,
53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64
от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и
82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18
от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и
30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и
102 от 2015 г., бр. 59 и 74 от 2016 г., бр. 8, 58 и
103 от 2017 г. и бр. 7 и 20 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 46 т. 7 се изменя така:
„7. за туристически пакети с изключение
на чл. 47, ал. 7 и чл. 49, ал. 2, 3 и 7;“.
2. В чл. 186, ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. глава седма, раздел II „Договори за
туристически пакети и свързани туристически
услуги“ от Закона за туризма;“
б) в т. 10 буква „д“ се изменя така:
„д) Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември
2015 г. относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за
изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004
и Директива 2011/83/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета (ОВ, L 326/1
от 11 декември 2015 г.), наричана по-нататък
„Директива (ЕС) 2015/2302“;“.
3. В допълнителните разпоредби:
а) създава се нов § 1и:
„§ 1и. Разпоредбите на чл. 62в, чл. 62г,
ал. 1 и 3 и чл. 62д, ал. 1 и 2 се прилагат за
договори за туристически пакети.“;
б) досегашният § 1и става § 1к.
§ 118. Започнатите до влизането в сила
на този закон процедури по сертифициране,
категоризация и регистрация се довършват
по досегашния ред.
§ 119. В срок до три месеца от влизането
в сила на този закон министърът на туризма
утвърждава със заповед образците на заявления-декларации и на декларации.
§ 120. Подзаконовите нормативни актове
се привеждат в съответствие с разпоредбите
на този закон в 6-месечен срок от влизането
му в сила.
§ 121. За категоризираните до 26 март
2013 г. туристически обекти документи за
категоризация се подават през 2019 г.
§ 122. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 19 – 21, § 23 – 59, § 94 – 103,
§ 106, т. 9 – 17 и § 107 – 117, които влизат в
сила от 1 юли 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 19 април 2018 г. и е подпечатан с официал
ния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4258

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по образованието и науката
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Елена Стефанова Аксиева за член
на Комисията по образованието и науката.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 25 април 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4398

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 12,
ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетиката,
като взе предвид жребия за обновяване на
Комисията за енергийно и водно регулиране
през първия мандат съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г.; доп.,
бр. 48 от 2015 г.), проведен от Комисията по
енергетика на 4 април 2018 г.,
РЕШИ:
1. Обявява за прекратени мандатите на
Александър Янакиев Йорданов и Георги Тонев Златев.
2. Избира Георги Тонев Златев за член на
Комисията за енергийно и водно регулиране
за срок 5 години.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 26 април 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4399

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 12,
ал. 1, т. 2, буква „в“ от Закона за енергетиката,
като взе предвид жребия за обновяване на
Комисията за енергийно и водно регулиране
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през първия мандат съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г.; доп.,
бр. 48 от 2015 г.), проведен от Комисията по
енергетика на 4 април 2018 г.,
РЕШИ:
1. Обявява за прекратен мандата на Ремзи
Дурмуш Осман.
2. Избира Ремзи Дурмуш Осман за член на
Комисията за енергийно и водно регулиране
за срок 5 години.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 26 април 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4400

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 12,
ал. 1, т. 2, буква „б“ от Закона за енергетиката,
като взе предвид жребия за обновяване на
Комисията за енергийно и водно регулиране
през първия мандат съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г.; доп.,
бр. 48 от 2015 г.), проведен от Комисията по
енергетика на 4 април 2018 г.,
РЕШИ:
1. Обявява за прекратен мандата на Валентин Димитров Петков.
2. Избира Пенка Маркова Трендафилова
за член на Комисията за енергийно и водно
регулиране за срок 5 години.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 26 април 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4401

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, а л. 1 от Констит у ци ята на
Реп ублика Българи я, ч л. 11, а л. 2 и 3 и
чл. 12, ал. 1, т. 2, бу к ва „а“ от Закона за
енергетиката, като взе предвид жреби я за
обновяване на Комиси ята за енергийно и

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

водно рег улиране през първи я мандат съгласно § 41 от преходните и зак лючителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн.,
ДВ, бр. 17 от 2015 г.; доп., бр. 48 от 2015 г.),
проведен от Комиси ята по енергетика на
4 април 2018 г.,
РЕШИ:
1. Обявява за прекратени мандатите на
Александър Янакиев Йорданов и Георги Тонев Златев.
2. Избира Александър Янакиев Йорданов
за член на Комисията за енергийно и водно
регулиране за срок 5 години.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 26 април 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4402

РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 6 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество
РЕШИ:
Избира Антон Томов Славчев за заместникпредседател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 26 април 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4403

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 6 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество
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РЕШИ:
Избира Антоанета Стоянова ГеоргиеваЦонкова за член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 26 април 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4404

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 6 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество
РЕШИ:
Избира Пламен Любенов Йоцов за член на
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 26 април 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4405

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 6 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество
РЕШИ:
Избира Силвия Русанова Къдрева за член
на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 26 април 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4406

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение за привеж дане на
акта за създаване на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“
в съответствие със Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и
Закона за висшето образование (ДВ, бр. 62
от 2002 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 93, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България във
връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за висшето
образование
РЕШИ:
1. Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. Висшето военноморско училище „Никола Йон ков Ва п царов“ е с т ру к т у ра на
пряко подчинение на министъра на отбраната – държавно висше военно у чилище,
със седалище в гр. Варна и има свое знаме,
печат и празник – 9 януари.
2. Пред ме т ът на дей нос т на Висше т о
военноморско у чи лище „Никола Йонков
Вапцаров“ включва:
а) обучение на курсанти и военнослужещи за придобиване на висше образование на
образователно-к валификационната степен
„бакалавър“ в професионално направление
„Военно дело“ по специалности от регулираната професия „Офицер на тактическо ниво на
управление“, както и по специалности от други
акредитирани професионални напр авления;
б) обу чение за придобиване на висше
образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“
по други акредитирани професионални нап
равления;
в) обу чение за придобиване на висше
образова н ие на образоват ел на и нау ч на
степен „доктор“ по акредитирани докторски
програми;
г) обучение за повишаване на квалификацията;
д) специализирано обучение, придобиване
на квалификация и професионална подготовка на военнослужещи, цивилни служители,
служители от други министерства и ведомства и на граждани при условия и по ред,
определени с акт на министъра на отбраната;
е) извършване на научноизследователска
и иновационна дейност, и на приложни изследвания;
ж) развитие на научно-производствена,
издателска, спортна, културна и стопанска
дейност, свързана с основната дейност на
Висшето военноморско училище „Никола
Йонков Вапцаров“ и реализацията на създаваните от него научноизследователски резултати и други обекти на интелектуалната
собственост;
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з) други дейности, предвидени в закон, в
акт на Министерския съвет или възложени
от министъра на отбраната.“
2. Точки 7, 8 и 9 се изменят така:
„7. Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ включва в структурата
си: командване, основни, административни и
обслужващи звена.
8. Академичният съвет предлага на министъра на отбраната чрез началника на
Висшето военноморско училище „Никола
Йонков Вапцаров“ за утвърждаване:
а) длъжностното разписание на Висшето
военноморско у чи лище „Никола Йонков
Вапцаров“;
б) спомагателното длъжностно разписание
на Висшето военноморско училище „Никола
Йонков Вапцаров“ за цивилни служители за
сметка на собствените приходи;
в) решенията за откриване, преобразуване
и закриване на департаменти, катедри, научни
секции, административни и обслужващи звена
във Висшето военноморско училище „Никола
Йонков Вапцаров“;
г) учебните планове по специалностите от
професионално направление „Военно дело“
съгласувано с министъра на образованието
и науката;
д) квалификационните характеристики по
специалностите от професионално направление „Военно дело“.
9. Началникът на Висшето военноморско
училище „Никола Йонков Вапцаров“ е военнослужещ, който може да е и хабилитирано
лице. Той се назначава и освобождава от
длъжност при условията и по реда на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Репуб
лика България. Неговите правомощия не
се прекратяват с изтичането на мандата на
Общото събрание.“
3. Точки 11 и 12 се изменят така:
„11. Правилникът за устройството и дейността на Висшето военноморско училище
„Никола Йонков Вапцаров“ се издава от
министъра на отбраната.
12. Министърът на отбраната представя
на министъра на образованието и науката за
внасяне в Министерския съвет предложение
за утвърждаване с акт на Министерския съвет на броя на приеманите за обучение във
Висшето военноморско училище „Никола
Йонков Вапцаров“ курсанти и военнослужещи за придобиване на висше образование на
образователно-к валификационната степен
„бакалавър“ в професионално направление
„Военно дело“ по специалности от регулираната професия „Офицер на тактическо ниво
на управление“ от компетентността на Министерския съвет.“
4. Създават се точки 13 – 16:
„13. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет представя на
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министъра на образованието и науката за
внасяне в Министерския съвет предложение за
утвърждаване с акт на Министерския съвет на:
а) броя на приеманите за обучение във
Висшето военноморско училище „Никола
Йонков Вапцаров“ студенти и докторанти – от
компетентността на Министерския съвет;
б) размера на таксите за кандидатстване
и обучение на студентите и докторантите по
буква „а“.
14. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет, внесено от
началника на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, открива
процедури за заемане от военнослужещи на:
а) свободни академични длъжности във
Висшето военноморско училище „Никола
Йонков Вапцаров“ при условията и по реда на
Закона за развитието на академичния състав
в Република България, като допълнителните
изисквания за заемането им се определят в
Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България;
б) свободни длъжности „преподавател“,
„старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ във Висшето военноморско
училище „Никола Йонков Вапцаров“ при
условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.
15. Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице по предложение
на Академичния съвет, внесено от началника
на Висшето военноморско училище „Никола
Йонков Вапцаров“:
а) назначава на академични длъжности във
Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ военнослужещи при условията
и по реда на действащото законодателство;
б) назначава военнослужещи на длъжности
„преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ във Висшето военноморско училище „Никола Йонков
Вапцаров“ при условия и по ред, определени
с акт на министъра на отбраната;
в) освобождава военнослужещи от академични длъжности във Висшето военноморско
училище „Никола Йонков Вапцаров“ в случаи
те и при условията и по реда, определени в
Закона за развитието на академичния състав
в Република България и в Закона за висшето
образование.
16. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет, внесено от
началника на Висшето военноморско училище
„Никола Йонков Вапцаров“:
а) утвърждава теми за редовна и задочна
докторант у ра във Висшето военноморско
училище „Никола Йонков Вапцаров“;
б) открива процедури за прием на редовни и задочни докторанти във Висшето
военноморско у чи лище „Никола Йонков
Вапцаров“ в рамките на утвърдения с акт
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на Министерския съвет брой при условията и по реда на Закона за развитието на
академичния състав в Република България
и Правилника за устройството и дейността
на Висшето военноморско училище „Никола
Йонков Вапцаров“;
в) зачислява за обучение лицата, приети за
редовни и задочни докторанти по буква „б“;
г) зачислява военнослужещи и цивилни
служители във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ за докторанти
чрез самостоятелна подготовка.“
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 25 април 2018 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4409

РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение за привеждане на
акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в съответствие със
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България и Закона за висшето
образование (обн., ДВ, бр. 20 от 2001 г.; изм.,
бр. 75 от 2002 г. и бр. 23 от 2005 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 93, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България във
връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за висшето
образование
РЕШИ:
1. Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е структура на пряко подчинение на
министъра на отбраната – държавно висше
училище, със седалище в гр. София и има
свое знаме, печат и празник – 14 април.
2. Предметът на дейност на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ включва:
а) обучение на слушатели за придобиване
на висше образование на образователнок ва лификационната степен „маг ист ър“ в
професионално направление „Военно дело“
по специалности от регулираните професии
„Офицер за оперативно ниво на управление“
и „Офицер за стратегическо ръководство на
отбраната и въоръжените сили“;
б) обучение на студенти за придобиване
на висше образование на образователноквалификационните степени „бакалавър“ и
„магистър“ по други акредитирани професионални направления;
в) обучение на докторанти за придобиване
на висше образование на образователна и
нау чна степен „доктор“ по акредитирани
докторски програми;
г) обучение за повишаване на квалификацията;
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д) специализирано обучение, придобиване
на квалификация и професионална подготовка на военнослужещи, цивилни служители,
служители от други министерства и ведомства и на граждани при условия и по ред,
определени с акт на министъра на отбраната;
е) извършване на научна и научноизследователска дейност в областта на сигурността и
отбраната и в други области, свързани с тях;
ж) развитие на научно-производствена,
издателска, спортна и стопанска дейност,
свързана с основната дейност на Военна
а к а дем и я „Георг и С т ой ков Ра ковск и“ и
реализацията на създаваните от нея научноизследователски резултати и други обекти
на интелектуалната собственост;
з) други дейности, предвидени в закон, в
акт на Министерския съвет или възложени
от министъра на отбраната.“
2. Точки 7 – 11 се изменят така:
„7. Военна академи я „Георги Стойков
Раковски“ включва в структурата си: командване, основни звена, филиал, административни и обслужващи звена.
8. Министърът на отбраната представя на
министъра на образованието и науката за
внасяне в Министерския съвет предложение
за утвърждаване на:
а) броя на приеманите за обучение слушатели – от компетентност та на Министерския съвет;
б) броя на приеманите за обучение студенти и докторанти – от компетентността
на Министерския съвет, по предложение на
Академичния съвет.
9. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет представя на
министъра на образованието и науката за
внасяне в Министерския съвет предложение за утвърждаване размера на таксите за
кандидатстване и обучение на студентите и
докторантите по т. 8, буква „б“.
10. Академичният съвет чрез началника
на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ предлага на министъра на отбраната
за утвърждаване:
а) длъжностното разписание на Военна
академия „Георги Стойков Раковски“;
б) спомагателното длъжностно разписание на Военна академия „Георги Стойков
Раковски“ за цивилни служители за сметка
на собствените приходи;
в) решенията за откриване, преобразуване
и закриване на департаменти, катедри, научни секции, административни и обслужващи
звена във Военна академия „Георги Стойков
Раковски“;
г) учебните планове по специалностите от
професионално направление „Военно дело“
съгласувано с министъра на образованието
и науката;
д) квалификационните характеристики
по специалностите от професионално направление „Военно дело“.
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11. Началникът на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е военнослужещ,
който може да е и хабилитирано лице. Той
се назначава и освобождава от длъжност при
условията и по реда на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Неговите правомощия не се прекратяват с
изтичането на мандата на Общото събрание.“
3. Точки 13 и 14 се изменят така:
„13. Министърът на отбраната по предложение на А кадемични я съвет, внесено
от началника на Военна академия „Георги
Стойков Раковски“, открива процедури за
заемане от военнослужещи на:
а) свободни академични длъж ности във
Военна академи я „Георги Стойков Раковск и“ при услови ята и по реда на Закона
за разви т иет о на а ка дем и ч н и я с ъс та в в
Република Българи я, като допълнителните
изиск вани я за заемането им се определ ят
в Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
Българи я;
б) свободни длъжности „преподавател“,
„с т арш и п р епода ват е л“, „и нс т ру к т ор“ и
„старши инструктор“ във Военна академия
„Георги Стойков Раковски“ при условия и
по ред, определени с акт на министъра на
отбраната.
14. Минист ърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице по
предложение на Академичния съвет, внесено
от началника на Военна академия „Георги
Стойков Раковски“:
а) назначава на академични длъжности
във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ военнослужещи при условията и по
реда на действащото законодателство;
б) назначава военнослужещи на длъжности „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“
във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ при условия и по ред, определени
с акт на министъра на отбраната;
в) освобождава военнослужещи от академични длъжности във Военна академия
„Георги Стойков Раковски“ в случаите и при
условията и по реда, определени в Закона
за разви т иет о на а ка дем и ч н и я с ъс та в в
Република България и в Закона за висшето
образование.“
4. Създават се точки 15 и 16:
„15. Министърът на отбраната по предложение на А кадемични я съвет, внесено
от началника на Военна академия „Георги
Стойков Раковски“:
а) утвърждава теми за редовна и задочна
докторантура във Военна академия „Георги
Стойков Раковски“;
б) открива процедури за прием на редовни
и задочни докторанти във Военна академия
„Георги Стойков Раковски“ в рамките на
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утвърдения с акт на Министерския съвет
брой при условията и по реда на Закона за
развитието на академичния състав в Република България и Правилника за устройството
и дейността на Военна академия „Георги
Стойков Раковски“;
в) зачислява за обучение лицата, приети за
редовни и задочни докторанти по буква „б“;
г) зачислява военнослужещи и цивилни
служители за докторанти чрез самостоятелна
подготовка.
16. Правилникът за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ се издава от министъра на
отбраната.“
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 25 април 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4410

РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение за преобразуване
на Висшето военно общовойсково училище
„Васил Левски“, Висшето военно училище
за артилерия и противовъздушна отбрана
„Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно
училище „Георги Бенковски“ в Национален
военен университет „Васил Левски“ (ДВ,
бр. 62 от 2002 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 93, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България във
връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за висшето
образование
РЕШИ:
1. Точки 2 и 3 се изменят така:
„2. Национа лни ят военен у ниверситет
„Васил Левски“ е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната – държавно
висше военно училище, със седалище в гр.
Велико Търново и има свое знаме, печат и
празник – 26 ноември.
3. Предметът на дейност на Националния
военен университет „Васил Левски“ включва:
а) обучение на курсанти и военнослужещи
за придобиване на висше образование на
образователно-к валификационната степен
„бакалавър“ в професионално направление
„Военно дело“, в област на висшето образование „Сигурност и отбрана“ по специалности от регулираната професия „Офицер на
тактическо ниво на управление“, както и по
специалности от областите на висше образование „Социални, стопански и правни науки“,
„Технически науки“ и „Сигурност и отбрана“;
б) обу чение за придобиване на висше
образование на образователно-квалифика-
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ционните степени „бакалавър“ и „магистър“
по други акредитирани професионални нап
равления;
в) обу чение за придобиване на висше
обра зова н ие на обра зоват ел на и нау ч на
степен „доктор“ по акредитирани докторски
програми;
г) обучение за повишаване на квалификацията;
д) специализирано обучение, придобиване
на квалификация и професионална подготовка на военнослужещи, цивилни служители,
служители от други министерства и ведомства и на граждани при условия и по ред,
определени с акт на министъра на отбраната;
е) извършване на научноизследователска
и иновационна дейност, и на приложни изследвания;
ж) развитие на издателска, спортна и стопанска дейност, свързани с основната дейност
на Националния военен университет „Васил
Левски“ и реализацията на създаваните от
него научноизследователски резултати и други обекти на интелектуалната собственост;
з) други дейности, предвидени в закон, в
акт на Министерския съвет или възложени
от министъра на отбраната.“
2. Точка 7 се изменя така:
„7. Национа лни я т военен у ниверси тет
„Васил Левски“ включва в структурата си:
командване и административни звена, три
факултета със седалища в гр. Велико Търново, гр. Шумен и гр. Долна Митрополия,
както и други основни и обслужващи звена.“
3. Точки 9 – 11 се изменят така:
„9. Правилникът за устройството и дейността на Националния военен университет
„Васил Левски“ се издава от министъра на
отбраната.
10. А к а дем и ч н и я т с ъве т п р ед ла г а на
министъра на отбраната чрез началника на
Националния военен университет „Васил
Левски“ за утвърждаване:
а) длъжностното разписание на Националния военен университет „Васил Левски“;
б) спомагателното длъжностно разписание
на Националния военен университет „Васил
Левски“ за цивилни служители за сметка на
собствените приходи;
в) решенията за откриване, преобразуване и закриване на департаменти, катедри,
научни секции, административни и обслужващи звена;
г) учебните планове по специалностите от
професионално направление „Военно дело“
съгласувано с министъра на образованието
и науката;
д) квалификационните характеристики по
специалностите от професионално направление „Военно дело“.
11. Началникът на Националния военен
университет „Васил Левски“ е военнослужещ,
който може да е и хабилитирано лице. Той
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се назначава и освобождава от длъжност при
условията и по реда на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Неговите правомощия не се прекратяват с
изтичането на мандата на Общото събрание.“
4. Точки 13 – 15 се изменят така:
„13. Министърът на отбраната представя
на министъра на образованието и науката за
внасяне в Министерския съвет предложение
за утвърждаване с акт на Министерския съвет
на броя на приеманите за обучение в Националния военен университет „Васил Левски“
курсанти и военнослужещи за придобиване
на висше образование на образователноквалификационната степен „бакалавър“ в
професионално направление „Военно дело“
по специалности от регулираната професия
„Офицер на тактическо ниво на управление“
от компетентността на Министерския съвет.
14. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет представя на
министъра на образованието и науката за
внасяне в Министерския съвет предложение
за у твърж даване с акт на Министерск и я
съвет на:
а) броя на приеманите за обучение в Националния военен университет „Васил Левски“
студенти и докторанти – от компетентността
на Министерския съвет;
б) размера на таксите за кандидатстване
и обучение на студентите и докторантите
по буква „а“.
15. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет, внесено от
началника на Националния военен университет „Васил Левски“ открива процедури за
заемане от военнослужещи на:
а) свободни ака демични длъж ности в
Националния военен университет „Васил
Левски“ при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в
Република България, като допълнителните
изисквания за заемането им се определят в
Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България;
б) свободни длъжности „преподавател“,
„с т арш и п р епода ват е л“, „и нс т ру к т ор“ и
„старши инструктор“ в Националния военен
университет „Васил Левски“ при условия и
по ред, определени с акт на министъра на
отбраната.“
5. Създават се нови точки 16 и 17:
„16. Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице по
предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Националния военен
университет „Васил Левски“:
а) назначава на академични длъжности
в Националния военен университет „Васил
Левски“ военнослужещи при условията и по
реда на действащото законодателство;
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б) назначава военнослужещи на длъжности „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“
в Националния военен университет „Васил
Левски“ при условия и по ред, определени
с акт на министъра на отбраната;
в) освобождава военнослужещи от академични длъжности в Националния военен
университет „Васил Левски“ в случаите и
при условията и по реда, определени в Закона за развитието на академичния състав в
Република България и в Закона за висшето
образование.
17. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет, внесено от
началника на Националния военен университет „Васил Левски“:
а) утвърждава теми за редовна и задочна
докторантура в Националния военен университет „Васил Левски“;
б) открива процедури за прием на редовни
и задочни докторанти в Националния военен
университет „Васил Левски“ в рамките на
утвърдения с акт на Министерския съвет
брой при условията и по реда на Закона за
развитието на академичния състав в Република България и Правилника за устройството и дейността на Националния военен
университет „Васил Левски“;
в) зачислява за обучение лицата, приети за
редовни и задочни докторанти по буква „б“;
г) зачислява военнослужещи и цивилни
служители в Националния военен университет „Васил Левски“ за докторанти чрез
самостоятелна подготовка.“
6. Досегашните т. 16, 17 и 18 стават съо
тветно т. 18, 19 и 20.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 25 април 2018 г. и е подпечатано с офиц иа лни я печат на Народно т о
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4411

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 112
На основание чл. 102, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка
с чл. 136, ал. 2 и чл. 262, ал. 5 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Утвърж давам длъжности във военните
прокуратури, изискващи висши офицерски
звания, съгласно приложението:
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Приложение
№

Длъжност

Военно
звание
1. Административен ръководител – Бригаден
военно-апелативен прокурор на генерал
Военно-апелативна прокуратура

Изпълнението на указа възлагам на главния
прокурор на Република България.
Издаден в София на 23 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4384

УКАЗ № 113
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 19,
т. 4 и чл. 262, ал. 5 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Удостоявам полковник Веселин Стоянов
Стоев – административен ръководител – военно-апелативен прокурор на Военно-апелативната прокуратура, с висше офицерско
звание „бригаден генерал“.
Изпълнението на указа възлагам на главния
прокурор на Република България.
Издаден в София на 23 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4385

УКАЗ № 115
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Светлана Сашова СтойчеваЕтрополски за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Канада
със седалище в гр. Отава.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 25 април 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4439
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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 8
от 23 април 2018 г.

по конституционно дело № 13 от 2017 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Полина Цачева
разгледа в закрито заседание на 23 април
2018 г. конституционно дело № 13 от 2017 г.,
докладвано от съдията Стефка Стоева.
Производството е по реда на чл. 149, ал. 1,
т. 1 от Конституцията на Република България.
Делото е образувано на 11.12.2017 г. по
искане на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително
тълкуване на разпоредбата на чл. 125, ал. 2
от Конституцията във връзка с отговор на
въпроса: „Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от
Конституцията на Република България задължава ли Върховния административен съд
да се произнася по спорове за законността на
актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция?“.
В искането съдиите от Върховния административен съд поддържат, че е налице неяснота
и двусмислие в конституционната норма, чието
тълкуване се иска, и обосновават правния проблем и правния интерес от исканото тълкуване
с функциите на Върховния административен
съд по чл. 125, ал. 1 от Основния закон да
осъществява надзор за точното и еднакво
прилагане на законите в административното
правораздаване, чрез правомощията на съда
да действа като касационна инстанция и да
приема тълкувателни решения и функциите
му по чл. 125, ал. 2 да се произнася по спорове
за законността на актовете на Министерския
съвет и на министрите, както и на други актове, посочени в закон. Съвместяването на
изброените функции на първоинстанционен
съд, на касационен съд и на върховен съд,
който извършва тълкувателна дейност, според
вносителя, има за последица изключително
високото индивидуално натоварване на съдиите от Върховния административен съд, докато
натовареността на 28-те административни
съдилища не е оптимална.
Вносителят аргументира, че актовете на
Министерския съвет и на министрите са
включени в разпоредбата на чл. 125, ал. 2
от Конституцията с цел да се гарантира, че
актовете на най-висшите органи на изпълнителната власт задължително ще подлежат на
съдебен контрол. Липсата на подобна разпоредба би означавала, че със специален закон
тези актове могат да бъдат изцяло изключени
от приложното поле на чл. 120, ал. 2 от Ос-
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новния закон, което от своя страна би довело
до нарушаване на принципа за всеобхватен
съдебен контрол над административните актове, прогласен от Конституцията.
Според пленума на Върховния административен съд конституционният законодател създава разпоредбата на чл. 125, ал. 2
в стремежа си да гарантира, че Върховният
административен съд задължително ще се
произнася по оспорването на актовете на
Министерския съвет и на министрите, независимо от това коя инстанция ще бъде,
съгласно бъдещото законодателство. Според
застъпеното разбиране Конституцията урежда
степените съдилища, без да се ангажира с
броя на инстанциите и със съотношението
между редовните и извънредните способи
за атакуване на съдебните решения, като е
предвидено това да бъде определено с устройствените и процесуалните закони, необходими
за изграждане на съдебната власт.
Доводи относно характера на касационното
производство и правомощията на Върховния
административен съд като касационна инстанция са изложени от вносителя и в представените по делото допълнителни съображения.
С определение от 16.01.2018 г. съдът е допуснал искането за разглеждане по същество,
като е конкретизирал, че се иска тълкуване
на разпоредбата на чл. 125, ал. 2, предложение първо от Конституцията. Съдът е конституирал като заинтересувани институции:
Народното събрание, президента на Република
България, Министерския съвет, зам. министър-председателя по правосъдната реформа
и министър на външните работи, министъра
на правосъдието, министъра на отбраната,
министъра на финансите, министъра на вътрешните работи, министъра на регионалното
развитие и благоустройството, министъра
на труда и социалната политика, министъра
на образованието и науката, министъра на
здравеопазването, министъра за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018, министъра на културата, министъра на околната среда и водите, министъра
на земеделието, храните и горите, министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, министъра на икономиката,
министъра на енергетиката, министъра на
туризма, министъра на младежта и спорта,
Върховния касационен съд, главния прокурор,
Висшия съдебен съвет и Висшия адвокатски
съвет.
Покани да предложат становища по делото
са отправени до неправителствени организации: Съюза на юристите в България, Асоциацията на българските административни съдии
и Асоциацията на прокурорите в България.
Да дадат писмено правно мнение по предмета на делото са поканени проф. д-р Кино
Лазаров, проф. д-р Димитър Костов, проф. д-р
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Дончо Хрусанов, проф. д-р Анелия Мингова,
проф. д-р Сашо Пенов, проф. д.ю.н. Цветан
Сивков, проф. д-р Мария Славова, проф. д-р
Пенчо Пенев, проф. д-р Иван Тодоров, Владислав Славов и Благовест Пунев.
Постъпилите по делото становища и правни
мнения се разделят на две групи.
Първата група, която включва Народното
събрание, главния прокурор, Висшия съдебен
съвет, Асоциацията на българските административни съдии и проф. д-р Анелия Мингова,
споделят и допълват доводите в искането, което
намират за основателно. Общото между тях
е в разбирането, че основното правомощие
на Върховния административен съд е да осъществява върховен съдебен надзор за точното
и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване. С приемането на
Конституцията от 1991 г. не е регламентирана
инстанционността в съдебното производство,
поради което и с разпоредбата на чл. 125, ал. 2
е прието, че Върховният административен съд
е компетентен да се произнася по споровете
за законността на актовете на Министерския
съвет и на министрите, без да е указано в
какво качество той ще се произнася по тези
спорове – като първа или като касационна
инстанция. Разпоредбата на чл. 125, ал. 2
отразява разбирането на конституционния
законодател, че решаването на споровете
относно законосъобразността на посочените
в него актове трябва да бъде гарантирано на
конституционно равнище. Това означава, че
би било недопустимо и противоконституционно изключването с нормативен акт или по
какъвто и да е друг начин на правораздавателния контрол върху тях, което пък, съобразно
чл. 120, ал. 2, е конституционно допустимо
за останалите актове, ако изрична законова
норма ги прогласи за необжалваеми.
Втората група становища и правни мнения,
която включва Министерския съвет; президента на Република България; зам. министър-председателя по правосъдната реформа
и министър на външните работи; министъра
на правосъдието; министъра на отбраната;
министъра на финансите; министъра на вътрешните работи; министъра на регионалното
развитие и благоустройството; министъра
на труда и социалната политика; министъра
на образованието и науката; министъра на
здравеопазването; министъра на културата;
министъра на околната среда и водите; министъра на земеделието, храните и горите;
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията; министъра на
икономиката; министъра на енергетиката; министъра на туризма; министъра на младежта
и спорта, Висшия адвокатски съвет, Съюза
на юристите в България, проф. д-р Димитър
Костов, проф. д-р Дончо Хрусанов, проф. д-р
Иван Тодоров, Владислав Славов и Благовест
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Пунев, намират искането за неоснователно. Те
поддържат, че конституционната разпоредба
задължава Върховния административен съд да
се произнася като първа инстанция по спорове
за законността на актове на Министерския
съвет и на министрите поради важността на
обществените отношения, регулирани с тях.
Излагат, че действително инстанционността
на гражданското, наказателното и административното правораздаване не е определена
на конституционно ниво, но по отношение
на актовете на висшата изпълнителна власт
като самостоятелно правомощие на Върховния
административен съд е предвидена директната
им обжалваемост пред него, поради което
по тях той действа като първа инстанция.
Правораздавателните функции на Върховния
административен съд и историческият преглед
на неговото развитие доказват трайната воля
на законодателя именно Върховният административен съд да бъде компетентен да се
произнася по законосъобразността на актовете
на централните органи на изпълнителната
власт и на други, определени от него актове.
Съдът, като обсъди доводите в искането и
в допълнителните съображения на вносителя,
както и постъпилите по делото становища и
правни мнения, прие следното:
Първата от функциите на конституционноустановените в разпоредбата на чл. 119,
ал. 1 съдилища, между които е и Върховният
административен съд, е осъществяването на
правораздаване – независимо разрешаване на
конкретни правни спорове. По дефиниция това
е съществената част от дейността на съдебната власт (в този смисъл вж. Решение № 1 от
14.01.1999 г. по к. д. № 34/1998 г.; Решение № 6
от 8.05.2003 г. по к. д. № 23/2002 г.; Решение
№ 1 от 1.03.2012 г. по к. д. № 10/2011 г.; Решение № 3 от 7.07.2015 г. по к. д. № 13/2014 г.).
Наред с тази функция конституционният
законодател у реж да в две самостоятелни
разпоредби с почти идентично съдържание и
смисъл присъща само на върховните съдилища функция поради особеното им положение
на върха на пирамидата на съдилищата. С
разпоредбата на чл. 124 Основният закон
предвижда Върховният касационен съд да
осъществява върховен съдебен надзор за точно
и еднакво прилагане на законите от всички
съдилища, а разпоредбата на чл. 125, ал. 1
възлага на Върховния административен съд
да осъществява върховен съдебен надзор за
точното и еднакво прилагане на законите в
административното правораздаване.
Върховната надзорна функция на Върховния
административен съд по ал. 1 на чл. 125 от
Конституцията е белег на правовата държава
(чл. 4, ал. 1), защото е гаранция за защитата
на правата и свободите на гражданите и юридическите лица срещу издаваните от органите
на изпълнителната власт актове. Тя е и прояв-
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ление на принципа на разделение на властите
(чл. 8) и гаранция за законосъобразността на
държавното управление. Съдебната защита
е най-сигурната правна гаранция както за
защита на правата и законните интереси на
гражданите и юридическите лица, така и като
гаранция за законосъобразност на издаваните
от изпълнителната власт административни
актове (вж. Решение № 5 от 18.04.2003 г. по
к. д. № 5/2003 г.). Посоченото конституционно
правомощие Върховният административен
съд осъществява чрез правосъдната си дейност като първа инстанция по определени
категории правни спорове, като касационна
инстанция по отношение на същите тези
спорове, както и по отношение на споровете,
разрешени от административните съдилища
като първа инстанция, за които е предвиден
касационен контрол.
Освен посочените две функции с разпоредбата на чл. 125, ал. 2 конституционният
законодател е възложил на Върховния административен съд още една специфична функция, каквато не е предоставена на никой друг
орган на съдебната власт, и това е функцията
да се произнася по спорове за законността на
актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, посочени в
закон.
Основният закон не степенува по значимост
функциите на Върховния административен
съд, поради което директно възложената му
с чл. 125, ал. 2 функция да осъществява пряк
съдебен контрол за законност върху две големи групи актове, обособени в самостоятелни
предложения по различен критерий, е също
толкова съществена, основна и присъща на
този съд, колкото и дейностите му по чл. 119
и чл. 125, ал. 1.
Конституцията поначало не въвежда правила относно съдебния инстанционен контрол,
включително и правилата за родовата подсъдност на административноправните спорове
не са изведени на конституционно ниво. Този
въпрос е регламентиран в устройствения закон – чл. 63, ал. 1 и 8 от Закона за съдебната
власт (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.; посл.
изм., бр. 15 от 16.02.2018 г.) и от процесуалния
закон – чл. 132 от Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г.;
посл. доп., бр. 103 от 28.12.2017 г.). Според тях
разпределението на делата между Върховния
административен съд и административните
съдилища се извършва по правилата на родовата (материалната) подсъдност, като всички
административни дела с изключение на тези,
подсъдни на Върховния административен съд,
са родово подсъдни като първа инстанция
на административните съдилища, които са с
обща компетентност.
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Разпоредбата на чл. 125, ал. 2, предложение
първо от Конституцията не посочва изрично
като каква инстанция действа Върховният
административен съд в тази хипотеза, поради
което е налице неяснота, чието преодоляване
следва да се извърши по тълкувателен път.
Конституционният съд вече е имал възможността да даде абстрактно тълкуване на
сочената разпоредба, макар и в по-различен
аспект, в Решение № 13 от 22.07.1993 г. по
к. д. № 13/1993 г., като е приел, че Върховният
съд е компетентен да упражнява правомощията на Върховния административен съд по
чл. 125, ал. 2 от Конституцията по спорове
за законността на актовете на Министерския
съвет и на министрите до приемане на новите устройствени и процесуални закони за
съдебната власт.
Казуално тълкуване от съда в смисъл, че
актовете на Министерския съвет и на министрите са подсъдни като първа инстанция на
Върховния административен съд, е дадено в Решение № 4 от 11.03.1998 г. по к. д. № 16/1997 г.,
с което е обявен за противоконституционен
чл. 6, ал. 6, изр. 1 от Закона за обезщетяване
на собственици на одържавени имоти (ДВ,
бр. 107 от 1997 г.), предвиждащ обжалване
пред съответния окръжен съд на решенията,
включително мълчаливите откази на министрите, и в което е прието, че по силата на
прякото действие на Конституцията – чл. 125,
ал. 2, тези актове подлежат на обжалване
пред Върховния административен съд, защото
той е компетентен да проверява актове на
министри, когато те имат административен
характер; в Решение № 10 от 10.07.1995 г. по
к. д. № 8/1995 г., с което е прието, че актовете
на Министерския съвет, издадени въз основа
на чл. 23г от Закона за опазване на околната
среда, подлежат на съдебен контрол от Върховния съд на общо основание съгласно чл. 120,
ал. 1 от Конституцията; в Решение № 5 от
18.04.2003 г. по к. д. № 5/2003 г., постановено
при оспорване противоконституционността на
§ 2 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, с което е прието, че преценката
за законосъобразност на актовете на Министерския съвет Конституцията е възложила с
чл. 120, ал. 1 във връзка с чл. 125, ал. 2 на
Върховния административен съд и в Решение № 2 от 12.05.2009 г. по к. д. № 1/2009 г.,
постановено по искане за установяване на
противоконституционност на чл. 18, ал. 2,
т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., с което е прието,
че е разбираемо правомощието на Върховния
административен съд по чл. 125, ал. 2 от
Конституцията да се произнася по споровете
за законност на актовете на Министерския
съвет и на министрите.
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Посочените абстрактно и казуални тълкувания на разпоредбата на чл. 125, ал. 2,
предложение първо от Основния закон, не са
пречка за даване на нормативно тълкуване
на същата разпоредба относно поставения в
искането въпрос, защото то е конституционнозначимо за установяване на задължителни,
безспорни и трайни критерии чрез обобщаването и развитието на досегашните казуални
тълкувания (в този смисъл вж. Определение
от 24.04.2013 г. по к. д. № 2/2013 г.).
Конституцията не отговаря изрично на
тълкувателното питане, така че е възможно
да възникне правен спор при прилагането на
разпоредбата, предмет на тълкуване, което е
видно и от постъпилите по делото становища
с ясно изразени две противоположни правни
мнения по поставения въпрос. Тълкуването
на съда в случая е важно, защото то освен
средство за осъществяване на върховенството
на Конституцията е и израз на превантивен
подход за осигуряване на конституционосъобразност на бъдещи закони (вж. Решение № 13
от 15.12.2010 г. по к. д. № 12/2010 г.).
Тълкувателната дейност на Конституционния съд по изясняване съдържанието на
неясни конституционни разпоредби според
постоянната практика на съда се определя от
конституционните принципи, от принципите
на правото и правилата за правно тълкуване.
От тези принципи съдът се ръководи и при
исканото тълкуване на чл. 125, ал. 2, предложение първо от Конституцията, а не от изложени в искането аргументи за натовареност
на съдиите, несвързани с Основния закон.
Разпоредбата на чл. 125, ал. 2, предложение
първо от Конституцията, като използва само
критерия авторство, определя Върховния административен съд за компетентния съд да
се произнася по законността на актовете на
Министерския съвет и на министрите, без
да посочва изрично той задължително ли
разглежда тези спорове като първа инстанция или като касационна инстанция. Както
при приемане на разпоредбата на чл. 125,
ал. 2 от Конституцията, така и по време на
изготвянето є няма никакви дебати и обсъждания, които да свидетелстват за намеренията
на конституционния законодател, видно от
стенографските дневници на Седмото Велико Народно събрание и на Постоянната
комисия за изработване на Конституцията на
България. Несъмнено част от достиженията
на Конституцията на Република България
от 1991 г. се отнасят до административното
правораздаване и те са свързани с уреждане
на конституционно ниво в чл. 120, ал. 1 на
прекия съдебен контрол за законност върху
актовете и действията на административните
органи; с изрично закрепване на възможността
актовете на Министерския съвет, които продължителни периоди от време са изключва-
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ни от съдебен контрол, и на министрите да
подлежат на съдебен контрол за законност
и с възстановяване на закрития през 1948 г.
Върховен административен съд.
Материалното основание за произнасяне от
Върховния административен съд по спорове
за законността на актовете на Министерския
съвет и на министрите не се корени в разпоредбата на чл. 125, ал. 2, а в разпоредбата
на чл. 120, ал. 1 от Конституцията, която
въвежда конституционни критерии за съдебна
обжалваемост на административните актове,
в който смисъл вече се е произнесъл при тълкуването на конституционната разпоредба на
чл. 125, ал. 2 Конституционният съд с Решение
№ 13 от 22.07.1993 г. по к. д. № 13/1993 г. С
чл. 120, ал. 2 от Основния закон е възприет
принципът на непълната обща клауза за обжалване от гражданите и от юридическите
лица на всички административни актове,
които ги засягат освен изрично посочените
със закон. Този принцип е израз на демократичната правова държава, защото предвижда
осъществяването на пряк съдебен контрол за
законосъобразност от административните съдилища върху всички административни актове,
когато с тях се засягат или се застрашават
права и свободи на адресатите им – граждани
и юридически лица. Именно сочената разпоредба създава единното материалноправно
основание за съдебно обжалване на всички
административни актове без оглед на техния
характер и теоретична квалификация (в този
смисъл e Решение № 21 от 26.10.1995 г. по
к. д. № 18/1995 г.). Изключването от обсега
на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на отделни административни актове със закон се
определя от материята, която те уреждат, от
конкретната преценка на тяхното съдържание,
от балансиране на обществените интереси и
защитата на конституционни ценности от висш
порядък (в този смисъл са Решение № 13 от
22.07.1993 г. по к. д. № 13/1993 г.; Решение № 8
от 12.05.1999 г. по к. д. № 4/1999 г.; Решение № 5
от 18.04.2003 г. по к. д. № 5/2003 г.; Решение
№ 21 от 26.10.1995 г. по к. д. № 18/1995 г.; Решение № 14 от 4.11.2014 г. по к. д. № 12/2014 г.).
Следователно разпоредбата, предмет на
тълкуване, е създадена от конституционния
законодател не за да послужи като материалноправно основание за обжалваемост на
актовете на Министерския съвет и на министрите, а за постигане на други цели. На първо
място, тя е предназначена да подчертае по
категоричен начин, че в правовата държава
актовете на Министерския съвет и на министрите подлежат на пряк съдебен контрол
относно тяхната законност. На второ място,
разпоредбата показва, че е изоставено т.нар.
„изброително начало“ при определяне на
актовете на Министерския съвет и на министрите, които подлежат на съдебен контрол,
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и че е възприета общата клауза за оспорване
на тези актове. На следващо място, тя идва
да посочи Върховния административен съд
като компетентният съд да се произнася по
законността на цитираните актове (по време
на приемане на Конституцията административните спорове се разглеждат от общите
съдилища и от отделение във Върховния съд).
На последно, но не по значение място, правилото по чл. 125, ал. 2, предложение първо
е закрепено на конституционно ниво, за да се
гарантира неговата неизменност и да се осуетят
опити на законодателната власт да изключи от
подсъдността на Върховния административен
съд някои или всички актове на Министерския
съвет и на министрите по съображения от
законодателна целесъобразност, каквато поначало е изключена в разпоредбата на чл. 125,
ал. 2, предложение първо от Конституцията,
за разлика от предложение второ.
Принципът за разделение на властите
изисква и съществуването на баланс във
взаимоотношени ята меж д у висшите държавни органи при спазване на йерархичната
симетрия – не само да се упражнява съдебен
контрол върху административните актове, но
и да се гарантира симетрията между нивото
на административния орган, издал акта, и
нивото на съда от системата на административните съдилища. Конституционният
съд вече се е произнесъл, че Министерският
съвет е върхът на изпълнителната власт и
неин титуляр (Решение № 9 от 28.07.2016 г.
по к. д. № 8/2016 г.), а на върха на двете
самостоятелни звена на съдебната система
са поставени Върховният касационен съд и
Върховният административен съд (Решение
№ 3 от 7.07.2015 г. по к. д. № 13/2014 г.). При
съобразяване на изискването за симетрия
логично е актовете на централните органи
на изпълнителната власт, поставени на върха на пирамидата є, да бъдат проверявани
относно тяхната законност от Върховния
административен съд, който също стои на
това ниво в системата на административното правораздаване. Разпоредбата на чл. 125,
ал. 2, предложение първо съответства на
изискването контролът за законосъобразност
по отношение на издаваните от централните
органи на изпълнителната власт актове да се
осъществява от Върховния административен
съд, определян в някои от становищата по
делото като „съответен“, „адекватен“, „симетричен“ съд. Израз на тази симетрия е
установеното с процесуалния закон правило,
че оспорванията на нормативните, общите
и индивидуалните актове на Министерския
съвет и на министрите са подсъдни като
първа инстанция на Върховния административен съд, а при оспорване на същите видове
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актове, издавани от общинските съвети и от
кметовете, компетентен да се произнесе е
съответният административен съд.
Поради мястото си в йерархията на изпълнителната власт Министерският съвет
и министрите, въз основа и в изпълнение
на Констит уцията и законите, у реж дат с
подзаконови актове важни обществени отношения в държавата в рамките на тяхната
компетентност. Значимостта на техните актове, произтичаща от характера и обхвата на
регулираната материя и от обяснимо големия
брой на адресатите им, също обуславя необходимостта контролът относно законността им да
се упражнява от Върховния административен
съд като първа инстанция.
Още две обстоятелства имат значение за
определяне на Върховния административен
съд като първоинстанционен съд по смисъла
на конституционната разпоредба на чл. 125,
ал. 2, предложение първо. Съобразно законовите изисквания в него правораздават съдии с
по-дълъг професионален опит, което е допълнителна гаранция за качеството на съдебния
контрол върху актовете на висшите органи
на изпълнителната власт. Съдиите в него, за
разлика от административните съдилища, не
заседават еднолично, а разглеждат споровете
за законността на актовете на Министерския
съвет и на министрите в тричленен състав като
първа инстанция и в петчленен състав – като
касационна инстанция.
Граматическото и логическото тълкуване
на разпоредбата на чл. 125, ал. 2, предложение първо от Основния закон също води до
заключение, че Върховният административен
съд действа като първа инстанция, защото тя
предвижда съдът да се произнася по законността на актовете на Министерския съвет и на
министрите. В нормата се използва глаголът
„произнася“, юридическото значение на който
е „решавам, постановявам“. Подобна правосъдна функция да упражнява пряк съдебен контрол
за законосъобразност на административните
актове притежава само първоинстанционният
съд по административни дела.
Не би имало никаква логика от създаването на втора алинея в чл. 125, ако волята на
конституционния законодател е Върховният
административен съд да у пра ж н ява като
касационна инстанция надзор за точното и
еднакво прилагане на законите от Министерския съвет и министрите, защото това
съставлява негово правомощие по алинея
първа на чл. 125. Освен това разпоредбата
на чл. 125, ал. 2 от Основния закон съдържа
две самостоятелни предложения. Нелогично
е в хипотезата на първото предложение по
отношение на актовете с най-голяма значимост на Министерския съвет и на министрите
Върховният административен съд да действа
като касационна инстанция, а във втората
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хипотеза, когато се произнася по законността
на посочени в закон други актове – да правораздава като първа инстанция.
Касационната инстанция по административни дела е контролно-отменителна, тъй като
тя се произнася по валидността, допустимостта
и правилността на оспореното първоинстанционно решение, а не по законността на оспорения административен акт. Независимо от
силно застъпеното служебно начало в административното правораздаване касационното
производство не се образува служебно, а само
по инициатива на страната в производството,
за която първоинстанционното решение е
неблагоприятно и след подаване на редовна
и допустима касационна жалба. Следователно
само в първоинстанционното производство
а дминист ративни я т съд се произнася по
законосъобразността на оспорените административни актове и именно това има предвид
конституционният законодател, като говори
за „законността на актовете на Министерския
съвет и на министрите“.
Застъпваната теза за действие на Върховния административен съд по чл. 125, ал. 2,
предложение първо от Конституцията като
касационна инстанция по дела, образувани
по оспорване законността на актовете на
Министерския съвет и на министрите, не дава
отговор на въпроса как съдът ще изпълни
конституционното си задължение в случаите,
когато в закон е предвидено разглеждането
на административния спор да приключи на
една инстанция и касационният контрол е
изключен. Такива законодателни разрешения се съдържат например в чл. 215, ал. 7
(Нова – ДВ, бр. 87 от 2010 г.; посл. изм., ДВ,
бр. 13 от 2017 г.) от Закона за устройство на
територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г.;
посл. изм. и доп., бр. 96 от 1.12.2017 г.); чл. 93,
ал. 10 (Нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) от Закона
за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91
от 25.09.2002 г.; посл. изм., бр. 96 от 1.12.2017 г.);
чл. 216, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.; посл.
изм. и доп., бр. 102 от 22.12.2017 г.); чл. 58,
ал. 3 от Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от
5.03.2014 г.; посл. изм., бр. 85 от 24.10.2017 г.);
чл. 29г, ал. 4, чл. 29н, ал. 6, чл. 182, ал. 7,
чл. 187, ал. 3 и чл. 205, ал. 4 от Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.;
посл. изм., бр. 15 от 16.02.2018 г.).
Историческото тълкуване на разпоредбата
на чл. 125, ал. 2, предложение първо от Конституцията също сочи, че съгласно традициите
в новата ни история по споровете относно
законността на актовете на Министерския
съвет и на министрите (когато те не са изключвани от съдебен контрол) Върховният
административен съд се е произнасял като
първа инстанция. Още при създаването на
съда с чл. 1 от Закона за административното
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правосъдие (обн., ДВ, бр. 74 от 3.04.1912 г.,
отм.) е предвидено той да действа като първа
и единствена инстанция в административното
правораздаване, като се произнася по всички
жалби против административни актове на
публичните власти (чл. 10), както и направо
пред него да се обжалват актовете на министрите, когато те действат като самоуправителни
учреждения (чл. 17, ал. 1). Впоследствие обаче
по силата на чл. 31, т. 2 от Наредбата-закон за
административното правораздаване (обн., ДВ,
бр. 182 от 12.11.1934 г., отм.) висшите правителствени актове са изключени от подсъдността
на Върховния административен съд. Законът
за административното производство (обн., ДВ,
бр. 53 от 7.07.1970 г., отм.) също изключва с
чл. 3, ал. 1, буква „б“ прилагането на разпоредбите на този закон по отношение на актовете
на Министерския съвет. Последващият Закон
за административното производство (обн., ДВ,
бр. 90 от 13.11.1979 г., отм.) вече предвижда в
чл. 36, ал. 1 актовете, издадени, одобрени или
изменени от министър, да бъдат разглеждани
като първа инстанция от Върховния административен съд, но не допуска обжалване на
актовете на Министерския съвет (чл. 3, т. 2).
Разпоредбата на чл. 3 от Закона за Върховния
административен съд (обн., ДВ, бр. 122 от
19.12.1997 г., отм.) изрично предвижда Върховният административен съд да се произнася
по спорове за законността на актовете на
Министерския съвет и на министрите.
Сравнителният анализ на законодателствата на други държави (Германия, Франция,
Испания, Португалия, Чехия, Финландия,
Холандия) сочи, че редица административни
актове на министрите не подлежат на първоинстанционен съдебен контрол пред върховната
съдебна инстанция по административни дела
независимо от наименованието є. Съдебният
контрол е предвиден изрично за определени
техни актове, които се отнасят до значими
за цялата страна въпроси, свързани например с устройство на територията, екология,
образование, инфраструктурни проекти, забраната на определени организации, спорове
за компетентност, решения на Централната
избирателна комисия, нормативни административни актове и пр.
Не на последно място константна е практиката на Върховния административен съд
от възстановяването му до сега, че актовете
на Министерския съвет и на министрите се
разглеждат от съда като първа инстанция. В
този смисъл е и Тълкувателно решение № 4
от 22.04.2004 г. по т. д. № 4/2002 г., съгласно
което жалбите срещу актове, издадени от заместници на министър по силата на изрична
заповед за заместване, са подсъдни като първа
инстанция на Върховния административен съд,
а жалбите срещу административни актове на
органи, на които министри са делегирали из-
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пълнението на някои от възложените им със
закон правомощия, са подсъдни като първа
инстанция на съответните окръжни съдилища
или на Софийския градски съд.
От гореизложеното Конституционният съд
заключава, че разпоредбата на чл. 125, ал. 2,
предложение първо от Конституцията следва
да се тълкува в смисъл, че тя задължава Върховния административен съд да се произнася
като първа инстанция по спорове относно
законността на актовете на Министерския
съвет и на министрите.
Този обобщен извод обаче подлежи на допълнителни уточнения, тъй като той би бил
неточен, ако се приеме, че Върховният административен съд е компетентен да упражнява
всеобщ и неограничен съдебен контрол за
законност спрямо всичките актове на Министерския съвет и на министрите. Подобен
извод за обхвата на административните актове, по които Върховният административен
съд е задължен да се произнася като първа
инстанция, би противоречал на други идеи и
принципи на Конституцията.
Независимо, че тълкувателното питане е
като каква инстанция се произнася Върховният административен съд по законността на
актовете по чл. 125, ал. 2, предложение първо
от Конституцията, то имплицитно съдържа
в себе си и въпроса за обхвата на актовете,
върху които Върховният административен съд
може да упражнява контрол за законност. Без
да се отговори и на този естествено следващ
въпрос, даденото тълкуване по същността си
не казва нищо ново в сравнение с даденото
вече от съда тълкуване на чл. 125, ал. 2 от
Основния закон с Решение № 13 от 22.07.1993 г.
по к. д. № 13/1993 г.
При буквалното тълкуване на разпоредбата, в която думата „актовете“ е членувана
и липсва изброяване на актовете по вид и
материя, би могло да се направи изводът, че
конституционният законодател има предвид
Върховният административен съд да се произнася като първа инстанция спрямо всички
актове, издадени от Министерския съвет и от
министрите. Нещо повече – разпоредбата на
чл. 125, ал. 2, предложение първо от Основния
закон използва само общото понятие „актове“,
без да ги определя като „всички“ или като
„административни“, за разлика от разпоредбата на чл. 120, ал. 2, в която е използван
изразът „всички административни актове“.
Подобен извод за всеобхватен съдебен контрол върху актовете на Министерския съвет и
на министрите не съответства на заложеното
разбиране в разпоредбата на чл. 120, ал. 2,
която ограничава прекия съдебен контрол и
върху тези актове в две насоки: изключва изрично посочените със закон административни
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актове и изключва административните актове,
които не засягат права и законни интереси
на граждани и юридически лица.
Предвид горното нормативното тълкуване
на разпоредбата на чл. 125, ал. 2, предложение първо от Конституцията не следва
да се извърши изолирано от характера на
актовете, издавани от Министерския съвет
и от министрите в изпълнение на техните
конституционно възложени правомощия, и
от непосредствената є връзка с разпоредбата
на чл. 120, ал. 2 от Конституцията.
Министерският съвет и министрите, от
които той се състои, са висши органи на
изпълнителната власт, които ръководят и
осъществяват държавната политика на страната. Правомощията на Министерския съвет,
в качеството му на централен колегиален административен орган с обща компетентност,
са многобройни и разностранни, поради което
и Конституцията не ги очертава в каталог, а
ги урежда в общата рамка по чл. 105 – 107 и
в други отделни разпоредби.
Съгласно основното положение по чл. 105,
ал. 1 от Конституцията Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и
външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите. Както е
приел съдът в Решение № 8 от 28.06.2016 г.
по к. д. № 9/2015 г., той ръководи и осъществява държавното управление на основата и в
изпълнение на общите правила, установени
от законодателя. Наред с това правомощие
Министерският съвет осигурява обществения
ред и националната сигурност; осъществява
общото ръководство на държавната администрация и на въоръжените сили; осъществява
правомощията, произтичащи от членството
на Република България в Европейския съюз;
ръководи изпълнението на държавния бюджет;
организира стопанисването на държавното
имущество; сключва, утвърждава и денонсира
международни договори в случаите, предвидени в закона.
Министерският съвет притежава и правомощия освен тези по глава пета от Конституцията,
свързани с упражняване на правомощия от
други конституционноустановени органи. Сред
тях са правото да упражнява законодателна
инициатива (чл. 87, ал. 1 и 2); да предлага
на Народното събрание обявяване на военно
или друго извънредно положение върху цялата територия на страната или върху част от
нея (чл. 84, т. 12); да предлага на президента
обявяване на обща или частична мобилизация
(чл. 100, ал. 4) и утвърждаване промени на
границите и центровете на административно-териториалните единици (чл. 98, т. 5); да
сезира Конституционния съд (чл. 150, ал. 1).
На Министерския съвет са възложени и
правомощия, свързани с назначаването и
освобождаването от длъжност на областните
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управители (чл. 143. ал. 2); с определянето и
освобождаването на председателите на държавните агенции, които са администрации
на негово пряко подчинение за разработване
и осъществяване на политики (чл. 47, ал. 4
от Закона за администрацията – обн., ДВ,
бр. 130 от 5.11.1998 г.; посл. изм. и доп., бр. 7
от 19.01.2018 г.) (ЗА); с определянето и освобождаването на председателите и членовете
на държавните комисии (чл. 50, ал. 4 ЗА).
В други случаи правителството само прави
предложение, а назначаването и освобождаването от длъжност се извършва от президента
(чл. 98, т. 6 и чл. 100, ал. 2). Отделно министър-председателят назначава и освобождава
от длъжност заместник-министрите (чл. 108,
ал. 2, изр. 2).
Като централни еднолични органи със
специална компетентност министрите осъществяват държавната политика в своя ресор
от изпълнителната власт. Броят и видът на
министерствата, а оттам и правомощията на
министрите, не са установени на конституционно ниво поради динамиката на държавното управление. Министрите притежават
редица функции и правомощия, свързани с
ръководството на съответната област на държавно управление, като в рамките на своята
компетентност те упражняват предоставените
им специфични правомощия лично или като
ги делегират в посочените от закона случаи.
За разлика от посочените конституционни
правомощия по назначаване и освобождаване от длъжност на лица в организационни
структури, осъществяващи политики в публичен интерес, министър-председателят и
министрите имат и правомощието да назначават, наказват и освобождават от длъжност
държавните служители от администрациите
на Министерския съвет и на министерствата,
които са създадени, за да ги подпомагат при
осъществяване на правомощията им. В тези
случаи министър-председателят и министрите
действат само като орган по назначаването по
силата на чл. 40, ал. 1 и 7 и чл. 42, ал. 1 и 5
ЗА. Това правомощие не е специфично и присъщо единствено на министър-председателя
и на министрите. То е възложено от закона
на абсолютно всички органи по назначаването, тъй като Законът за администрацията
се прилага не само по отношение органите
на изпълнителна власт, но и за администрациите на другите органи на държавна власт,
предвидени в Конституцията, и за органите на местното самоуправление. Соченото
правомощие на министър-председателя и на
министрите е вън от функциите им по осъществяване на държавното управление, защото
е насочено към подпомагащата дейността им
администрация.
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Министерският съвет и министрите, като
част от изпълнителната власт при реализиране на политиките на държавата, имат като
основна задача изпълнението и прилагането на
законите. Това означава, че те регламентират
неуредените от закона вторични обществени
отношения по силата на изрична законова
делегация и че в дейността си постоянно
прилагат законите към конкретните случаи. В
изпълнение на правомощията си, възложени от
Конституцията и детайлизирани в законите, и
в рамките на предоставените им ясно изразени
компетенции по издаване на административни
актове, Министерският съвет и министрите
приемат въз основа и в изпълнение на законите различни по съдържание и насоченост
нормативни и ненормативни актове, уредени
в чл. 114 и 115 от Основния закон.
Съдът намира, че за нуждите на исканото
тълкуване е необходимо да очертае общите
положения относно обхвата на актовете на
Министерския съвет и на министрите, подлежащи на пряк съдебен контрол за законност
пред Върховни я админист ративен съд. В
кръга на актовете по чл. 125, ал. 2, предложение първо от Конституцията се включват
тези актове, които притежават белезите на
административни актове и които са издадени
от Министерския съвет и от министрите в
изпълнение на функциите и правомощията
им по ръководството и осъществяването
на управлението на държавната власт. Тези
актове не са обикновени административни
актове. Те са правни актове, чрез които Министерският съвет и министрите осъществяват възложените им от Конституцията и
детайлизирани в закони функции. Идеята на
конституционния законодател е Върховният
административен съд да осъществява пряк
контрол за законност като първа инстанция
по отношение на тези актове на Министерския
съвет и на министрите, които могат да бъдат
определени като административни актове и
са израз на политическите им концепции за
управление. Това са актовете, издавани при
упражняване на публична власт в изпълнение на конституционноустановените им правомощия по ръководството на държавното
управление, които актове могат да засягат
както публичния интерес, така също и права,
свободи или законни интереси на отделни
граждани или организации. Извън вложените
в тълкуваната разпоредба разум и логика е да
се приеме, че задължението за пряк контрол
за законност обхваща и актовете, издавани
от Министерския съвет и от министрите, с
които, макар да се засягат права и законни
интереси на граждани и юридически лица, не
се осъществяват властническите правомощия,
произтичащи от Конституцията. Този извод
напълно се подкрепя от факта, че за някои
видове актове, издавани от посочените висши
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органи на изпълнителната власт, законодателят определя друг ред за осъществяване на
съдебния контрол, както например е сторил
по отношение на актовете по Кодекса на труда
и по Закона за административните нарушения
и наказания.
Обхватът на актовете в тълкуваната разпоредба е определен само по критерия авторство, но Конституцията, практиката на
Конституционния съд, съдебната практика и
правната доктрина очертават група актове на
Министерския съвет и на министрите, които
въобще не подлежат на съдебен контрол поради
естеството си; група актове, които не подлежат
на оспорване пред Върховния административен съд като първа инстанция, и група от
актове, които макар и административни, не
подлежат въобще на съдебен контрол, в т.ч.
пред Върховния административен съд.
Примери за такива от първата група са актовете с чисто политически характер, с които
Министерският съвет и министрите приемат
програми, стратегии, концепции, насоки и пр.
Такива са и актовете на Министерския съвет
за упражняване на правото на законодателна
инициатива, защото те не засягат пряко права
и законни интереси на адресатите си, а са
елемент от сложния фактически състав по
приемане на законите от Народното събрание.
Не подлежат на съдебен контрол и актовете
на Министерския съвет и на министрите,
които имат характер на отправени към други органи на държавна власт предложения,
които органи са компетентни да постановят
акта, тъй като предложението е подготвителен, несамостоятелен акт – част от сложния
фактически състав, а липсата на самостоятелно и годно за изпълнение съдържание го
лишава от възможност за съдебен контрол (в
този смисъл Решение № 2 от 28.03.2002 г. по
к. д. № 2/2002 г.). Актовете на Министерския
съвет за сезиране Конституционния съд по
реда на чл. 150, ал. 1 от Конституцията също
не могат да бъдат контролирани за законност
от Върховния административен съд, защото
компетентен да се произнесе по тях е само
Конституционният съд.
Примери от втората група са актовете на
Министерския съвет и на министрите, които те издават не като орган на власт, а като
равнопоставена страна в правоотношения по
повод управление и разпореждане с държавно
имущество, защото те имат гражданскоправни
последици и компетентни да се произнасят
по тях са общите съдилища. Такива са и наказателните постановления, които, макар да
са актове, издавани от министър-председателя
и от министрите, не са административни, а
имат характер на правораздавателни актове,
поради което и подлежат на обжалване като
първа инстанция пред съответния районен
съд по реда на Закона за административни-
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те нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92
от 28.11.1969 г.; посл. изм. и доп., бр. 20 от
6.03.2018 г.). В тази група попадат и актовете
на министър-председателя и на министрите,
издавани при назначаване, наказване и освобождаване на лица от администрацията
им, работещи по трудово правоотношение,
които актове по реда на Кодекса на труда
(обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.1986 г.; посл. изм.,
бр. 30 от 3.04.2018 г.) се обжалват също пред
съответния районен съд.
На следващо място Върховният административен съд не е компетентен да упражнява пряк съдебен контрол за законност и
по отношение на всички административни
актове, издадени от Министерския съвет и от
министрите, макар те да притежават белезите,
присъщи на административните актове. Пример за това са административните актове на
Министерския съвет и на министрите, които
със закон са изключени от съдебен контрол
на основание чл. 120, ал. 2 от Конституцията. Тези актове, именно поради качеството
на издателите си, най-често са свързани непосредствено с особено важни обществени
интереси, като осигуряването на отбраната и
сигурността на страната и осъществяването
на принципите и целите на нейната външна
политика (вж. тълкувателни Решение № 13 от
22.07.1993 г. по к. д. № 13/1993 г.; Решение № 21
от 26.10.1995 г. по к. д. № 18/1995 г.; Решение
№ 14 от 4.11.2014 г. по к .д. № 12/2014 г.).
Не подлежат на съдебен контрол от Върховния административен съд и административните актове на Министерския съвет и на
министрите с чисто вътрешен характер, с
които се създават права или задължения за
подчинени на тях органи и организации. Тези
квалифицирани като „административни ненормативни вътрешнослужебни актове“ остават
извън кръга на съдебно обжалваемите актове,
защото липсва едно от условията на чл. 120,
ал. 2 от Конституцията – да са нарушени или
застрашени права или законни интереси на
гражданите и юридическите лица (в този
смисъл вж. Решение № 21 от 26.10.1995 г. по
к. д. № 18/1995 г.; Решение № 14 от 4.11.2014 г.
по к. д. № 12/2014 г.).
В известна степен се доближават до вътрешнослужебните актове административните актове на министър-председателя и на
министрите, които те издават като орган по
назначаването относно създаване, изменение
и прекратяване на служебните правоотношения на държавните служители. Тези актове
са насочени към организиране на дейността
на помощната администрация на Министерския съвет и на министрите и са сходни по
съдържание с актовете на всички други органи
по назначаването и от трите власти. Те не
са свързани с правомощията на посочените
органи по осъществяване на държавното уп-
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равление и както при вътрешнослужебните
актове последиците им не могат да засегнат
права, свободи или законни интереси на
граж дани и юридически лица, защото са
свързани със статуса на държавните служители от състава на подпомагащата органа
администрация. Издаваните от министърпредседателя и от министрите като органи
по назначаването актове могат да нарушават
или застрашават права или законни интереси
само на съответните държавни служители от
администрацията им, а последните разполагат
с възможността да упражнят правото си на
защита, установено в чл. 56 от Основния закон,
по реда, предвиден за останалите държавни
служители. Поради предвидената законодателна възможност министър-председателят
и министрите да делегират правомощието
си на орган по назначаването в практиката
еднотипни от фактическа и правна страна
спорове се разглеждат като първа инстанция
от Върховния административен съд или от
съответния административен съд в зависимост от издателя на акта. Това положение е
неприемливо.
В заключение Конституционният съд счита, че за да попадат в обхвата на актовете по
чл. 125, ал. 2, предложение първо от Конституцията, относно чиято законност Върховният
административен съд се произнася задължително като първа инстанция, е необходимо
актовете да са издадени от посочените в разпоредбата висши органи на изпълнителната
власт при упражняване на възложените им
от Конституцията функции и правомощия
по ръководството и осъществяването на държавното управление; да притежават белезите
на административен акт; да засягат права,
свободи или законни интереси на граждани
и юридически лица и да не са изключени
изрично със закон от пряк съдебен контрол.
Извън задължителния обхват на тълкуваната
конституционна норма, който включва актовете, издавани при упражняване на конституционно установени властови правомощия,
законодателят има правото да определя друга
подсъдност за възникнали правни спорове.
По горните съображения и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията съдът
РЕШИ:
Разпоредбата на чл. 125, ал. 2, предложение
първо от Конституцията задължава Върховния
административен съд да се произнася като
първа инстанция по спорове за законността
на административните актове, издадени от
Министерския съвет и от министрите при
упражняване на конституционно възложените
им функции и правомощия по ръководството
и осъществяването на държавното управление.
Председател:
Борис Велчев
4419
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61
ОТ 26 АПРИЛ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 26 000 000 лв. по бюджета на
Министерството на отбраната за 2018 г. за
сключване на договори за осигуряване на
летателната годност на самолети МиГ-29.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на отбранителните способности“, бюджетна
програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“, по бюджета на Министерството
на отбраната за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2018 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 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 отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4421

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62
ОТ 26 АПРИЛ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 10 000 000 лв. по бюджета на Минис-
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терството на вътрешните работи за 2018 г. за
финансово обезпечаване на дейности, свързани
с издаването на българските лични документи.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на управлението и развитието на системата
на Министерството на вътрешните работи“,
бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“, по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2018 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 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 вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4422

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63
ОТ 26 АПРИЛ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 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 разходи/т рансфери за 2018 г. в общ размер
20 784 639 лв., разпределени, както следва:
1. разходи по бюджета на Министерския
съвет в общ размер 696 129 лв., от които:
а) на областния управител на област Доб
рич за почистване на коритото на р. Батова
в участъка є от кръстовището на главен
път Е87 I-9 до III-902 (бензиностанция „Бултрак“) до Черно море, от км 0+630 до км
3+945 – 321 885 лв.;
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б) на областния управител на област Монтана за финансиране на проекти за изпълнение на
превантивни дейности по почистване на речни
корита на територията на област Монтана (р.
Ботуня 150 м, над с. Стояново, местността
Варниците, община Вършец) – 41 054 лв.;
в) на областния управител на област Смолян за осигуряване на хидравличната проводимост и почистване коритата на р. Черна и
р. Бяла в регулационните граници на гр. Смолян – 333 190 лв.;
2. разходи по бюджета на Министерството
на вътрешните работи в общ размер 515 796 лв.,
в т.ч. 108 661 лв. в частта „Персонал“, от които:
а) 110 886 лв. за възстановяване на непредвидени разходи, извършени от структурите на
Министерството на вътрешните работи (МВР)
за овладяване и преодоляване на възникнали
извънредни ситуации в периода декември
2016 г. – март 2017 г., в т. ч. 71 223 лв. в частта
„Персонал“;
б) 337 500 лв. за спешен ремонт и подмяна
на повредени компоненти на Националната
система за ранно предупреждение и оповестяване;
в) 56 138 лв. за разплащане на непредвидени разходи за овладяване и преодоляване на
възникнали извънредни ситуации в периода
август 2017 г. – януари 2018 г., в т.ч. 31 736 лв.
в частта „Персонал“;
г) 10 162 лв. за възстановяване на разходи
на Главна дирекция „Гранична полиция“ на
МВР и ОДМВР – Бургас, при участието им в
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за овладяване на възникнали
бедствия и извънредни ситуации за периода
октомври – декември 2017 г., в т.ч. 5702 лв. в
частта „Персонал“;
д) 1110 лв. за изплащане на съдебни разноски на Б.С.Б. по Решение № 7177 от 29.11.2017 г.
и протокол от 29.01.2018 г. на Административния съд – София-град, по адм. дело № 10485
от 2017 г.;
3. разходи по бюджета на Министерството
на здравеопазването за аварийно-възстановителни работи на Филиала за спешна
медицинска помощ – Сливо поле, област
Русе – 30 359 лв.;
4. разходи по бюджета на Министерството
на земеделието, храните и горите за възстановяване на непредвидени разходи за храна,
транспорт, труд и гориво-смазочни материали на Югозападното държавно предприятие – Благоевград, извършени за гасене на
горски пожар през август 2017 г. – 211 772 лв.;
5. разходи по бюджета на Министерството
на отбраната за неутрализиране на невзривени
бойни припаси на територията на страната,
за спасителни дейности при наводнени я,
разузнаване и пожарогасене от въздуха с
използването на авиационна техника в общ
размер 425 256 лв., от които:
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а) з а М и н и с т е р с т в о т о н а о т б р а н а та – 422 634 лв., в т.ч. 92 271 лв. за „Персонал“
и 330 363 лв. за „Издръжка“;
б) трансфер за Национален военен университет „Васил Левски“, гр. Велико Търново – 2622 лв.;
6. разходи по бюджета на Министерството
на образованието и науката за възстановяване на сграда на Професионална гимназия
по облекло и текстил „Христо Бояджиев“,
гр. Плевен – 172 777 лв.;
7. разходи по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
в общ размер 1 284 858 лв., от които:
а) за разплащане на спешни и неотложни аварийни работи по отстраняването на
нанесени щети на републиканската пътна
мрежа на територията на областите Бургас – 11 226 лв., Велико Търново – 23 152 лв.,
Ловеч – 8472 лв., Плевен – 113 577 лв., Сливен – 67 411 лв., Търговище – 18 761 лв., и
Софийска област – 20 861 лв.;
б) за спешни и неотложни аварийни работи по отстраняването на нанесени щети
на републикански път ІІІ-197 Доспат – Борино – Девин при км 70+386, област Смолян – 103 852 лв.;
в) за спешни и неотложни аварийни работи
по възстановяването на републикански път І-5
Кърджали – ГКПП Маказа при км 388+181,
област Кърджали – 917 546 лв.;
8. разходи по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията в общ размер 799 451 лв., от
които:
а) за трайно възстановяване на железопът ната инфраст ру к т у ра в меж д у гарието
Дъскотна – Търнак на км 65+650 – 301 129 лв.;
б) за разплащане на непредвидени разходи по ликвидиране на последствията от
авария на контактната мрежа в гара Хитрино – 183 056 лв.;
в) за разплащане на непредвидени разходи за
разчистване на снежни преспи в междугарието
гара Сеново до гара Каспичан – 15 965 лв.;
г) за разплащане на непредвидени разходи за
разчистване на снежни преспи в междугарията
от гара Самуил до гара Силистра – 22 220 лв.;
д) за разплащане на непредвидени разходи
за разчистване на снегонавявания по коловози в гара Кръстец в района на железопътна
секция Горна Оряховица – 1122 лв.;
е) за разплащане на непредвидени разходи за
разчистване на снежни преспи в междугарието
гара Добрич-север – гара Кардам – 26 521 лв.;
ж) за разплащане на разходи за ликвидиране
на последствията от авария на контактната
мрежа в участъка Русе – Долапите – 3259 лв.;
з) за разплащане на разходи за аварийновъзстановителни работи след дерайлирането
на вагони в жп гара Хитрино по 9 жп линия
Русе – Каспичан – 238 907 лв.;
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и) за разплащане на разходи за извършени
неотложни аварийно-възстановителни работи
в междугарието Долни Раковец – Гълъбник
на км 61+400 – 7272 лв.;
9. трансфер по бюджета на Община Банско
за извършване на неотложни аварийни дейности по изграждането на диги на р. Глазне
в контактната зона на гр. Банско – 15 510 лв.;
10. трансфер по бюджета на Община Бургас
в общ размер 1 098 542 лв., от които:
а) за разплащане на непредвидени разходи
за овладяване на бедствената ситуация на
територията на община Бургас през октомври
2017 г. – 1 013 288 лв.;
б) з а в ъ з с т а нов я в а не н а по мещ ен и я
(13 480 лв.) и покрива (10 970 лв.) на сградата на ОУ „Васил Левски“, кв. Горно Езерово,
гр. Бургас – 24 450 лв.;
в) за възстановяване на Немска езикова
гимназия „Гьоте“, ж.к. Зорница, гр. Бу ргас – 5319 лв.;
г) за възстановяване на ОДЗ „Делфин“,
ж.к. Меден рудник, гр. Бургас – 33 729 лв.;
д) за възстановяване на ЦДГ „Теменуга“,
с. Равнец – 17 647 лв.;
е) за възстановяване на ЦДГ „Здравец“,
ж.к. Изгрев, гр. Бургас – 4109 лв.;
11. трансфер по бюджета на Община Камено за разплащане на непредвидени разходи
за спасителни и неотложни аварийни работи
в с. Черни връх, с. Полски извор, с. Ливада,
с. Тръстиково, с. Константиново, с. Русокастро, с. Желязово, с. Кръстина и с. Трояново
вследствие на наводнение през октомври
2017 г. – 1 001 986 лв.;
12. трансфер по бюджета на Община Руен
за възстановяване на пътната настилка на
улици в регулационните граници на с. Просеник – 263 890 лв.;
13. трансфер по бюджета на Община Аксаково за разплащане на разходи за спасителни и неотложни аварийни работи по време
на бедственото положение през февруари
2015 г. – 86 646 лв.;
14. трансфер по бюджета на Община Белослав за възстановяване на разходи за извършени аварийно-възстановителни работи
на помпена станция и мостово съоръжение
в с. Разделна – 43 198 лв.;
15. трансфер по бюджета на Община Велико
Търново в общ размер 888 178 лв., от които:
а) за възстановяване на мост – вилна зона,
с. Габровци – 12 864 лв.;
б) за укрепване на мост над р. Еньови ц а , с. Габ р о вц и , п ът Габ р о вц и – Пъ ровци – 76 680 лв.;
в) за почистване на р. Негованка – 800 м
преди (въжен мост) и 200 м след каменен мост
в центъра на с. Емен – 34 421 лв.;
г) за почистване на р. Янтра – 350 м преди
и 150 м след моста на общинския път между
с. Леденик и с. Шемшево – четвърти участък – 99 038 лв.;
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д) за почистване на р. Янтра – Леската,
150 м западно от воденицата на с. Леденик – пети участък – 116 382 лв.;
е) за почистване на речното легло и бреговете на р. Янтра – първи, четвърти и пети
участък – за първи участък от дъговия железен
мост на републикански път I-4 „София – Вар
на“ до 50 м след бетонния мост за жп гара
Велико Търново – 404 904 лв.;
ж) за възстановяване на подпорната стена в
двора на детска градина „Ивайло“, гр. Велико
Търново – 143 889 лв.;
16. трансфер по бюджета на Община Горна
Оряховица за ремонтно-възстановителни работи на Първото килийно училище към църквата
„Св. Георги“ – Горна Оряховица – 166 844 лв.;
17. трансфер по бюджета на Община Видин
за разплащане на непредвидени разходи за
аварийно отводняване на улиците в кв. Нов
път, гр. Видин – 12 647 лв.;
18. трансфер по бюджета на Община Враца
в общ размер 506 951 лв., от които:
а) за разплащане на непредвидени разходи за овладяване на бедственото положение
вследствие на бурни ветрове през февруари и
март 2018 г. и за аварийно възстановяване на
увредени сгради и съоръжения – 500 000 лв.;
б) за разплащане на непредвидени разходи
за възстановяване на улици, пътни и мостови
съоръжения в с. Лиляче – 6951 лв.;
19. трансфер по бюджета на Община Криводол за авариен частичен ремонт на мост в
с. Добруша – 13 006 лв.;
20. трансфер по бюджета на Община Мизия
за възстановителна помощ на пострадали от
наводнението през август 2014 г. в общ размер
24 913 лв., от които:
а) за сграда на ул. Дафинка Чергарска № 46,
гр. Мизия, на М.П.К. – 1467 лв.;
б) за сг ра да на ул. Любен К аравелов
№ 46, гр. Мизия, на М.Ц.С., наследник на
М.С.К. – 1778 лв.;
в) за сграда на ул. Пейо Яворов № 18,
гр. Мизия, на П.Г.П. – 2536 лв.;
г) за сграда на ул. 3-ти март № 3, гр. Мизия,
на М.Д.Г. – 2865 лв.;
д) за сграда на ул. 9-и септември № 13,
гр. Мизия, на В.З.С. – 2930 лв.;
е) за сграда на ул. Любен Каравелов № 72,
гр. Мизия, на В.В.Т. – 3453 лв.;
ж) за сграда на ул. Милин камък № 9,
гр. Мизия, на Г.И.Д. и И.И.Д. – 4279 лв.;
з) за сграда на ул. Цар Освободител № 54,
гр. Мизия, на Л.И.П. – 5605 лв.;
21. трансфер по бюджета на Община Габрово
в общ размер 382 193 лв., от които:
а) за аварийно укрепване на левия бряг на
р. Сивек и на устой на пешеходна пасарелка
в с. Чарково – 9394 лв.;
б) за аварийно укрепване на мост в с. Гергини (под казаните) – 9419 лв.;
в) за аварийно укрепване на ул. Орлово
гнездо, гр. Габрово – 12 864 лв.;
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г) за аварийно укрепване на ул. Негенска
№ 11, гр. Габрово – 12 877 лв.;
д) за аварийно укрепване на мост – с. Жълтеш – 17 496 лв.;
е) за аварийно укрепване на път GAB 2029
Етъра – Чарково – Поток на р. Сивек след
ЕМО „Етър“ – Габрово – 33 012 лв.;
ж) за аварийно укрепване на брега на
р. Синкевица при ул. Самара № 24 до УПИ
Х-112 и ІХ-113, кв. 61, гр. Габрово – 76 297 лв.;
з) за а вари й но у к реп ва не на бря г на
р. Шаварна в района на имот на ул. Първа,
с. Враниловци – 88 807 лв.;
и) за аварийно у к репване на бряг на
р. Шаварна в района на мост на ул. Втора,
с. Враниловци – 122 027 лв.;
22. трансфер по бюджета на Община Генерал Тошево за разплащане на разходи за
осигуряването на проходимост на общински
пътища през януари 2017 г. – 7620 лв.;
23. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Добр ичка за неотложни аварийно-възстановителни работи, свързани с ликвидиране на
последствията от наводнение на територията
на с. Батово – 23 499 лв.;
24. трансфер по бюджета на Община Ардино
за възстановяване на разходи за извършени аварийно-възстановителни работи по общинската
транспортна инфраструктура – 78 957 лв.;
25. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Крумовград за аварийно възстановяване на
укрепителна дига – вододайна зона, с. Гулийка – 47 780 лв.;
26. трансфер по бюджета на Община Кърджали за възстановяване на път и ремонт на
водосток в с. Жинзифово – 13 475 лв.;
27. трансфер по бюджета на Община Момчилград в общ размер 134 623 лв., от които:
а) за разплащане на непредвидени разходи
за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи на територията на общината – 74 623 лв.;
б) за аварийно-възстановителни работи на
въжен пешеходен мост на р. Нановишка за
махала Борово на с. Гургулица – 60 000 лв.;
28. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Кюстендил за разплащане на разходите за
извършени неотложни аварийни работи след
придошли води на р. Бистрица в землището
на с. Гърляно – 10 415 лв.;
29. трансфер по бюджета на Община Луковит за разплащане на разходи за извършена
дезинфекция, дезинсекция и дератизация на
59 имота в кв. Изток, гр. Луковит, огнище
на вирусен хепатит тип А (ВХА) – 10 620 лв.;
30. трансфер по бюджета на Община Брацигово за укрепване на срутище в с. Розово – 394 283 лв.;
31. трансфер по бюджета на Община Лесичово за почистване на коритата на реки в с. Лесичово, с. Калугерово и с. Церово – 771 047 лв.;
32. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Пещера за укрепване на склонов участък
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при км 27+500 на общински път PAZ 1181
„Дорково – Костандово – лет. „Св. Константин“ – Пещера“ – 185 685 лв.;
33. трансфер по бюджета на Община Сърница за възстановяване на подпорна стена за
укрепване на ул. Свобода, между о.т. 122 и
о.т. 125, гр. Сърница – 191 277 лв.;
34. трансфер по бюджета на Община Земен
за почистване на речните корита на р. Струма
и р. Треклянска – 400 000 лв.;
35. трансфер по бюджета на Община Белене
за ремонт на сградата на СУ „Д. Дебелянов“,
гр. Белене – 500 000 лв.;
36. трансфер по бюджета на Община Гулянци за реконструкция на открит отводнителен
канал, с. Брест, III етап – 179 032 лв.;
37. трансфер по бюджета на Община Карлово в общ размер 657 850 лв., от които:
а) за възстановяване на подпорна стена по
р. Тунджа, в центъра на гр. Калофер – 5967 лв.;
б) за авариен ремонт на покриви и дограми
на сгради в с. Васил Левски (културен дом и
здравна служба) – 15 976 лв.;
в) за авариен ремонт на покрива на сградата
на ХЕИ (РИОКОЗ), клон Карлово – 10 848 лв.;
г) за авариен ремонт на покрив и фасадна
дограма на сградата на общинската администрация, гр. Карлово – 4697 лв.;
д) за авариен ремонт на покриви на МБАЛ
„Д-р Киро Попов“, гр. Карлово – 259 721 лв.;
е) за авариен ремонт на фасадна дограма
в сграда „Център за настаняване от семеен
тип за деца/младежи с увреждания“, гр. Карлово – 1790 лв.;
ж) за авариен ремонт на покриви на СУ
„Христо Проданов“, гр. Карлово – 358 851 лв.;
38. трансфер по бюджета на Община Куклен
за аварийно възстановяване на активизирани
свлачищни участъци на отклонение от общински път (ІІІ-8604) Гълъбово – Косово, за
с. Цар Калоян – 509 179 лв.;
39. трансфер по бюджета на Община Две
могили за разплащане на разходи за разчистване на общинската пътна мрежа от сняг
по време на усложнената зимна обстановка
януари 2016 г. – 48 616 лв.;
40. трансфер по бюджета на Община Иваново за аварийно възстановяване на диги на
р. Русенски Лом с цел предпазване от заливане
на с. Красен – 1 425 333 лв.;
41. трансфер по бюджета на Община Сливо
поле за разплащане на разходи за извършени непредвидени разходи на територията на
общината – 4702 лв.;
42. трансфер по бюджета на Община Алфатар за разплащане на разходи за разчистване
на общинската пътна мрежа от сняг по време
на усложнената зимна обстановка в община
Алфатар през януари 2016 г. – 8646 лв.;
43. трансфер по бюджета на Община Котел
в общ размер 773 311 лв., от които:
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а) за разплащане на разходи за привеждане в изправност на основния изпускател на
яз. „Алтън дере“ в землището на с. Пъдарево – 10 560 лв.;
б) за укрепване на свлачище на път с. Нейково – г р. Елена (ІІ- 48, Ко т ел – Гра дец),
границата на община Сливен – 333 424 лв.;
в) за възстановяване проводимостта на
два водостока, намиращи се на 1,6 км и 2,6
км от с. Нейково по общински път SLV 1005
с. Нейково – с. Раково – 14 117 лв.;
г) за възстановяване проводимостта на
коритото на р. Нейковска в регулацията на
с. Катунище – 32 457 лв.;
д) за укрепване на свлачище на ул. Захари
Стоянов, с. Медвен – 382 753 лв.;
44. трансфер по бюджета на Община Сливен
в общ размер 67 922 лв., от които:
а) за неотложни аварийни работи по премахването на аварирала конзолна плоча – бл. 28,
кв. Даме Груев, гр. Сливен – 4305 лв.;
б) за аварийно-възстановителни работи по
ликвидиране на последствията от проливен
дъжд в с. Струпец – 15 095 лв.;
в) за ликвидиране на последствия от проливни валежи в индентифицирани критични
зони на гр. Сливен и с. Николаево – 19 211 лв.;
г) за неотложно аварийно възстановяване
на покрива на ОУ „Хаджи Димитър“, с. Селиминово – 29 311 лв.;
45. трансфер по бюджета на Община Доспат за възстановяване на подпорна стена,
укрепваща ул. Юг, между о.т. 226 и о.т. 229,
кв. 49, с. Змейца – 24 123 лв.;
46. трансфер по бюджета на Община Рудозем за разплащане на разходи за извършени
неотложни аварийно-възстановителни работи
по улици и общински пътища, вследствие
на вредни въздействия от води, свличане на
земни маси през октомври 2014 г. и януари
2016 г. – 149 060 лв.;
47. трансфер по бюджета на Община Смолян в общ размер 1 687 047 лв. за разплащане
на разходи за извършени неотложни аварийно-възстановителни работи по овладяване
на бедствени положения и възстановяване
на общинската инфраструктура за периода
2015 – 2017 г.;
48. трансфер по бюджета на Община Чепеларе за възстановяване на мост на ул. Марко
Иванов, с. Павелско – 204 160 лв.;
49. трансфер по бюджета на Столичната
община за ремонт и изграждане на лявата
корекционна дига на р. Лесновска в землището на с. Долни Богров, район „Кремиковци“ – 1 050 000 лв.;
50. трансфер по бюджета на Община Гълъбово за разплащане на разходи за укрепване
на защитна дига около подстанция „Гълъбово“
за овладяване на бедственото положение през
март 2015 г. – 2952 лв.;
51. трансфер по бюджета на Община Мъглиж
в общ размер 840 026 лв., от които:

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

а) за аварийно възстановяване на общински път SZR 1081-І-5 (Казанлък – Стара Загора – Селце) – 191 966 лв.;
б) за аварийно възстановяване и укрепване
на участъци от общински път SZR 1081 – с. Тулово – гр. Мъглиж – с. Селце – 648 060 лв.;
52. трансфер по бюджета на Община Ихтиман за гасене на пожар в района на сметището
за битови отпадъци в местността „Садината“,
гр. Ихтиман – 67 020 лв.;
53. трансфер по бюджета на Община Самоков за аварийно-възстановителни работи по
транспортната инфраструктура, брегоукрепване
и възстановяване проводимостта на речни
корита и дерета – 1 330 500 лв.;
54. трансфер по бюджета на Община Тополов
град за разплащане на непредвидени разходи
за овладяване на горски пожар в района на
землището на с. Българска поляна и с. Орлов
дол – 5655 лв.;
55. трансфер по бюджета на Община Каспичан за укрепване брега на дере, скат до
ул. Панайот Волов, с. Кюлевча – 278 742 лв.;
56. трансфер по бюджета на Община Хитрино за възстановяване на разходи за спасителни
и неотложни аварийни работи през януари
2017 г. – 60 580 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1,
т. 9 – 56 се предоставят от централния бюджет
по бюджетите на общините като трансфер за
други целеви разходи.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2018 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 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2018 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“, и показателите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2018 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2, в
т. ч. 108 661 лв. по показател „Персонал“, да
се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. по
„Политика в областта на пожарната безопасност
и защитата на населението при извънредни
ситуации“, бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари,
бедствия и извънредни ситуации“.
(2) Със сумата 407 135 лв. да се увеличат
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
по бюджетна програма „Администрация“ и
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показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 5. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за
2018 г. по „Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча“,
бюджетна програма „Планиране, опазване от
посегателства, пожари и лесозащита“, и показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5,
буква „а“ в размер 422 634 лв., в т. ч. 92 271 лв.
по показател „Персонал“, да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на
отбраната за 2018 г. по „Политика в областта
на отбранителните способности“, бюджетна
програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5, буква „а“
в размер 330 363 лв. да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 7. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 6 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
по „Политика в областта на всеобхватното,
достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“,
бюджетна програма „Училищно образование“,
и показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 8. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 7 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2018 г. по „Политика
за поддържане, модернизация и изграждане
на техническата инфраструктура, свързана с
подобряване на транспортната достъпност и
интегрираното управление на водните ресурси
и геозащита“, бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“,
и показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 9. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 8 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2018 г. по „Политика в областта на транспорта“, бюджетна
програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност
и екологосъобразност“, и показателите по
чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2018 г.
Чл. 10. Средствата за възстановителна
помощ по чл. 1, ал. 1, т. 20 да се предоставят
на правоимащите лица чрез общинската администрация по постоянен адрес на лицата
по касов и безкасов път.
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Чл. 11. Главният секретар на Министерския
съвет, министърът на вътрешните работи,
министърът на здравеопазването, министърът
на земеделието, храните и горите, министърът
на отбраната, министърът на образованието
и науката, министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията да извършат съответните промени по бюджетите си за 2018 г. и да уведомят
министъра на финансите.
Чл. 12. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2018 г., включително по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2018 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 главния секретар на Министерския
съвет, министъра на вътрешните работи, министъра на здравеопазването, министъра на
земеделието, храните и горите, министъра на
отбраната, министъра на образованието и науката, министъра на регионалното развитие и
благоустройството, министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
областните управители на областите Добрич,
Монтана и Смолян и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4423

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64
ОТ 26 АПРИЛ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2018 г., приета с Постановление
№ 17 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ,
бр. 14 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 204 930 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на
образованието и науката.
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(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 157 275 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 47 655 лв., в т.ч. за
трансфер за Техническия университет – София, 405 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2,
т. 1 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, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 47 250 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“ по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г.
(2) Със сумата 22 950 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 година и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2018 година.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 55а от Закона за
публичните финанси и чл. 2 от Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г.
за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни
и общински училища през 2018 година.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1

Разпределение на допълнителните трансфери
за изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по раздел ІІ на Програмата
на мерките за закрила на деца с изявени дарби
през 2018 година
Община

Област

Средства за
стипендии
(лв.)

Община
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Област

Средства за
стипендии
(лв.)

Костинброд

София област

540

Самоков

София област

1 215

Казанлък

Стара Загора

1 215

Стара Загора

Стара Загора

2 970

Благоевград

Благоевград

1 080

Попово

Търговище

1 890

Петрич

Благоевград

1 080

Търговище

Търговище

1 215

Сандански

Благоевград

540

Хасково

Хасково

7 830

Хаджидимово

Благоевград

1 620

Шумен

Шумен

1 620

Бургас

Бургас

16 875

Ямбол

Ямбол

2 160

Варна

Варна

17 685

Велико Търново Велико Търново

2 025

Стражица

Велико Търново

405

Брегово

Видин

810

Видин

Видин

4 860

Враца

Враца

5 940

Козлодуй

Враца

810

Габрово

Габрово

2 970

Добрич

Добрич

1 890

Кърджали

Кърджали

2 835

Дупница

Кюстендил

540

Кюстендил

Кюстендил

810

Ловеч

Ловеч

405

Пазарджик

Пазарджик

3 240

Септември

Пазарджик

3 510

Перник

Перник

810

Плевен

Плевен

7 155

Пловдив

Пловдив

Кубрат

Разград

540

Разград

Разград

540

Две могили

Русе

810

Русе

Русе

4 185

Тутракан

Силистра

3 240

Столична

София-град

Елин Пелин

София област

12 825

35 235
1 350

ОБЩО:

157 275
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65
ОТ 30 АПРИЛ 2018 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за реда за издаване на
лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ, бр. 41
от 2004 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. Наименованието на глава първа се
изменя така:
„ Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩ РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ
НА ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ“.
2. В чл. 1:
a) в т. 4 след думата „разрешения“ съюзът
„и“ се замен я със запета я, а след ду мата
„п равоспособност“ се поставя запета я и
се добавя „удостоверени я за регист раци я
и подадени у ведомлени я“;
б) създават се т. 5 и 6:
„5. извършване на регист раци я за дейности по ЗБИ ЯЕ и издаване, прекратяване и
отнемане на удостоверени я за регист раци я
на съответните дейности;
6. извършване на у ведомление за дейности по ЗБИ ЯЕ.“
3. Член 3 се измен я така:
„Чл. 3. (1) Председателят на Агенцията за
ядрено рег улиране (А ЯР) издава лицензи я
или разрешение за дейност или извършва
регист раци я на дейност, когато са изпълнени следните общи изиск вани я:
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1. за явител ят е представил всичк и необходими док у менти и е спазил у казани ята
на председател я на А ЯР за допълнително
представяне на док у менти;
2. за явител ят е изпълнил всичк и услови я по предходни лицензии, разрешени я и
дру ги актове, издадени по реда на ЗБИ ЯЕ
и свързани с безопасност та на за явената
дейност;
3. анализът и оценката на представените от за явител я док у менти потвърж дават
съответствието с изиск вани ята на ЗБИ ЯЕ,
на тази наредба и на остана лите наредби
по прилагането на ЗБИ ЯЕ;
4. за явител ят притежава необходимите
лицензии, разрешени я и дру ги админист ративни актове, които се изиск ват съгласно
ЗБИ ЯЕ за съответната дейност.
(2) А линея 1 се п ри лага съо т вет но и
при изменение и подновяване на лицензии
и разрешени я.“
4. В чл. 6 се създава а л. 4:
„(4) Не се изиск ва писмено произнасяне
по о т ношение на форма л ната редовнос т
на за явлението и приложените към него
док у менти, когато при проверката по а л. 1
не се констатират нередовности.“
5. В чл. 8, ал. 1 ду мите „В съответствие
с Устройствения правилник на Агенцията за
ядрено рег улиране, приет с Постановление
№ 278 на Министерск и я съвет от 2013 г.
(ДВ, бр. 107 от 2013 г.)“ и запета ята след
тях се заличават.
6. В чл. 19:
a) в ал. 1:
аа) в т. 1 съюзът „и“ се замен я със запета я, а след числото „8“ се добавя „и 9“;
бб) в т. 2 думата „едномесечен“ се заменя
с „дву месечен“;
б) в ал. 2 т. 2 се измен я така:
„2. в 3-месечен срок – относно изменението на разрешение по чл. 15, а л. 4, т. 1 – 4,
15 и 18 от ЗБИ ЯЕ;“.
7. В чл. 23:
a) в ал. 2 т. 1 се измен я така:
„1. отчет от периодичния преглед на безопасността и проект на интегрирана програма
за изпълнение на мерк и за подобряване на
безопасност та в съответствие с глава пета,
раздел пети от Наредбата за осиг у ряване
безопасност та на ядрените цент ра ли (ДВ,
бр. 76 от 2016 г.);“
б) в ал. 3 ду мите „За дейности с ИЙЛ“
се замен ят със „За дейности с източници
на йонизиращи лъчени я (ИЙЛ)“.
8 . В ч л . 2 4 , а л . 1 , т. 2 с л е д д у м и т е
„т. 2 – 5“ с е до ба вя „и 9 о т “, а д у м и т е
„един месец“ се замен ят с „два месеца“.
9. В чл. 34 ал. 1 се измен я така:
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„(1) По реда на тази глава се издават
лицензиите и разрешени ята по чл. 15, ал. 3,
т. 1 и 8 и ал. 4, т. 1 – 5, 15 и 16 от ЗБИ ЯЕ.“
10. В чл. 35, ал. 1 т. 1 и 2 се отмен ят.
11. В чл. 37, ал. 1 т. 3 се отмен я.
12. В чл. 38 ду мите „и ако е налице вл язло в сила решение по чл. 37, ал. 1, т. 3“ и
запета ята след тях се заличават.
13. В чл. 43, ал. 1 т. 3 се измен я така:
„3. протокол за установяване годност та
за ползване на ст роежа (част та, етапа от
него) съгласно образец 16 от Наредба № 3
от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на ст роителството
(ДВ, бр. 72 от 2003 г.);“.
14. В чл. 57:
a) в ал. 1 накра я се поставя запета я и
се добавя „съответно на лицензи ята за извеж дане от експлоатаци я“;
б) в ал. 2, т. 3 накра я се добавя „и извеж дане от експлоатаци я“.
15. В чл. 60, т. 2 ду мите „ал. 1“ се заличават.
16. Наименованието на глава т рета се
измен я така:
„ Г л а в а

т р е т а

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ
И УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ“.
17. Членове 73 и 74 се изменят така:
„Чл. 73. (1) Дейностите с ИЙЛ, определени в ЗБИЯЕ, се извършват въз основа
на лицензия, разрешение, регистрация или
уведомление.
(2) Не се изисква издаване на лицензия
или разрешение, извършване на регистрация
или уведомление за дейности с ИЙЛ, които са с пренебрежимо малък радиационен
риск, за които е доказано, че съответстват
на дозовите критерии и/или на нивата за
освобождаване от регулиране, определени с
наредбата по чл. 26, ал. 3 от ЗБИЯЕ.
(3) За дейности по чл. 56, ал. 2 от ЗБИЯЕ
се изисква уведомление по реда на раздел
VІII.
(4) За дейности по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ
се изисква регистрация по реда на раздел VІI.
Чл. 74. Не се изисква издаване на разрешение за временно съхраняване на радио
ак тивни вещества, които са вк лючени в
обхвата на лицензии за използване на ИЙЛ,
за производство на ИЙЛ или за производство
на потребителски продукти, включително на
медицински изделия по смисъла на Закона
за медицинските изделия, чрез добавяне на
радиоактивни вещества.“
18. В чл. 75:
a) в ал. 2 т. 14 се изменя така:
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„14. документ, удостоверяващ, че е осигурен индивидуален мониторинг на персонала
в съответствие с изискванията на Наредбата
за радиационна защита;“
б) в ал. 4 се създава изречение второ:
„Обосновката на съществу ващи дейности
се преразглежда, когато се получат данни и
възникнат обстоятелства, налагащи преоценка на ползата и вредата от дадена дейност.“;
в) в ал. 5 думите „и 2“ се заменят с „и 3“.
19. В чл. 76:
a) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Лицензии за използване на високоактивни източници, открити източници
или ускорители на заредени частици, както и лицензии за производство на ИЙЛ се
издават след въвеж дане в експлоатация на
съответните обекти.
(2) Заявителят уведомява председателя
на А ЯР за готовността на обекта по ал. 1
за въвеждане в експлоатация.“;
б) в ал. 5 т. 6 се изменя така:
„6. протокол за установяване годността
за ползване на строежа (частта, етапа от
него) съгласно образец 16 от Наредба № 3 от
2003 г. за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството.“
20. Член 77 се отменя.
21. Наименованието на раздел ІІ се изменя така:
„Раздел ІІ
Разрешение за строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с източник
на йонизиращо лъчение“.
22. В чл. 78, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. документи, регламентиращи взаимоотношенията на заявителя с външни лица,
наети за монтаж и предварителни изпитвания
на ИЙЛ, които трябва да имат регистрация
по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ.“
23. Създава се раздел IIa:
„Раздел IIa
Разрешение за извършване на промени в
предвидени по проект конструкции, системи
и компоненти, свързани с радиационната
защита в обекти с източници на йонизиращи
лъчения
Чл. 78а. Към заявлението за издаване на
разрешение за извършване на промени в
предвидени по проект конструкции, системи
и компоненти, свързани с радиационната
защита в обект с ИЙЛ, се прилагат:
1. обосновка на необходимостта от извършване на промени на съществуващи конструкции, системи и компоненти, свързани
с радиационната защита в обекта, и оценка
на влиянието на предвидените промени;
2. технически проект за извършване на
промените по т. 1;
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3. документи, регламентиращи взаимоотношенията на заявителя с изпълнителя на
проекта по т. 2, който трябва да има регистрация по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ.“
24. В чл. 81 ал. 2 и 3 се отменят.
25. В чл. 85, в основния текст думите „по
чл. 15, ал. 4, т. 13“ се заменят с „по чл. 15,
ал. 4, т. 14“.
26. Създава се раздел Va:
„Раздел Va
Разрешение за възстановяване на терени,
замърсени с радиоактивни вещества
Чл. 85а. Към за явлението за издаване
на разрешение за възстановяване на терен,
замърсен с радиоактивни вещества, се прилагат следните документи:
1. схема на местоположението и границите на терена, описание на особеностите на
терена и на предвидените възстановителни
работи и дефиниране на крайното състояние;
2. управленска и организационна структура и вътрешни правила (инструкции, процедури, заповеди), определящи организацията
на работата, отговорностите и задълженията
за безопасно осъществяване на дейността;
3. предварителен анализ и оценка на нивата
на замърсяване на терена с радионуклиди
от естествен и/или техногенен произход,
анализ на възможните рискове и пътищата
на облъчване и разпространение на радиоактивни замърсявания при изпълнение на
предвидените възстановителни работи;
4. оценка на очакваните дози от облъчване
на персонала, който ще извършва дейността;
5. технически проект за възстановяване на
терени, замърсени с радиоактивни вещества,
план-график за осъществяването на проекта
и критерии за приемливост;
6. програма за радиационна защита при
осъществяване на дейността и за радиационен
мониторинг на работната среда, включително
процедури и мерки за контрол и предотвратяване на радиоактивни замърсявания на води,
въздух и почви, както и мерки за реагиране
при възникване на аварийна ситуация;
7. план за управление на генерираните
в п роцеса на въ зс та новя ва не на т ерена
строителни отпадъци и замърсени земни
маси, включващ прогноза за количеството
и активността им;
8. документи, доказващи необходимите
за дейността квалификация, познания, опит
и правоспособност на персонала, който ще
извършва дейност та, както и док у менти,
доказващи, че заявителят разполага с достатъчно финансови, технически и материални
ресурси за безопасното осъществяване на
дейността.“
27. Наименованието на раздел VI се изменя така:
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„Раздел VI
Лицензии за използване на ИЙЛ, за производство на ИЙЛ и за производство на потребителски продукти, включително медицински
издели я, чрез добавяне на радиоактивни
вещества“.
28. В чл. 86:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Към заявлението за издаване на лицензия за използване на ИЙЛ за стопански,
ветеринарномедицински и научни цели или
за осъществяване на контролни функции
се прилагат документите по чл. 75, ал. 2 и
документи, удостоверяващи, че е осигурена техническа поддръжка на използваните
технически средства за осъществяване на
дейността.“;
б) в ал. 2 след думите „по чл. 75“ се поставя запетая и се добавя „ал. 2“;
в) в ал. 3 след думите „съответните ИЙЛ“
се поставя запетая и се добавя „както и за
превоз на радиоактивни вещества“.
29. Член 87 се отменя.
30. Член 89 се изменя така:
„Ч л. 89. Към за я влен ие т о по ч л. 4 за
издаване на лицензия за производство на
ИЙЛ или за производство на потребителски
продукти, включително на медицински изделия по смисъла на Закона за медицинските
издели я, чрез добавяне на радиоактивни
вещества, заявителят прилага документите
по чл. 75, ал. 2.“
31. Член 90 се отменя.
32. Създава се раздел VIa:
„Раздел VIа
Лицензии за експлоатация и за техническа
ликвидация на обекти за добив и преработване на руда, съдържаща естествен у ран
или торий
Чл. 98а. Към заявлението за издаване на
лицензия за експлоатация и за техническа
ликвидация на обект за добив и преработване на руда, съдържаща естествен у ран
или торий, се прилагат следните документи:
1. обосновка на заявената дейност, отчитаща икономическите, социалните и други
ползи, съпоставени с вредата от очакваното
облъчване на лица от персонала и населението в резултат на дейността;
2. управленска и организационна структура, вътрешни правила и процедури, определящи организацията на работата, разпределението на отговорности и задължения при
осъществяване на дейността и за прилагане
на предвидените мерки за радиационна защита и радиационен мониторинг;
3. документ, удостоверяващ, че на заявителя е предоставена концесия за добив на
руда, съдържаща естествен уран или торий;
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4. план за управление на минните отпадъци от добива и преработването на руда,
съдържаща естествен уран или торий (опи
сание на дейност та, пораж даща минните
отпадъци; характеристика на отпадъците
и прогноза за количеството им; възможни
рискове за околната среда – замърсяване на
води, въздух и почви, и мерки за предот
вратяването им; процеду ри за контрол и
мониторинг; мерки за предотвратяване на
аварии);
5. цялостен работен проект за добив и
преработване на руда, съдържаща естествен
уран или торий;
6. програма за осигуряване на радиационна защита при експлоатацията на обект за
добив и преработване на руда, съдържаща
естествен уран или торий, и програма за
радиационен мониторинг на работната и
околната среда;
7. документи, доказващи необходимите
за дейността квалификация, познания, опит
и правоспособност на персонала, който ще
извършва дейността;
8. документи, доказващи, че заявителят
разполага с достатъчно финансови, технически и материални ресурси за безопасното
осъществяване на дейността;
9. план за техническа ликвидация с дефинирано крайно състояние.“
33. Създава се раздел VII:
„Раздел VII
Регистрация на дейности
Чл. 98б. (1) За регистрация на дейност
по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ заявителят подава заявление на хартиен носител или по
електронен път при условията на Закона
за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги, което съдържа:
1. идентификационни данни на заявителя;
2. цел, обхват, вид и общо описание на
дейността;
3. информация за административни актове
и други документи, издадени от държавни
органи, които се отнасят за посочената дейност и които удостоверяват съответствието
на дейността с приложимите за нея нормативни изисквания;
4. срок, за който се иска регистрацията
на дейността;
5. списък на приложените документи към
заявлението.
(2) За регистрация за работа с ИЙЛ с цел
техническо обслужване, монтаж, демонтаж,
измервания, строителни и ремонтни дейности и услуги за лица, които използват или
произвеждат източници на йонизиращи лъчения, заявителят прилага към заявлението
по ал. 1 следните документи:
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1. управленска и организационна структ у ра и в ът р еш н и п ра ви л а , оп р еде л я щ и
отговорностите и задълженията на лицата,
които ще извършват дейността;
2. заповеди за определяне на отговорник
по радиационна защита и на лицата, които
ще извършват дейността;
3. описание на вида, типа и радиационните характеристики на ИЙЛ в обектите,
в които заявителят предвиж да да осъществява дейността, включително описание на
радиационни фактори на въздействие и на
п ред ви ден и т е с редс т ва за и н д и ви д уа л на
за щ и т а и ра д иа ц ионен мон и т ори н г п ри
работа с ИЙЛ;
4. описание на предвидените технически
средства, приспособления и спомагателно
оборудване, необходими за безопасна работа
с ИЙЛ и за радиационна защита;
5. инструкция за радиационна защита при
извършване на дейността;
6. документ, удостоверяващ, че е осигурен индивидуален дозимет ричен конт рол
на лицата, които ще извършват дейността;
7. експертни заключения за медицинска
пригодност за работа в среда на йонизиращи лъчения и удостоверения за правоспособност, издадени по реда на наредбата по
чл. 65, ал. 3 от ЗБИЯЕ, на лицата, които ще
извършват дейността;
8. декларация, че заявителят разполага с
достатъчно финансови ресурси, необходими
за безопасното осъществяване на дейността;
9. други документи, доказващи съответствието на дейността с приложими за нея
нормативни изисквания.
(3) За регистрация за използване на ИЙЛ
за немедицински образни изследвания заявителят прилага към заявлението по ал. 1:
1. обосновка на дейността от гледна точка
на икономически, социални и други ползи,
съпоставени с вредата от облъчването;
2. управленска и организационна структ у ра и в ът р еш н и п ра ви л а , оп р еде л я щ и
отговорностите и задълженията на лицата,
които ще извършват дейността;
3. описание на вида, типа и радиационните характеристики на ИЙЛ в обекта, в
който заявителят предвиж да да осъществява дейността, включително описание на
радиационни фактори на въздействие и на
п ред ви ден и т е с редс т ва за и н д и ви д уа л на
за щ и т а и ра д иа ц ионен мон и т ори н г п ри
работа с ИЙЛ;
4. описание на предвидените мерк и и
средства за радиационна защита и за радиационен мониторинг при извършване на
дейността;
5. заповеди за определяне на отговорник
по радиационна защита и на лицата, които
ще извършват немедицински образни изследвания;
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6. оценка на очакваните дози от външно
облъчване на лицата, които ще извършват
дейността, и на лицата, подложени на облъчване при немедицински образни изследвания;
7. инструкция за радиационна защита при
извършване на дейността;
8. документ, удостоверяващ, че е осигурен индивидуален дозимет ричен конт рол
на лицата, които ще извършват дейността;
9. експертни заключения за медицинска
пригодност за работа в среда на йонизиращи лъчения и удостоверения за правоспособност, издадени по реда на наредбата по
чл. 65, ал. 3 от ЗБИЯЕ, на лицата, които ще
извършват дейността;
10. декларация, че заявителят разполага с
достатъчно финансови ресурси, необходими
за безопасното осъществяване на дейността;
11. други документи, доказващи съответствието на дейността с приложими за нея
нормативни изисквания.
(4) Документите, които се изискват по
ал. 1 – 3, се прилагат в оригинал или като
заверено копие на хартиен и електронен
носител. В слу чаите, когато за явлението
се подава по електронен път, документите
се прилагат във вид на сканирани копия.
(5) Председателят на А ЯР се произнася
писмено в едномесечен срок по заявленията
по ал. 1 и по документите по ал. 2 или 3.
Чл. 98в. (1) Председателят на А ЯР издава
удостоверение за регистрация на дейности
по чл. 56, ал. 3 от ЗБИ ЯЕ и разпореж да
вписването м у в публични я регист ър по
чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗБИЯЕ след установено
изпълнение на изискванията по чл. 3.
(2) Удостоверението за регистрация по
ал. 1 съдържа:
1. името на издаващия орган;
2. регистрационния номер на удостоверението;
3. правните основани я за издаване на
удостоверението;
4. идентификационни данни на заявителя, като се вземат предвид изискванията на
Закона за защита на личните данни;
5. дейността, за която се издава удостоверението, и мястото, където тя се осъществява
(включително ИЙЛ – предмет на дейността);
6. срока на валидност на регистрацията;
7. изисквания, свързани с предоставяне
на информация относно осъществяването
на дейността и източника на йонизиращо
лъчение.
(3) Срокът на удостоверението за регистрация е до 5 години.
(4) При установено неизпълнение на изискванията по чл. 3 председателят на А ЯР
с мотивирана заповед постановява отказ за
извършване на регистрация за дейност по
чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ.
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Чл. 98г. (1) Лицата, които извършват дейности въз основа на издадено удостоверение
за регистрация, уведомяват ежегодно председателя на А ЯР за извършените дейности
в съответните обекти и за изпълнението на
изискванията по чл. 98в, ал. 2, т. 7.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да извършват
нови измервания, анализи и оценки в случай
на промяна на обстоятелствата, при които е
извършена регистрацията, като уведомяват
председателя на А ЯР за това.
(3) Контролът по спазване на нормативните изисквания за осигуряване на радиационна
защита при осъществяване на дейностите
по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ се извършва в
съответствие с чл. 100 от ЗБИЯЕ. При установени нарушения се прилагат съответните
а дминист рат ивнонаказат елни разпоредби
на ЗБИЯЕ.
(4) Лицата по ал. 1 са длъжни да спазват
всички изисквания, свързани с изпълнението
на нормативните изисквания за осигуряване
на радиационна защита при осъществяване
на дейността.
Чл. 98д. Удостоверение за регистрация
за дейност по чл. 56, ал. 3 от ЗБИ ЯЕ се
прекратява в следните случаи:
1. с приключване на дейността;
2. с изтичане на срока на валидност;
3. при подадено заявление за прекратяване;
4. поради отнемане по реда на чл. 98е.
Ч л. 98 е. Пр едс ед ат е л я т н а А Я Р с лед
писмено предупреж дение с определен срок
отнема с мотивирана заповед удостоверение
за регистрация в случаите, когато:
1. лице, регистрирано за дейност по чл. 56,
ал. 3 от ЗБИЯЕ, не изпълнява или нарушава:
а) задължения по чл. 16 от ЗБИЯЕ, приложими за съответната дейност;
б) забраните по чл. 17 от ЗБИЯЕ;
в) предписания или наложени принудителни мерки по ЗБИЯЕ;
2 . л и це, р ег ис т ри ра но з а дей но с т по
чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ, е представило невярна информация, която е послужила като
основание за извършване на регистрацията;
3. съществуват причини, свързани с националната сигурност и обществения ред,
въз основа на мотивирано искане на компетентните държавни органи.
Чл. 98ж. Прекратяването или отнемането
на удостоверение за регистрация се вписва
в съответния регистър по чл. 27, ал. 1, т. 2
от ЗБИЯЕ.
Чл. 98з. (1) Председателят на А ЯР може
да изисква становища от специализираните
контролни органи във връзка с извършването на регистрация за дейности по чл. 56,
ал. 3 от ЗБИЯЕ.
(2) За процедурни въпроси, които не са
уредени изрично в този раздел, се прилагат
съответно разпоредбите на раздели II и VІ.“
34. Създава се раздел VIII:
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„Раздел VIII
Уведомление за дейности
Чл. 98и. (1) Лице, което извършва дейност
по чл. 56, ал. 2 от ЗБИЯЕ, подава уведомление
на хартиен носител или по електронен път при
условията на Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги.
(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилага
документ, удостоверяващ съответствие на дейността с изискванията и критерите, посочени
в наредбата по чл. 26, ал. 3 от ЗБИЯЕ.
Чл. 98к. (1) Списък на дейностите по
чл. 56, ал. 2, т. 4 от ЗБИЯЕ, подлежащи на
уведомление по реда на тази наредба, е даден
в приложение № 2.
(2) Извършване на уведомление за дейности
по ал. 1 се изисква и за дейности с ИЙЛ извън списъка по ал. 1, когато е доказано, че
радиационният риск е незначителен.
Чл. 98л. Лицата, които осъществяват дейности, подлежащи на уведомление, са длъжни:
1. да спазват приложимите за дейността
изисквания по радиационна защита;
2. да извършват анализи, оценки и/или
измервания при промяна на обстоятелствата, при които е подадено уведомлението, и
да уведомяват за това председателя на АЯР;
3. да уведомяват председателя на АЯР при
прекратяване на дейността, вписана в регистъра по чл. 27, ал. 2 от ЗБИЯЕ, като представят
декларация за прекратяването на дейността.“
35. В чл. 99, ал. 1 думите „по чл. 15, ал. 3,
т. 5 и ал. 4, т. 7, 12 и 16“ се заменят с „по
чл. 15, ал. 3, т. 5 и ал. 4, т. 7, 13 и 17 от“.
36. В чл. 100 т. 1 и 2 се отменят.
37. Наименованието на глава пета се изменя така:
„ Г л а в а

п е т а

КОНТРОЛ ПРИ ОС ЪЩЕСТВЯВА НЕ Н А
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗБИЯЕ И НА УСЛОВИЯТА НА ИЗДАДЕНИТЕ ЛИЦЕНЗИИ И
РАЗРЕШЕНИЯ“.
38. Член 105 се изменя така:
„Чл. 105. (1) Председателят на А ЯР осъществява контрол по спазване на нормативните изисквания за безопасно осъществяване
на дейностите по чл. 15, ал. 3 и 4 и чл. 56,
ал. 2 и 3 от ЗБИ ЯЕ, както и контрол по
спазване на условията на издадените лицензии и разрешения.
(2) Пр едс ед ат е л я т н а А Я Р и зв ърш в а
превантивен, текущ и последващ контрол
за спазване на нормативните изисквания
за дейностите по ЗБИ ЯЕ, Устройствени я
правилник на А ЯР и наредбата.
(3) Контролът по ал. 2 се извършва чрез
проверки по документи и/или проверки на
място от инспектори, които са длъжностни
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лица от състава на А ЯР и са определени със
заповед на председателя на А ЯР по реда на
ЗБИЯЕ и Устройствения правилник на А ЯР.
(4) Председателят на А ЯР прилага степенуван подход при изпълнението на контролните си правомощия, у твърж дава програми
за контролната дейност на А ЯР и представя
ежегодно обобщена информация за изпълнението на тази дейност в док лада по чл. 5,
т. 10 от ЗБИ ЯЕ.“
39. В чл. 106 след думата „проверки“ се
добавя „на място“, а след думата „контрол“ се
поставя точка и текстът докрая се заличава.
40. Член 108 се изменя така:
„Чл. 108. Инспекторите на А ЯР могат да
извършват проверки на дейност та на лица,
които осъществяват услуги или доставки
за лица, които осъществяват дейности по
наредбата, за установяване на факти и обстоятелства, свързани с изпълнението на
условията на лицензията или разрешението, както и във връзка с изпълнението на
нормативните изисквания за осъществяване
на дейност въз основа на регистрация или
уведомление.“
41. В чл. 109:
а) в ал. 1 след думата „проверките“ се
добавя „на място при започване и при извършване на регулирана дейност по ЗБИЯЕ“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Инспекторите на А ЯР извършват последващ контрол чрез проверки по документи
и/или проверки на място за изпълнението
на дадените предписания и препоръки.“
42. Член 111 се изменя така:
„Чл. 111. (1) В А ЯР се водят публични
регистри, в които се вписват:
1. лицензии и разрешения, както и тяхното изменение, подновяване, прекратяване
и отнемане;
2. удостоверения за регистрация и удост овер ен и я за п ра во спо с о бно с т, к а к т о и
тяхното прекратяване и отнемане;
3. подадени уведомления за извършване
на дейности по чл. 56, ал. 2 от ЗБИ ЯЕ.
(2) В регист рите по а л. 1, т. 1 и 2 се
вписват:
1. регистрационният номер на съответния
административен акт;
2. датата на издаване на админист ративния акт;
3. срокът на валидност на акта;
4. видът на издадения административен
акт;
5. идентификационни данни за заявителя
при спазване изиск вани ята на Закона за
защита на личните данни;
6. ог ра н и ч и т ел н и ус лови я – в с л у ча и
на издаване на лицензия за отделни етапи
от дейност та, за част от обекта и в други
слу чаи, свързани с обхвата на дейност та;
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7. данни относно последващите изменения
на административния акт, както и данни
относно неговото прекратяване, когато е
извършено с изричен акт;
8. дейност та, за която се издава съответният акт.
(3) В регистъра по ал. 1, т. 3 се вписва
информацията по ал. 2, т. 5 и дейност та, за
която е извършено уведомление.
(4) В слу чаите, когато председателят на
А ЯР отказва да издаде лицензия, разрешение,
удостоверение за регистрация или удостоверение за правоспособност, в регистрите
по ал. 1 се вписват и:
1. регистрационният номер и датата на
заповедта на председателя на А ЯР за отказ
за издаване на съответния акт;
2. видът на искания административен акт;
3. идентификационни данни за заявителя.
(5) Към всеки регистър по ал. 1 се поддържа архив, в който се съхраняват документите за всички издадени разрешения,
лицензии, удостоверения за регистрация или
удостоверения за правоспособност, както
и за вписване в регистъра на дейности по
чл. 56, ал. 2 от ЗБИ ЯЕ.“
43. В § 1 от допълнителните разпоредби,
в т. 1 след думите „наредбата за“ се добавя
„уведомление или регистрация на дейност
по ЗБИ ЯЕ или“.
44. В приложение № 2, в наименованието думите „към чл. 73, ал. 4“ се заменят с
„към чл. 98к, ал. 1“.
§ 2. В Тарифата за таксите, събирани от
А генцията за ядрено регулиране по Закона
за безопасно използване на ядрената енергия
(ДВ, бр. 85 от 2003 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) точка 1 се изменя така:
„1. използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански, медицински,
ветеринарномедицински и нау чни цели или
за осъществяване на контролни функции:“;
б) в т. 2 думите „или на части за тях“
се заличават;
в) точки 3 и 5 се отменят;
г) създава се т. 6:
„6. за производство на пот ребителск и
продукти, включително медицински изделия,
чрез добавяне на радиоактивни вещества –
10 000 лв.“
2. В чл. 6:
а) точка 1 се изменя така:
„1. използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански, медицински,
ветеринарномедицински и нау чни цели или
за осъществяване на контролни функции:“;
б) в т. 2 думите „или на части за тях“
се заличават;
в) точки 3 и 5 се отменят;
г) създава се т. 6:
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„6. за производство на пот ребителск и
продукти, вк лючително медицински изделия, чрез добавяне на радиоактивни вещества – 2500 лв.“
3. В чл. 13:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 думите „на обект с ИЙЛ“ се
заличават, а след думата „изпитвания“ се
добавя „на обект с ИЙЛ“;
в) в т. 5 след д у мата „еднок ратен“ се
поставя запетая, добавя се „вк лючително
транзитен“ и се поставя запетая;
г) точки 6 и 7 се отменят;
д) създава се т. 8:
„8. за извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и
компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с източници на йонизиращи
лъчения – 500 лв.“
4. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. За разглеж дане на заявление и
за издаване на разрешение за възстановяване
на терени, замърсени с радиоактивни вещества, се събира такса в размер 15 000 лв.“
5. В чл. 21 се създава ал. 3:
„(3) За изменение или за продължаване
срока на разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 18
от ЗБИ ЯЕ се заплаща такса в размер 50 на
сто от съответната такса по чл. 15а.“
6. Създава се глава пета:
„ Г л а в а

п е т а

ТАКСИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 3, Т. 9 И ЧЛ. 56,
АЛ. 3 ОТ ЗБИЯЕ
Чл. 22. (1) За разглеждане на заявление
и за издаване на лицензия за експлоатация
или за техническа ликвидация на обект за
добив и преработване на руда, съдържаща
естествен уран или торий, се събира такса
в размер 24 000 лв.
(2) За осъществяване на контрола по изпълнение на условията на лицензията по ал. 1
и за периодична оценка на състоянието на
радиационната защита се събират годишни
лицензионни такси в размер 4000 лв.
(3) За изменение или за продължаване
на срока на издадена лицензия по ал. 1 се
заплаща такса в размер 50 на сто от таксата
по ал. 1.
Чл. 23. За регистрация за дейностите по
чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ се заплаща такса в
размер 500 лв.“
§ 3. В Наредбата за реда за заплащане на
таксите по Закона за безопасно използване
на ядрената енергия (ДВ, бр. 85 от 2003 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. при лицензия по чл. 15, ал. 3, т. 2, 3,
4, 5, 7 и 9 от ЗБИЯЕ – на две равни вноски,
платими до 15-о число на първия месец от
съответното 6-месечие на календарната година от срока на лицензията.“
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2. Създава се чл. 8:
„Чл. 8. (1) Таксата за регистрация за дейности по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ се заплаща
при подаване на заявление за регистрация
за дейност по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага
заверено копие от платежен документ.“
§ 4. В Наредбата за радиационна защита при дейности с материали с повишено
съдържание на естествени радиону к лиди
(ДВ, бр. 76 от 2012 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 10:
а) точка 2 се изменя така:
„2. кат егоризи ране на п рофесиона лно
облъчвани лица и използване на средства за
индивидуална защита съгласно Наредбата за
радиационна защита;“
б) точка 3 се отменя.
2. В чл. 14, ал. 1 думите „в приложение
№ 1, таблица 3 към Наредбата за основните
норми за радиационна защита“ се заменят
със „за естествени радионуклиди съгласно
Наредбата за радиационна защита“.
§ 5. В Наредбата за радиационна защита
при дейности с радиационни дефектоскопи
(ДВ, бр. 38 от 2013 г.) се правят следните
изменения:
1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Дейностите с радиационни дефектоскопи се извършват в съответствие с
изискванията на наредбата и при спазване
на основните принципи, норми и изисквания
за радиационна защита съгласно Закона за
безопасно използване на ядрената енергия и
Наредбата за радиационна защита.“
2. В чл. 13:
а) в ал. 1 думите „чл. 30 НРЗДИЙЛ“ се
заменят с „чл. 50 от НРЗ“;
б) в ал. 2 думите „№ 9 към чл. 30, ал. 1,
т. 2 НРЗДИЙЛ“ се заменят с „№ 4 към чл. 50,
ал. 2, т. 2 от НРЗ“.
3. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Всяко лице, което работи с радиационни дефектоскопи, е длъжно да спазва
вътрешните правила и документи, посочени
в чл. 50, ал. 2 от НРЗ.“
4. В чл. 19:
а) в а л. 2 абривиат у рата „НОНРЗ“ се
заменя с „НРЗ“;
б) в ал. 4 думите „НОНРЗ и НРЗДИЙЛ“
се заменят с „НРЗ“.
5. В чл. 29 ал. 5 се изменя така:
„(5) Контролираната зона се маркира с
предупредителни надписи и със знаци за
радиационна опасност съгласно чл. 50 и 51
от НРЗ.“
6. В чл. 33 и чл. 44, ал. 2 абривиатурата
„НОНРЗ“ се заменя с „НРЗ“.
7. В ч л. 4 0, а л. 1 д у м и т е „НОН РЗ и
НРЗДИЙЛ“ се заменят с „НРЗ“.
8. В чл. 47:
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а) в а л . 1 д у м и т е „ г л а в а д е в е т а о т
НРЗДИЙЛ“ се заменят с „глава десета от
НРЗ“;
б) в ал. 2 думите „№ 4 към НРЗДИЙЛ“ се
заменят с „№ 8 към чл. 124, ал. 1 от НРЗ“.
9. В чл. 63 ал. 2 се изменя така:
„(2) Гама-източниците, които се използват
за дефектоскопски контрол, се категоризират
съгласно § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на ЗБИЯЕ.“
10. В чл. 75, ал. 2 думите „№ 10 към чл. 30,
ал. 1, т. 3 НРЗДИЙЛ“ се заменят с „№ 5 към
чл. 50, ал. 2, т. 3 от НРЗ“.
§ 6. В Наредбата за безопаснос т п ри
у правление на радиоак тивните отпадъци
(ДВ, бр. 76 от 2013 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. управлението на всеки твърд отпадък,
който съдържа радионуклиди със специфични
активности или активности над нивата за
освобождаване от регулиране на радиоактивен материал, определени в Наредбата за
радиационна защита (ДВ, бр. 16 от 2018 г.);“
б) в ал. 3 думите „приета с Постановление
№ 172 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 66 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от
2007 г., бр. 53 от 2008 г. и бр. 5 от 2010 г.)“
се заменят с „(ДВ, бр. 76 от 2016 г.)“.
2. В чл. 29 ал. 3 се изменя така:
„(3) Проектът на съоръжението за управление на РАО т рябва да отговаря на
приложимите изисквания на Наредбата за
радиационна защита.“
§ 7. В Наредбата за осигуряване безопасността при управление на отработено ядрено
гориво (ДВ, бр. 71 от 2004 г.), в чл. 15, ал. 3,
чл. 53, ал. 2, чл. 60, ал. 1 и чл. 99 думите „за
основни норми“ се заличават.
§ 8. В Наредбата за безопасността на изследователските ядрени инсталации (ДВ, бр. 80
от 2004 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 96, ал. 2 думите „при дейности
с източници на йонизиращи лъчения, приета с Постановление № 200 от 2004 г. (ДВ,
бр. 74 от 2004 г.).“ се заменят с „(ДВ, бр. 16
от 2018 г.)“.
2. В чл. 105 думите „при дейности с източници на йонизиращи лъчения“ се заличават.
§ 9. В Наредбата за осигуряване безопасността на ядрените централи (ДВ, бр. 76 от
2016 г.), в чл. 151, ал. 2 думите „ал. 2“ се
заменят с „ал. 3“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4471
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Национален
център за повишаване квалификацията на
педагогическите специалисти
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат дейността, устройството, управлението и организацията на работа на Национален център
за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, наричан по-нататък
„Центъра“.
Чл. 2. (1) Центърът е специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование за дейности,
свързани с повишаването и поддържането на
квалификацията на педагогическите специалисти, наричана по-нататък „квалификацията“.
(2) Центърът е юридическо лице със седалище и адрес на управление гр. Банкя, ул.
Княз Борис I № 7.
(3) Директорът на Центъра е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра
на образованието и науката.
(4) Центърът е с обща численост на персонала 24 щатни бройки.
Чл. 3. Центърът се финансира със средства от:
1. държавния бюджет;
2. собствени приходи;
3. европейски и/или международни проекти.
Чл. 4. (1) Центърът работи по годишен план,
утвърден от министъра на образованието и
науката, разработен в съответствие със:
1. основните приоритети на Министерството на образованието и науката в областта на
квалификацията и кариерното развитие на
педагогическите специалисти;
2. приетите нормативни актове и стратегически документи, насочени към квалификацията на педагогическите специалисти с
цел усъвършенстване на професионалните им
компетентности и кариерното им развитие.
(2) В срок до 30 ноември на календарната
година директорът на Центъра внася в Министерството на образованието и науката за
утвърждаване от министъра годишния план
за предстоящата календарна година.
(3) В годишния план се посочват:
1. специфичните цели и основни задачи,
които Центърът си е поставил за предстоящата
календарна година;

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

2. дейностите, които ще бъдат изпълнявани
от центъра за постигане на целите, на основните задачи и очакваните резултати;
3. идентифицирани потребности от квалификация на педагогическите специалисти и
определяне на приоритетните направления и
теми за провеждане на обучения;
4. избрани организационни форми на продължаващата квалификация;
5. продължителност на обученията – брой
дни, брой академични часове, брой квалификационни кредити;
6. целева група с планирания максимален
и минимален брой на обучаемите в група;
7. планирана часова ставка на лекторския
час за формиране хонорарите на лекторите
в обученията;
8. източникът на финансиране на обученията – собствени приходи, национални
програми, международни и/или европейски
програми.
(4) Въз основа на утвърдения годишен план
директорът на центъра утвърждава каталог и
график за предлаганите възможности за обучение на педагогически специалисти. Каталогът и
графикът може да се актуализират в зависимост
от нововъзникнали потребности и обстоятелства в рамките на утвърдения годишен план.
Чл. 5. Министърът на образованието и
науката осъществява контрол върху дейността
на Центъра.
Г л а в а

в т о р а

ДЕЙНОСТИ
Чл. 6. (1) Центърът организира и провежда дейности, свързани с квалификацията на
педагогическите специалисти като основа за
усъвършенстване на техните компетентности
и за кариерното им развитие, включително на
педагогическите специалисти с управленски
функции.
(2) Центърът осъществява следните дейности:
1. планира и организира обученията в
изпълнение на Национална програма „Квалификация“;
2. участва в разработването и актуализирането на нормативни актове и стратегически
документи, свързани с квалификацията на
педагогическите специалисти;
3. участва в подготовката и изпълнението
на национални програми и проекти, свързани
с квалификацията и насочени към кариерното
развитие на педагогическите специалисти;
4. изготвя годишен план за дейността на
Центъра въз основа на потребностите на педагогическите специалисти в системата на
предучилищното и училищното образование
в съответствие с основните приоритети в
държавната политика за усъвършенстване на
професионалните им компетентности;
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5. осигурява необходимите ресурси за осъществяване на квалификационната дейност:
одобряване на програми за обучение, подбор
и осигуряване на обучителна организация и
на преподаватели, изготвяне на обучителни
пакети с учебно-методически и информационни материали;
6. осигурява мониторинг на качеството на
изпълнението на предлаганите квалификационни услуги;
7. организира и провеж да периодично
обучение на педагогически специалисти с
управленски функции за осъвременяване и
повишаване на техните компетентности;
8. организира конкурси, семинари, практикуми, майсторски класове за споделяне
на добри практики и иновативни модели на
организация, управление и др.;
9. поддържа база данни, включително в
електронен вид, за:
а) програмите, по които се провеж дат
обу чения, свързани с квалификацията на
педагогическите специалисти;
б) списък на обучителите;
в) педагогическите специалисти, преминали обучения;
г) издадените удостоверения за допълнително обучение или специализация в различни
форми за повишаване на квалификацията по
чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г.
за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
10. сътрудничи с Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието и други български и
международни институции и организации по
въпроси, свързани с дейността на Центъра;
11. поддържа материално-техническа база,
в която осигурява необходимите условия за
провеждане на дейностите, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти.
Г л а в а

т р е т а

УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА
Чл. 7. (1) Центърът се управлява и представлява от директор, който се назначава от
министъра на образованието и науката въз
основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.
(2) Директорът:
1. планира, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Центъра в
съответствие с този правилник и действащата
нормативна уредба;
2. изготвя и представя в Министерството
на образованието и науката за утвърждаване
от министъра на образованието и науката
годишния план за дейността на Центъра;
3. изготвя и в срок до 31 януари предоставя
на министъра на образованието и науката
годишен доклад-анализ за изпълнение на
годишния план за дейността на Центъра за
предходната календарна година;
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4. утвърждава програмите за обучение;
5. издава удостоверения за допълнително
обучение или специализация в различни форми
за повишаване на квалификацията;
6. съставя проект на бюджет и отговаря
за законосъобразното, ефективно, ефикасно
и икономично разходване на средствата по
бюджета на Центъра;
7. представя в Министерството на образованието и науката отчети за:
а) извършените разходи при провеждане
на обучения, по източници на финансиране
б) касово изпълнение на бюджета;
8. изпълнява функциите на работодател
по отношение на работниците и служителите
на Центъра;
9. утвърждава длъжностното разписание и
длъжностните характеристики на работниците
и служителите в Центъра;
10. утвърждава правилник за вътрешния
ред на Центъра, правила за документооборота,
както и други вътрешни правила, свързани
с дейността и организацията на работа в
Центъра;
11. организира и контролира провеждането
на процедури за възлагане на обществени
поръчки;
12. сключва договори с физически и с
юридически лица, свързани с дейността на
Центъра и в съответствие с предоставените
му правомощия;
13. популяризира дейността на Центъра,
като организира и контролира поддържането
на актуална информация на интернет страницата му;
14. организира участието в разработването
и управлението на национални проекти и
програми, свързани с дейността на Центъра;
15. организира и контролира участието в
международни програми и проекти, свързани
с дейността на Центъра.
(3) Директорът осъществява контакти и
взаимодействие с национални и международни
институции и организации.
(4) В изпълнение на своите правомощия
директорът издава заповеди.
(5) Административните актове на директора могат да се оспорват при условията и по
реда на Административнопроцесуалния кодекс
пред министъра на образованието и науката.
(6) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от заместник-директора или от определен със заповед за всеки
конкретен случай началник на отдел.
Чл. 8. (1) При управлението и контрола
на дейността на Центъра директорът се подпомага от заместник-директор.
(2) Заместник-директорът подпомага директора на Центъра при изпълнението на
основните дейности по:
1. анализиране, планиране, организиране, координиране, изпълнение и контрол на
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дейностите на Центъра с оглед внасянето на
подобрения в работата му;
2. координиране на процеса на разработване
на годишния план на Центъра и на годишния
доклад-анализ за изпълнение на годишния
план за дейността на Центъра за предходната
календарна година;
3. създаване на условия за нормална и
ефективна работа в Центъра и осъществяване
на контрол по изпълнението на възложените
задачи;
4. ръководство на процеса по въвеждането
на ИКТ в работата на Центъра;
5. участие в разработване на проекти и
координиране изпълнението на проектните
дейности.
Чл. 9. (1) Дейността на Центъра е структурирана в два отдела: отдел „Квалификация“
и отдел „Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване“.
(2) Отделите се ръководят от началникотдел, който се назначава и освобождава от
директора на Центъра по реда на Кодекса
на труда.
Чл. 10. Отдел „Квалификация“ осъществява
следните дейности:
1. организира изготвянето на анализи за
необходимостта от конкретни обучения въз
основа на проучване на интересите и потребностите, както и на степента на удовлетвореност на обучаваните в Центъра педагогически
специалисти;
2. участва в подготовката на годишния
план за дейността на Центъра;
3. планира, ръководи и координира организацията на учебната дейност на Центъра;
4. организира представянето и популяризирането на добри педагогически практики
и въвеждането на иновации в организацията
и управлението на предучилищното и училищното образование;
5. разработва анализи, оценки и информационни справки за проведените обучения и
прави прогнозни разчети;
6. организира разработването и оценяването
на програмите за обучение и поддържа база
данни за одобрените;
7. организира разработването и актуализирането на учебните материали;
8. планира и организира подбора на преподаватели и поддържа база данни за тях;
9. изготвя отчет за учебната дейност и прави
предложения за подобряването є;
10. подпомага директора в изготвянето
на годишния доклад-анализ за дейността на
Центъра;
11. организира поддържането на базите
данни по чл. 6, ал. 2, т. 9;
12. разработва длъжностни характеристики
на служителите от отдела;
13. организира участието на Центъра в разработването и изпълнението на национални и
международни програми и проекти, обработва
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и анализира данните от участието в тях и
подготвя предложения за подобряването на
квалификационната дейност;
14. организира, координира и ръководи
информационната дейност на Центъра, свързана с квалификацията на педагогическите
специалисти.
Чл. 11. Отдел „Административно-правно и
финансово-стопанско осигуряване“ осъществява следните дейности:
1. подпомага директора при съставянето
на проекта на бюджет на Центъра;
2. организира законосъобразно, ефективно, ефикасно и икономично разходване на
средствата на Центъра съгласно утвърдения
бюджет;
3. изготвя месечни отчети за касовото
изпълнение на бюджета и годишен финансов
отчет на Центъра;
4. разработва проект на правила за документооборота в Центъра;
5. организира деловодната дейност на Центъра, като следи движението на входящата
и изходящата документация и контролира
правилното водене и съхранение на документацията;
6. разработва правилник за вътрешния ред
и длъжностно разписание;
7. разработва длъжностни характеристики
на служителите на отдела;
8. изготвя актове за възникване, изменение
и прекратяване на трудовите правоотношения;
9. изготвя договори, свързани с дейността
на Центъра;
10. води и съхранява трудовите досиета на
служителите в Центъра;
11. осигурява управлението на собствеността, предоставена за ползване на Центъра;
12. организира и осъществява цялостното
материално-техническо снабдяване и обслужване на Центъра, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материални
ценности;
13. подпомага директора в изготвянето
на годишния доклад-анализ за дейността на
Центъра;
Чл. 12. Началниците на отдели изпълняват
и други функции, възложени им със заповед
на директора на Центъра.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Чл. 13. (1) Работното време на служителите е от 9,00 до 17,30 ч., с почивка от 12,00
до 12,30 ч., при 5-дневна работна седмица.
(2) В зависимост от организацията и графика на обученията директорът със заповед
може да определи за работници по график и за
отделни служители работно време, различно
от посоченото в ал. 1, с променливи граници
от 7,30 до 18,30 ч., с период на задължително
присъствие от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна по-
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чивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч., при
задължително отработване на нормалната
продължителност на 8-часовия работен ден.
(3) За определени длъжности в зависимост
от организацията на работа и при спазване
изискванията на действащото законодателство
директорът може да установява сумирано
изчисляване на работното време – седмично,
месечно или за друг календарен период, който
не може да бъде повече от 6 месеца.
Чл. 14. (1) Организацията на работата в
Центъра се осъществява в съответствие с разпоредбите на този правилник и правилника
за вътрешния трудов ред.
(2) Работниците и служителите на Центъра
изпълняват възложените им задачи съобразно
този правилник и утвърдените им длъжностни
характеристики.
Чл. 15. (1) В Центъра се води следната
задължителна документация:
1. дневник за входяща кореспонденция;
2. дневник за изходяща кореспонденция;
3. учебна документация;
4. счетоводна документация;
5. книга за регистриране заповедите на
директора;
6. книга за регистриране на договорите;
7. книга за регистриране на издадените
удостоверения за допълнително обучение или
специализация в различни форми за повишаване на квалификацията;
8. книга за регистриране на преминалите
обучение;
9. книга за регистриране на ползвателите
на легловата база;
10. инвентарна книга;
11. книга за регистриране на проверките
на контролните органи на МОН;
12. книга за регистриране на даренията.
(2) Документите се изготвят и съхраняват
в електронен вариант или на хартиен носител
съобразно изискванията на нормативните
актове и вътрешните правила за документооборота, утвърдени от директора.
(3) В случаите, когато се води на хартиен
носител, задължителната документация на
хартиен носител се номерира, прошнурова и
подпечатва с печата на Центъра.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 50, ал. 5 от Закона за предучилищното и
училищното образование и отменя Правилника за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация
в системата на образованието (ДВ, бр. 100
от 2015 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
4333

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 22 от
20 07 г. за реда за предоставяне управлението на рибните ресу рси в изкус твени
водни обекти – държавна собственост, на
сд ру жени я за люби те лск и риболов (ДВ,
бр. 108 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
2. В ал. 2 думите „Министерството на
земеделието и продоволствието (МЗП)“ се
заменят с „Министерството на земеделието,
храните и горите (МЗХГ)“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. А линея 1 се изменя така:
„(1) За у частие в процеду ра по възлагане управлението на рибните ресу рси за
любителски риболов сдруженията по чл. 11
от ЗРА е необходимо да бъдат вписани в
регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от А генцията по вписванията към министъра на правосъдието,
като юридически лица с нестопанска цел
за осъществяване на дейност в обществена полза. Сдруженията подават заявление
до изпълнителния директор на И А РА по
образец съгласно приложението, в което
се посочват ЕИК по Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел, наименование, седалище
и адрес на организацията.“
2. В ал. 2 точки 1 – 3 и 5 се отменят.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
2. В ал. 2 абревиату рата „МЗП“ се заменя
с „МЗХГ“, а думите „Държавната агенция
по горите (Д А Г)“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите (И А Г)“.
§ 4. В чл. 10, ал. 1, т. 1 абревиат у рата
„Д А Г“ се заменя с „И А Г“.
§ 5. В чл. 13, ал. 1 думите „Министърът на земеделието и продоволствието“ се
замен я т с „Минист ърът на земеделиет о,
храните и горите“.
§ 6. Приложението към чл. 4, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение
към чл. 4, ал. 1

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО
РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
ЗА ЯВЛЕНИЕ
за участие в процедура по възлагане на управление на рибните ресурси в обекти по чл. 3,
ал. 1, т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите – държавна собственост
от .............................................................................,
представлявано от ..................................................
...................................................................................
(наименование на сдружението, име и длъжност
на лицето, представляващо сдружението)
Седалище и адрес на управление: ......................
...................................................................................
(съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел)
ЕИК № ....................................................................
(съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел)
Моля да приемете документите на представляваното от мен сдружение за участие в процедура по възлагане на управлението на рибните
ресурси в .................................................................
..................................................................................,
(наименование и местонахождение на водния
обект)
открита със заповед на министъра на земеделието, храните и горите № ..................................
от ........................ г.
Приложени документи:
1. списък на членовете на сдружението, които
притежават заверен годишен билет за любителски риболов за съответната календарна
година, заедно с данните за номерата на членската карта и билета за любителски риболов
за всяко лице;
2. план за управление на рибните ресурси във
водния обект;
3. други документи, удостоверяващи дейността
на сдружението, посочени в устава му:
...................................................................................
...................................................................................
Дата: .....................
Подпис: ..........................“

§ 7. Навсякъде в наредбата думите „министъра/ът на земеделието и продоволствието“
се заменят с „министъра/ът на земеделието,
храните и горите“.
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на земеделието, храните и горите:
Румен Порожанов
Министър на околната среда и водите:
Нено Димов
4381
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБА № 3
от 18 април 2018 г.

за условията и реда за откриване на платежни
сметки, за изпълнение на платежни операции
и за използване на платежни инструменти
Г л а в а

п ъ р в а

ПРЕДМЕТ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. откриването и воденето на платежни
сметки;
2. изиск вани ята към изпълнението на
платежни операции и коригиращи преводи;
3. изиск вани ята към изпълнението на
платежни операции чрез платежни и предплатени карти;
4. изчисляването и прилагането на приемливи такси за услугите по платежна сметка
за основни операции;
5. списъкът на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка, функционирането на интернет страници за съпоставяне на
таксите, формата и съдържанието на документа
с информация за таксите и отчета за таксите;
6. изискванията относно управлението на
операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността при предоставянето на
платежни услуги;
7. изискванията за отчетност на доставчиците на платежни услуги и издателите на
електронни пари.
Г л а в а

в т о р а

ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ
Общи положения
Чл. 2. (1) Платежна сметка е сметка, водена
на името на един или повече ползватели на
платежни услуги, използвана за изпълнението
на платежни операции.
(2) Плащане от платежни сметки може да
се извършва само по нареждане или с предварително съгласие на титуляря до размера
и при условията, поставени от титуляря на
сметката.
(3) Алинея 2 не се прилага при принудително
изпълнение по установения със закона ред.
(4) Откриването на платежна сметка се
извършва след сключването на рамков договор
за предоставяне на платежни услуги между
доставчика на платежни услуги и ползвателя
на платежни услуги, който да съответства на
изискванията на глава четвърта, раздел III от
Закона за платежните услуги и платежните
системи.
(5) Доставчикът на платежни услуги може
да откаже сключването на договора по ал. 4,
без да обосновава причините за това, освен
в случаите по чл. 119, ал. 5 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
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Предоставяне на информация преди сключване
на договор
Чл. 3. (1) Преди сключване на договора по
чл. 2, ал. 4 доставчикът на платежни услуги
предоставя на ползвателя на платежни услуги
предварителната информация по чл. 60 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи.
(2) Предварителната информация по ал. 1
може да се предоставя под формата на общи
условия или на проект на рамков договор.
(3) Предоставянето на предварителна информация не поражда задължение за сключване на договор между доставчика на платежни
услуги и лицето, на което е предоставена
информацията.
Уникален идентификатор на платежна сметка
Чл. 4. (1) При откриване на платежната
сметка доставчикът на платежни услуги я
обозначава с уникален идентификатор.
(2) Платежните сметки, водени от банки, се
обозначават с международен номер на банкова
сметка (IBAN) в съответствие с изискванията,
определени с наредба на БНБ.
(3) Платежни сметки, водени от доставчици
на платежни услуги, които не са банки, могат да се обозначават с международен номер
на банкова сметка (IBAN) в съответствие с
изискванията, определени с наредба на БНБ.
(4) Електронни пари, до които издателят е
осигурил отдалечен достъп с цел изпълнение на
платежни операции, се съхраняват по сметка
за електронни пари, която е платежна сметка.
Сметките за електронни пари се обозначават
с международен номер на банкова сметка
(IBAN) или с друг уникален идентификатор,
когато издателят е осигурил отдалечен достъп
до тях само с предплатена карта.
(5) Доставчик на платежни услуги не може
да обозначава водени от него платежни сметки с международен номер на банкова сметка
(IBAN), съдържащ БАЕ код на друг доставчик
на платежни услуги.
Откриване на платежна сметка
Чл. 5. (1) Юридическо лице, което желае
да открие платежна сметка, предоставя на
доставчика на платежни услуги следните
документи и информация:
1. единен идентификационен код или код
по БУЛСТАТ;
2. извлечение от у чредителния акт на
лицето, което открива сметката, с което се
установяват правомощията за разпореждане
с неговото имущество;
3. актуално удостоверение за регистрация
на лицето, което открива сметката, с което
се удостоверяват лицата, които управляват и
представляват титуляря, и техни лични данни
по документ за самоличност;
4. пълномощно, ако има такова, с което
лицето/лицата, което/които управлява/т и
представлява/т титуляря, оправомощава/т
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друго лице/лица да се разпорежда/т с парите
по сметката от името на титуляря; подписът
на упълномощителя трябва да бъде положен
в присъствието на лице, оправомощено за
това от доставчика на платежни услуги, или
да бъде заверен нотариално;
5. лични данни по документ за самоличност
и спесимен от подписите на лицата, които
имат право да се разпореждат с парите по
сметката; подписите на тези лица трябва да
са положени в присъствието на оправомощен
за това служител на доставчика на платежни
услуги или да са заверени нотариално.
(2) Физическо лице, което желае да открие
платежна сметка, предоставя на доставчика
на платежни услуги следните документи и
информация:
1. лични данни на титуляря на сметката
по документ за самоличност;
2. пълномощно, ако има такова, с което
титулярят оправомощава друго лице/лица да се
разпорежда/т с парите по сметката; подписът
на упълномощителя трябва да бъде положен
в присъствието на лице, оправомощено за
това от доставчика на платежни услуги, или
да бъде заверен нотариално;
3. лични данни по документ за самоличност
и подписите на лицата, които имат право да се
разпореждат с парите по сметката; подписите
на тези лица трябва да са положени в присъствието на упълномощен за това служител
на доставчика на платежни услуги или да са
заверени нотариално.
(3) Изменения в документите по ал. 1 и
2 имат сила по отношение на доставчика на
платежни услуги, при когото се води сметката,
само от момента, в който той е бил писмено
уведомен за тях от оправомощено лице.
(4) Документите по ал. 1, т. 2 и 3, както и
документите за настъпили изменения в тях,
могат да не се предоставят от лица, които са
вписани в Търговския регистър, освен ако е
договорено друго с доставчика на платежни
услуги в рамковия договор.
(5) Доставчикът на платежни услуги може
да изисква и други документи за откриване
и водене на платежна сметка, за което предварително уведомява лицето, което открива
сметката.
(6) Доставчикът на платежни услуги, при
който се открива сметката, договаря с лицето,
на което се открива сметката, начина, по който
ще бъде предоставяна отчетна информация
за състоянието на сметката.
Сметки, водени от банки
Чл. 6. (1) Платежни сметки, водени от банки, се използват за изпълнение на платежни
операции и за съхранение на пари.
(2) Банките могат да поддържат и други
видове сметки за съхранение на пари, които се
обслужват при определени с договор условия.
(3) По сметките по ал. 1 и 2 може да се
договаря изискване за поддържане на минимална наличност.
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(4) Изискванията по глава четвърта, раздел III от Закона за платежните услуги и
платежните системи не се прилагат, когато
договорът за откриване на сметка, водена от
банка, не предвижда съхраняваните по сметката средства да се използват за изпълнение
на платежни операции или тези операции са
свързани само с откриването и закриването
є. За тези операции се прилагат изискванията на глава четвърта, раздел II от Закона за
платежните услуги и платежните системи.
(5) Платежните сметки, водени от банки,
могат да бъдат:
1. разплащателни сметки – за съхранение
на пари, платими на виждане без срок за
предизвестие от титуляря до банката, и за
изпълнение на платежни операции по внасяне,
прехвърляне и теглене на средства;
2. платежни сметки за основни операции – за съхранение на пари в левове и предоставяне на услуги по чл. 118 от Закона за
платежните услуги и платежните системи;
3. сметки за електронни пари – за съхранение на електронни пари, до които издателят
е осигурил отдалечен достъп за изпълнение
на платежни операции;
4. други видове платежни сметки, които се
обслужват при определени с договор условия
и съгласно действащото законодателство.
(6) Редът и начинът за откриване, водене и
закриване на сметки на бюджетните организации, включително ограниченията и условията,
при които бюджетни организации могат да имат
платежни сметки, както и случаите на служебно
откриване и закриване на сметки на бюджетни организации, се определят със съответните
указания съгласно чл. 151, ал. 1 и 4 и чл. 154,
ал. 20 от Закона за публичните финанси.
Закриване на платежна сметка
Чл. 7. (1) Закриването на платежна сметка
се извършва при прекратяване на рамковия
договор, на основание на който тя е открита, при спазване изискванията на чл. 63 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи. Закриването на платежна сметка за
основни операции се извършва при спазване
изискванията на чл. 121 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(2) При закриване на платежна сметка доставчикът на платежни услуги възстановява на
титуляря останалите по сметката средства или
средствата, неизползвани за платежни операции.
Г л а в а

т р е т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛАТЕЖНИТЕ
ОПЕРАЦИИ
Раздел I
Общи положения
Платежно нареждане
Чл. 8. (1) Платежно нареждане е всяко
нареждане от платеца или получателя към
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доставчика на платежни услуги, с което се
разпорежда изпълнението на платежна операция.
(2) Платежното нареждане може да бъде
дадено писмено на хартиен носител или по
електронен път, ако това е договорено между
страните.
(3) При установяване на идентичността на
платеца по чл. 100 от Закона за платежните
услуги и платежните системи доставчиците
на платежни услуги спазват изискванията на
Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 на Комисията от 27 ноември 2017 г. за допълнение
на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността
на клиента и общите и сигурни отворени
стандарти на комуникация.
(4) Платежните нареждания се изпълняват
в тяхната цялост и по хронологичния ред на
постъпването им при доставчика на платежни
услуги при спазване изискванията на глава
пета от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(5) Подуправителят, ръководещ управление
„Банково“ на БНБ, определя с указание примерни формуляри-образци на документите, с
които се разпорежда или се дава съгласие за
изпълнение на платежните операции.
Изпълнение на платежни нареждания
Чл. 9. (1) При изпълнение на платежно
нареждане доставчиците на платежни услуги
използват технически средства, които да осигуряват спазването на Закона за платежните
услуги и платежните системи.
(2) При подаване на съобщение към платежна система за изпълнение на платежно
нареждане доставчикът на платежни услуги
въвежда всички данни от платежното нареждане съгласно правилата на съответната
платежна система.
(3) Когато платежните сметки на платеца
и на получателя са открити при един и същи
доставчик на платежни услуги, вальорът на
заверяване на платежната сметка на получателя е същият работен ден.
(4) Валута на платежна операция е валутата,
в която платецът е наредил или дал съгласието
си за извършване на платежната операция.
(5) Всички платежни операции, както и
уведомленията по чл. 75, т. 2 от Закона за
платежните услуги и платежните системи се
регистрират в хронологичен ред от доставчика
на платежни услуги по начин, който позволява
сигурно съхраняване и точно възпроизвеждане
на информацията и изключва всяка възможност за нейното последващо изменение, и се
съхраняват за срок в съответствие с чл. 24,
ал. 3 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(6) Доставчикът на платежни услуги на
получателя връща в срок до края на работния ден, следващ получаването є, сумата
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на неизпълнена платежна операция, когато
посочената в платежното нареждане платежна сметка на получателя е закрита или
не съществува. За възстановяване на сумата
доставчикът на платежни услуги на получателя може да удържи такса, съответстваща
на действителните му разходи.
(7) Доставчикът на платежни услуги може
да откаже изпълнението на платежна операция
в случай на ограничения съгласно действащото законодателство, приложимите правила за изпълнение на съответната платежна
операция и договорените условия, при които
се води сметката.
(8) Ползвателите на платеж ни услу ги,
държателите на електронни пари или други
заинтересовани лица могат да подават до
БНБ жалби за предполагаеми нарушения по
чл. 167, ал. 2 от Закона за платежните услуги
и платежните системи, извършени от доставчици на платежни услуги или от издатели на
електронни пари. Подуправителят, ръководещ
управление „Банково“ на БНБ, определя с
указание реда за подаване и обработване на
жалби.
Разполагаема наличност
Чл. 10. (1) Платежното нареждане може да
се изпълни само до размера на разполагаемата
наличност по платежната сметка, до размера
на предоставените средства от ползвателя
за изпълнение на платежна операция или
до размера на договорения кредит, ако има
такъв. Не се допускат частични преводи по
отделни платежни нареждания.
(2) В случай че условията по ал. 1 не са налице, доставчикът на платежни услуги отказва
изпълнението на платежното нареждане, като
се прилага чл. 84 от Закона за платежните
услуги и платежните системи.
Раздел II
Коригиращи преводи
Общи положения
Чл. 11. (1) В сроковете по чл. 96 от Закона
за платежните услуги и платежните системи
доставчикът на платежни услуги на платеца
може да поиска от доставчика на платежни
услуги на получателя, или доставчикът на
платежни услуги на получателя може по своя
инициатива, да извърши служебен коригиращ
превод при неточно изпълнена платежна операция, когато доставчикът на платежни услуги
на получателя е заверил сметка с различен от
посочения от платеца в платежното нареждане
уникален идентификатор, или е заверил сметката на получателя, но със сума, различна от
посочената от платеца в платежното нареждане, или когато доставчикът на платежни услуги
на платеца е задължил сметката на платеца
със сума, различна от посочената от платеца
в платежното нареждане, или при дублирано
изпълнение на разрешена платежна операция.
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(2) Служебният коригиращ превод е в
размер, при който платежната сметка се
възстановява в състоянието, в което тя би
се намирала без изпълнението на неточно
изпълнената операция, но без да надвишава
средствата, които са налични или постъпят
по сметката в срока по чл. 96, ал. 3 от Закона
за платежните услуги и платежните системи.
(3) Служебен коригиращ превод може да
се извършва независимо от наличието на
ограничения в действащото законодателство
или в договора за платежни услуги, доколкото
средствата, постъпили в резултат на неточно
изпълнено платежно нареждане, не принадлежат на титуляря на сметката.
(4) За извършване на служебен коригиращ
превод не се събират такси и комисиони от
клиентите.
Отговорност на доставчика на платежни услуги на платеца за неизпълнена или неточно
изпълнена платежна операция
Чл. 12. (1) Когато доставчикът на платежни услуги на платеца не е изпълнил или
неточно е изпълнил платежна операция, той
своевременно възстановява на платеца сумата
на неизпълнената или неточно изпълнената
платежна операция и, когато е приложимо, възстановява сметката на платеца в състоянието,
в което тя би се намирала без изпълнението
на неточно изпълнената платежна операция.
(2) В слу чаите, когато доставчикът на
платежни услуги на платеца неточно е изпълнил платежна операция, в резултат на което
средствата погрешно са постъпили по сметка
с различен от посочения в платежното нареждане уникален идентификатор или е заверена
сметката на получателя със сума, различна
от посочената в платежното нареждане, или
когато е задължена сметката на платеца със
сума, различна от посочената в платежното
нареждане, или е дублирано изпълнението на
разрешена платежна операция, доставчикът
на платежни услуги на платеца има право да
поиска служебен коригиращ превод от доставчика на платежни услуги на получателя в срок
до 5 работни дни от датата на възстановяване
на сумата по ал. 1, но не по-късно от един
месец, след като е бил уведомен от платеца
или по друг начин за неточно изпълнената
платежна операция.
(3) Когато доставчик на платежни услуги
по иницииране на плащания носи отговорност
в случаите по ал. 2, той може да отправи искане за извършване на служебен коригиращ
превод към доставчика на платежни услуги
на получателя директно или чрез доставчика
на платежни услуги, обслужващ сметката, в
срока по ал. 1.
(4) При отказ за извършване на служебен
коригиращ превод от доставчика на платежни
услуги на получателя той уведомява за това
доставчика на платежни услуги на платеца
и посочва причините за отказа. В случай че
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доставчикът на платежни услуги на получателя
се съмнява в законосъобразността на искането за служебен коригиращ превод, той може
да изиска копие на платежното нареждане,
основание за извършване на платежната операция, а в случай на директен дебит – копие
на съгласието за директен дебит.
(5) Доставчикът на платежни услуги на получателя, който е одобрил искането по ал. 2,
извършва служебен коригиращ превод в срок
до 5 работни дни от получаване на искането.
(6) В случай че по сметката на получателя
няма достатъчно средства за нейното задължаване със сумата на неточно изпълнената
платежна операция или сметката е закрита,
обсл у ж ва щ и я т пол у чат ел я дос та вч и к на
платежни услуги уведомява доставчика на
платежни услуги на платеца. Доставчикът
на платежни услуги на получателя може да
задължи сметката на получателя, когато по
нея има средства, до размера на подлежащата
на коригиране сума, но не по-късно от срока по ал. 5. Ако по сметката на получателя
няма средства, достатъчни за възстановяване
на подлежащата на коригиране сума към последния ден на срока по ал. 5, обслужващият
получателя доставчик на платежни услуги
извършва служебен коригиращ превод в размер, равен на наличността по сметката към
този момент.
Отговорност на доставчика на платежни услуги на получателя за неизпълнена или неточно
изпълнена платежна операция
Чл. 13. (1) Когато доставчикът на платежни услуги на получателя не е изпълнил или
неточно е изпълнил платежна операция, той
незабавно заверява сметката на получателя,
посочен в платежното нареждане, със сумата
на неизпълнената или неточно изпълнената
платежна операция или в случай на дублирано
изпълнение на разрешена платежна операция възстановява сметката на получателя в
състоянието, в което тя би се намирала без
изпълнението на неточно изпълнената платежна операция.
(2) Когато доставчикът на платежни услуги
на получателя е изпълнил неточно платежна
операция, като е заверил платежна сметка с
различен от посочения в платежното нареждане уникален идентификатор, или е заверил
сметката на получателя със сума, различна
от посочената в платежното нареждане, или
е дублирано изпълнението на разрешена платежна операция, доставчикът на платежни
услуги на получателя има право да извърши
служебен коригиращ превод в срок до 5 работни дни от датата на заверяването, съответно
възстановяването по ал. 1.
(3) Доставчикът на платежни услуги на
получателя може да задължи сметката на получателя, когато по тази сметката има средства,
до размера на подлежащата на коригиране
сума, но не по-късно от срока по ал. 2. Ако
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по сметката на получателя няма средства,
достатъчни за възстановяване на подлежащата на коригиране сума към последния ден
на срока по ал. 2, обслужващият получателя
доставчик на платежни услуги извършва служебен коригиращ превод в размер, равен на
наличността по сметката към този момент.
Раздел III
Платежни операции с използване на кредитен превод
Изпълнение на кредитен превод в левове
Чл. 14. (1) Кредитният превод е платежна
услуга за заверяване на платежна сметка на
получателя посредством една или няколко
платежни операции, извършвани по платежна
сметка на платеца от доставчика на платежни услуги, който води платежната сметка
на платеца, въз основа на дадено от платеца
нареждане. Платецът и получателят могат да
бъдат едно и също лице.
(2) Платецът съставя платежно нареждане
за кредитен превод със съдържание съгласно
изискванията на чл. 15 и носи отговорност
за настъпилите последици от неправилното
му съставяне.
Съдържание на платежното нареждане за кредитен превод в левове
Чл. 15. (1) Платежното нареждане за кредитен превод в левове съдържа:
1. наименование на доставчика на платежни услуги, до който нареждането се отправя;
2. име (наименование) на наредителя;
3. международен номер на банкова сметка
(IBAN) или друг уникален идентификатор на
сметката на наредителя;
4. наименование на доставчика на платежни
услуги на получателя;
5. бизнес идентификационен код (BIC) на
доставчика на платежни услуги на получателя,
ако има издаден такъв;
6. име (наименование) на получателя;
7. международен номер на банкова сметка
(IBAN) или друг уникален идентификатор на
сметката на получателя;
8. сума на платежната операция;
9. валута на платежната операция;
10. дата за изпълнение;
11. основание (информация за получателя);
12. допълнителни пояснения;
13. дата на представяне на платежното
нареждане;
14. подпис на наредителя.
(2) Платежното нареждане за кредитен
превод може да съдържа и дру ги данни,
включително такива, които са необходими
за изпълнение изискванията по други нормативни актове.
Изпълнение на кредитен превод във валута,
различна от лева
Чл. 16. (1) При изпълнение на кредитен
превод във валута, различна от лева, платежното нареждане може да съдържа данни,
различни от посочените в чл. 15.
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(2) Доставчиците на платежни услуги обозначават като отделен вид платежна услуга в
тарифите си услугата кредитен превод в евро,
попадаща в обхвата на Регламент (ЕС) 260/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
14 март 2012 г. за определяне на технически
и бизнес изисквания за кредитни преводи и
директни дебити в евро и за изменение на
Регламент (ЕО) № 924/2009, с приложимия за
нея вальор за изпълнение, ако доставчикът на
платежни услуги предлага тази услуга.
Раздел IV
Платежни операции с използване на директен дебит
Изпълнение на директен дебит в левове
Чл. 17. (1) Директният дебит е платежна
услуга по задължаване на платежна сметка
на платеца, когато платежната операция се
извършва по инициатива на получателя въз
основа на дадено от платеца съгласие.
(2) При плащания чрез директен дебит в
левове платецът предварително предоставя
своето съгласие пред доставчика на платежни
услуги, който води платежната му сметка, а
копие от съгласието се изпраща на получателя.
(3) Платецът съставя съгласието за директен
дебит със съдържание съгласно изискванията
на чл. 18 и носи отговорност за настъпилите
последици от неправилното съставяне на
съгласието за директен дебит.
(4) За иницииране на дирек тен деби т
получателят съставя платежно нареждане
за директен дебит със съдържание съгласно
изискванията на чл. 19 и носи отговорност
за настъпилите последици от неправилното
му съставяне.
(5) Доставчикът на платежни услуги на
получателя приема платежното нареждане
за директен дебит и го представя пред доставчика на платежни услуги на платеца, без
да проверява основанието за използването на
директния дебит.
(6) Преди изпълнение на платежно нареждане за директен дебит доставчикът на
платежни услуги на платеца проверява дали:
1. е налице предварително съгласие на
платеца за директен дебит по ал. 2;
2. по сметката на платеца има достатъчна
разполагаема наличност или разрешен кредит
за изпълнението на платежното нареждане за
директен дебит;
3. са удовлетворени условията за изпълнение
на платежното нареждане за директен дебит,
включително дали са получени документите,
изисквани за неговото изпълнение, ако е договорено представянето на такива.
(7) Платежно нареждане за директен дебит се изпълнява от доставчика на платежни
услуги на платеца в срока по чл. 87, ал. 3 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи, считано от датата, на която са изпълнени условията по ал. 6.
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(8) Ако в срок до 5 работни дни от получаване на платежното нареждане за директен
дебит не настъпят условията за изпълнението му по ал. 6, доставчикът на платежни
услуги на платеца отказва изпълнението на
платежното нареждане за директен дебит и
информира за това доставчика на платежни
услуги на получателя.
Съдържание на съгласието за директен дебит
в левове
Чл. 18. (1) Съгласието за директен дебит
в левове съдържа:
1. наименование и адрес на доставчика на
платежни услуги на платеца, пред който се
депозира съгласието;
2. дата на представяне на документа;
3. име (наименование) на платеца;
4. подпис на платеца;
5. международен номер на банкова сметка
(IBAN) или друг уникален идентификатор на
сметката на платеца;
6. име (наименование) на получателя;
7. срок на валидност на съгласието;
8. условия, при които се дава съгласието.
(2) По договореност между платеца и неговия доставчик на платежни услуги съгласието
за директен дебит може да съдържа и друга
информация.
Съдържание на платежното нареждане за директен дебит в левове
Чл. 19. (1) Платежното нареждане за директен дебит в левове съдържа:
1. наименование на доставчика на платежни услуги, до който нареждането се отправя;
2. име (наименование) на наредителя – получател на сумата;
3. международен номер на банкова сметка
(IBAN) или друг уникален идентификатор на
сметката на наредителя – получател на сумата;
4. бизнес идентификационен код (BIC) на
доставчика на платежни услуги на наредителя – получател на сумата, ако има издаден
такъв;
5. наименование на доставчика на платежни
услуги на платеца;
6. име (наименование) на платеца;
7. международен номер на банкова сметка
(IBAN) или друг уникален идентификатор на
сметката на платеца;
8. бизнес идентификационен код (BIC) на
доставчика на платежни услуги на платеца,
ако има издаден такъв;
9. сума на платежната операция;
10. валута на платежната операция;
11. дата на представяне на платежното
нареждане;
12. основание (информация за платеца);
13. допълнителни пояснения;
14. дата за изпълнение;
15. подпис на наредителя – получател на
сумата.
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(2) Платежното нареждане за директен
деби т може да с ъд ърж а и д ру г и да н н и,
включително такива, които са необходими
за изпълнение на изискванията по други
нормативни актове.
Изпълнение на директен дебит във валута,
различна от лева
Чл. 20. (1) При изпълнение на директен
дебит във валута, различна от лева, платежното нареждане и съгласието за директен
дебит могат да съдържат данни, различни от
посочените в чл. 18 и 19.
(2) При изпълнение на директен дебит
във валута, различна от лева, доставчиците
на платежни услуги могат да следват и друга
поредност и процедури по предоставяне на
съгласието и изпълнение на директния дебит.
(3) Доставчиците на платежни услуги обозначават като отделен вид платежна услуга в
тарифите си услугата директен дебит в евро,
попадаща в обхвата на Регламент (ЕС) 260/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
14 март 2012 г. за определяне на технически
и бизнес изисквания за кредитни преводи и
директни дебити в евро и за изменение на
Регламент (ЕО) № 924/2009, с приложимия за
нея вальор за изпълнение, ако доставчикът на
платежни услуги предлага тази услуга.
Извършване на плащания с предварително съгласие на титуляря на сметката
Чл. 21. В случай че доставчикът на платежни услуги и получателят са едно и също
лице, доставчикът на платежни услуги може
да събира по открита при него платежна сметка суми, дължими от титуляря на сметката,
въз основа на негово предварително писмено
съгласие. Доставчикът на платежни услуги
уведомява титуляря за основанието, размера
и вальора на събраната от неговата платежна
сметка сума.
Раздел V
Платежни операции с използване на наличен
паричен превод
Наличен паричен превод
Ч л. 22. На л и ч н и я т пари чен п ревод е
платежна услуга, при която средствата се
предоставят от платеца, без да са открити
платежни сметки на името на платеца или
на получателя, с единствена цел прехвърляне
на съответната сума на получателя или на
друг доставчик на платежни услуги, действащ
от името на получателя, и/или когато тези
средства се получават от името на получателя
и са на негово разположение.
Съдържание на платежното нареждане за наличен паричен превод
Чл. 23. (1) Платежното нареждане за наличен паричен превод в левове съдържа:
1. име (наименование) на платеца;
2. адрес на платеца, включително държава
на платеца;
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3. уникален идентификатор на платеца или
на неговата платежна сметка;
4. име (наименование) на получателя;
5. уникален идентификатор на получателя
или на неговата платежна сметка;
6. сума на платежната операция;
7. валута на платежната операция;
8. основание;
9. допълнителни пояснения;
10. дата на представяне на платежното
нареждане;
11. подпис на платеца.
(2) Платежното нареждане за наличен паричен превод може да съдържа и други данни,
включително такива, които са необходими за
изпълнение на изискванията по други нормативни актове.
(3) За изпълнение на наличен паричен превод по чл. 69, ал. 3 от Закона за платежните
услуги и платежните системи платецът може
да предоставя единствено информация, позволяваща на доставчика на платежни услуги
еднозначно да идентифицира получателя и
съответното задължение на клиента на получателя, въз основа на договореност между
доставчика на платежни услуги и получателя.
Раздел VI
Общи положения
Спазване изискванията на правни актове на
Европейския съюз
Чл. 24. При предоставяне на платежни
услуги и изпълнение на платежни операции
доставчиците на платежни услуги спазват
изискванията на:
1. Регламент (ЕС) № 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г.
относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1781/2006;
2. Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември
2009 г. относно презграничните плащания в
рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001;
3. Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март
2012 г. за определяне на технически и бизнес
изисквания за кредитни преводи и директни
дебити в евро и за изменение на Регламент
(ЕО) № 924/2009;
4. Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2015 г.
относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти;
5. делегираните регламенти и регламентите
за изпълнение на Директива (ЕС) 2015/2366
и Директива 2014/92/ЕС;
6. Окончателни насоки относно сигурност
та на плащанията в интернет от 19 декември
2014 г. на Европейския банков орган.
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ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ ПЛАТЕЖНИ И ПРЕДПЛАТЕНИ К АРТИ
Раздел I
Общи положения
Платежни карти
Чл. 25. (1) Платежната карта е вид персонализиран платежен инструмент (дебитна
или кредитна карта), който се използва многократно за идентификация на оправомощения
ползвател на платежни услуги и за отдалечен
достъп до платежна сметка и/или до предварително договорен кредитен лимит и с който
могат да се извършват операции по чл. 27.
(2) Платежната карта е собственост на
доставчика на платежни услуги, издател на
картата.
(3) Платежната карта се използва само
лично от оправомощения ползвател на платежни услуги.
(4) Дос та вч и к ът на п лат еж н и усл у г и,
издател на п латеж ната кар та, осиг у рява
всяка издадена от него карта да разполага
с интегрална схема (чип), която се използва
за установяване на автентичността на карта
при изпълнение на платежни операции на
терминални устройства АТМ и ПОС.
(5) Платежната карта се издава за определен
срок. Името на оправомощения ползвател,
номерът на картата и датата на изтичане на
срока на валидността на картата се поставят
върху лицевата є страна. Отговорност за персонализацията на картата носи доставчикът
на платежни услуги, издател на картата.
(6) Доставчикът на платежни услуги, издател на платежната карта, осигурява за всяка
издадена от него карта да са спазени изиск
ванията на чл. 10, параграф 5 от Регламент
(ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2015 г. относно обменните
такси за платежни операции, свързани с карти.
(7) Доставчикът на платежни услуги, издател на платежната карта, я предоставя на
разположение на оправомощения ползвател
на платежни услуги в срок не по-дълъг от 10
дни от сключването на рамковия договор за
платежна карта.
(8) Издаването на платежна карта се извършва след сключването на рамков договор
за предоставяне на платежни услуги между
доставчика на платежни услуги и ползвателя
на платежни услуги, който да съответства на
изискванията на глава четвърта, раздел III от
Закона за платежните услуги и платежните
системи.
Персонализирани средства за сигурност
Чл. 26. (1) Персоналният идентификационен номер (по-нататък „ПИН“) на всеки
оправомощен ползвател на платежни услуги,
свързан с неговата карта, се предоставя от
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издателя на картата. Издателят предава ПИН
на оправомощения ползвател на платежни
услуги, като осигурява запазването му в тайна.
(2) Персоналният идентификационен номер
е вид персонализирано средство за сигурност
и е най-малко четирицифрен.
(3) А ко оправомощени ят ползвател на
платежни услуги забрави своя ПИН, издателят издава нова платежна карта с нов ПИН
в срока по чл. 25, ал. 7 или в същия срок
генерира нов ПИН.
(4) Издателят на платежната карта е длъжен
да осигури възможност на всеки оправомощен
ползвател на платежни услуги да променя
своя ПИН чрез терминално устройство АТМ
на територията на страната с нова цифрова
комбинация, известна само на ползвателя.
(5) За извършване на платежни операции
с платежни карти от разстояние доставчикът
на платежни услуги, издател на платежната
карта, предоставя на оправомощения ползвател на платежни услуги персонализирани
средства за сигурност, различни от ПИН, кои
то осигуряват изпълнението на изискванията
на чл. 100 от Закона за платежните услуги и
платежните системи.
Операции чрез платежна карта
Чл. 27. (1) С платежна карта могат да се
извършват следните операции:
1. теглене и/или внасяне на пари в брой
чрез терминални устройства АТМ;
2. плащане на стоки и услуги и теглене на
пари в брой чрез терминални устройства ПОС;
3. плащане на стоки и услуги и превод
между сметки чрез виртуални терминални
устройства ПОС;
4. превод между платежни сметки чрез
терминални устройства АТМ;
5. плащане на услуги чрез терминални
устройства АТМ;
6. справочни и други платежни и неплатежни операции.
(2) Приемането на плащания и изпълнението на платежни операции чрез платежни
карти могат да се извършват и от доставчик
на платежни услуги, различен от издателя на
платежна карта.
Регистриране и съхранение
Чл. 28. Всички операции, извършвани
с използване на платежни карти, както и
уведомленията по чл. 75, т. 2 от Закона за
платежните услуги и платежните системи
се регистрират и съхраняват от издателите
съгласно чл. 9, ал. 5.
Раздел II
Операции с платежни карти на терминални
устройства ПОС, намиращи се при търговец
Договорни отношения между доставчик на
платежни услуги и търговец
Чл. 29. (1) Когато терминалните устройства
ПОС се намират при търговец, различен от
доставчика на платежни услуги, взаимоотношенията между тях във връзка с услугата по
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приемане на плащания с платежни карти се
уреждат с договор, който осигурява спазването
на Закона за платежните услуги и платежните
системи и подзаконовите нормативни актове
по неговото прилагане.
(2) Договорът по ал. 1 съдържа най-малко
следното:
1. видовете платежни карти, чрез които
могат да се извършват платежни операции
при търговеца в съответствие с Регламент
(ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2015 г. относно обменните
такси за платежни операции, свързани с карти;
2. приложимите процедури и задължения
на търговеца при изпълнение на операции с
платежни карти, включително процедурите
за сигурност;
3. срока и начина на плащане към търговеца
от доставчика на платежните услуги.
(3) Изискванията на ал. 1 и 2 се прилагат
и за виртуални терминални устройства ПОС.
Отказ за изпълнение на операция с платежна
карта
Чл. 30. (1) Търговецът, при който се намира
терминалното устройство ПОС, чрез което
се извършва плащането, може да откаже използването на платежна карта при:
1. невалидност на платежната карта;
2. несъответствие на подписа върху платежната карта с подписа върху документа за
операцията или документа за самоличност
или липса на подпис върху платежната карта,
ако такъв се изисква за нейната валидност;
3. отказ от страна на държателя да представи документ, потвърждаващ неговата самоличност, или когато търговецът установи,
че неоправомощено лице използва платежната
карта;
4. невъзможност да се получи потвърждение
за извършване на операцията;
5. съмнение за неистинска или подправена
платежна карта;
6. предварително предоставена информация от страна на търговеца, че не приема
съответната платежна карта съгласно чл. 10,
параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април
2015 г. относно обменните такси за платежни
операции, свързани с карти;
7. други основания, които не противоречат
на действащото законодателство.
(2) Търговецът може да задържи платежна
карта от името на издателя в случаите по
ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 по реда, посочен в договора по чл. 29.
Раздел III
Изисквания при обработката на операции с
платежни карти
Приемане на платежни карти и авторизация
на операциите с тях
Чл. 31. (1) Доставчиците на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клоновете на
доставчици на платежни услуги, извършващи
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дейност на територията на страната, осигуряват за всяко терминално устройство АТМ и
ПОС, което поддържат финансово, техническа
възможност за извършване на операции с всички платежни карти, издадени от доставчици
на платежни услуги и клонове на доставчици
на платежни услуги, които извършват дейност
на територията на страната.
(2) Операциите по чл. 27, ал. 1 се авторизират (одобряват) или отказват след проверка на данни, параметри и характеристики,
свързани с платежната карта, оправомощения
ползвател на платежни услуги и операцията,
като валидност и статус на картата, ПИН
код или други персонализирани средства за
сигурност (ако се изискват), достъпна наличност, лимити и т.н.
(3) В режим на онлайн авторизация проверката по ал. 2 се извършва незабавно от
авторизационната система на издателя на
картата или обслужващия го обработващ
субект, към която чрез телекомуникационна
среда е свързано терминалното устройство,
от което се извършва платежната операция.
(4) В режим на офлайн авторизация проверката по ал. 2 се осъществява незабавно
от терминалното устройство, без да се прави
проверка от авторизационната система на
издателя на картата или обслужващия го
обработващ субект.
(5) Авторизационните системи, поддържани от банки, лицензирани от БНБ, имат
директна онлайн връзка със системен оператор
на система с окончателност на сетълмента,
обработваща платежни операции, свързани
с карти, която извършва нетен сетълмент в
определен момент в РИНГС.
(6) Системният оператор на система с
окончателност на сетълмента, обработваща
платежни операции, свързани с карти, която
извършва нетен сетълмент в определен момент в РИНГС, пренасочва авторизационните
съобщения на платежни операции, свързани
с платежна карта, между съответните банки,
лицензирани от БНБ, и клонове на банки, извършващи дейност на територията на страната.
(7) Терминалните устройства АТМ и ПОС
на територията на страната, поддържани
финансово от банки, лицензирани от БНБ,
и клонове на банки, извършващи дейност
на територията на страната, имат директна
или индиректна онлайн връзка със системен
оператор на система с окончателност на сетълмента, обработваща платежни операции,
свързани с карти, която извършва нетен сетълмент в определен момент в РИНГС.
(8) Доставчиците на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клоновете на доставчици
на платежни услуги, извършващи дейност на
територията на страната, осигуряват за всяко
терминално устройство АТМ и ПОС, което
поддържат финансово, техническа възможност
за извършване на операции с платежни карти
с интегрална схема (чип).
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Посредничество при сетълмента и вальор
Чл. 32. (1) Клиринг и сетълмент на платежни
операции в левове, свързани с платежни карти,
при които издателите са банки, лицензирани
от БНБ, и клонове на банки, извършващи
дейност на територията на страната, и мястото
на продажба или терминалното устройство
АТМ се намира на територията на Република
България, се извършват от системен оператор
на система с окончателност на сетълмента,
обработваща платежни операции, свързани
с карти, която извършва нетен сетълмент
в определен момент в РИНГС. Мястото на
продажба се определя по смисъла на чл. 2,
т. 29 от Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април
2015 г. относно обменните такси за платежни
операции, свързани с карти.
(2) Вальорът на задължаване на платежната сметка на платеца или на предварително
определения кредитен лимит при платежни
операции по ал. 1 е работният ден на РИНГС,
в който сметката за сетълмент на банката
издател е задължена чрез заявката за сетълмент на системния оператор.
(3) Вальорът на заверяване на платежната
сметка на получателя при платежни операции по ал. 1 е не по-късно от работния ден
на РИНГС, в който сметката за сетълмент
на банката, приемаща плащания с карти, е
заверена чрез заявката за сетълмент на системния оператор.
Раздел IV
Изпълнение на операции с предплатени карти
Предплатени карти
Чл. 33. (1) Предплатената карта е вид
персонализиран платежен инструмент, върху
който се съхраняват електронни пари или
който осигурява отдалечен достъп до сметка
за електронни пари, и с който се извършват
платежни операции.
(2) Издаването на предплатена карта,
включително в случаите, когато името на
оправомощения ползвател не е изписано на
лицевата є страна, се извършва след сключването на договор по чл. 35, ал. 3 от Закона
за платежните услуги и платежните системи,
при спазване на операционните лимити на съответната платежна картова схема, в рамките
на която е издадена картата, и в съответствие
с изискванията на Закона за мерките срещу
изпирането на пари.
(3) Предплатената карта притежава персонален идентификационен номер – ПИН, като се
прилага съответно чл. 26, ал. 1 – 3. Издателят
на картата е длъжен да осигури възможност
на всеки оправомощен ползвател на платежни
услуги да променя своя ПИН с нова цифрова
комбинация, известна само на него.
(4) Предплатена карта, която може да се
използва само за извършване на операции
по чл. 27, ал. 1, т. 3, може да не притежава
ПИН по ал. 3.
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(5) За предплатените карти се прилагат
съответно чл. 25, ал. 2 – 7, чл. 27 – 29, чл. 30,
ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 7 и ал. 2, чл. 31 и 32. За
операции с предплатена карта, върху лицевата
страна на която е изписано името на оправомощения ползвател, се прилагат съответно и
чл. 30, ал. 1, т. 2 и 3.
Г л а в а

п е т а

ПЛАТЕЖНА СМЕТК А ЗА ОСНОВНИ
ОПЕРАЦИИ
Общи положения
Ч л. 34. П лат еж на сме т к а за основн и
операции е платежна сметка, водена в български левове, по която на потребители се
предоставят услугите по чл. 118 от Закона за
платежните услуги и платежните системи.
Услугите по платежна сметка за основни
операции, изброени в приложение № 1, се
предоставят на потребителите безплатно или
срещу приемливи такси независимо от броя
платежни операции, извършени от сметката.
Изчисляване на среден размер на таксите
Чл. 35. (1) Банките, лицензирани от БНБ, и
клоновете на банки, осъществяващи дейност
на територията на страната, които предоставят
платежни услуги на потребители, предоставят
на БНБ в срок до 31 януари на текущата година
информация за размера на начисляваните такси
към 31 декември на предходната календарна
година, събирани от потребители за всяка от
услугите по приложение № 1 по разплащателни
сметки. Когато банка начислява различни по
размер такси за услуга по приложение № 1,
тя предоставя на БНБ средноаритметична
стойност на размера на тези такси.
(2) На база предоставената информация по
ал. 1 БНБ изчислява и публикува на интернет страницата си веднъж годишно до края
на февруари на текущата година средния
размер на таксите, начислявани от банките
на потребители за услугите по приложение
№ 1, по разплащателни сметки.
(3) Средният размер на таксите по ал. 2 се
определя като средноаритметична стойност
на размера на таксите по ал. 1 за всяка от
услугите по приложение № 1. Когато десет
или повече банки предлагат някоя от услугите
по приложение № 1 по разплащателни сметки на потребители без такса, тази услуга се
определя като безплатна в публикувания от
БНБ среден размер на таксите. Когато някоя
от услугите по приложение № 1 се предлага
от десет или повече банки по разплащателни
сметки на потребители без такса до определен
праг, тази услуга се определя като безплатна в
публикувания от БНБ среден размер на таксите
до изчисления среден размер на този праг.
Такси по платежна сметка за основни операции
Чл. 36. (1) Банките предлагат безплатно
или срещу приемливи такси услу гите по
приложение № 1 не по-късно от 1 юни на
текущата година.
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(2) Размерът на приемливите такси следва
да бъде по-нисък едновременно от средния
размер, публикуван от БНБ по чл. 35, ал. 2,
за всяка от услугите по приложение № 1 и от
най-ниския размер на таксите, прилагани по
тарифа за съответните услуги, предоставяни
по разплащателни сметки.
(3) При промяна в размера на таксите
за услугите по платежна сметка за основни
операции, изброени в приложение № 1, банките уведомяват потребителите по реда и в
сроковете по чл. 62 от Закона за платежните
услуги и платежните системи.
(4) По платежна сметка за основни операции банките предлагат услугите, изброени
в приложение № 1, ако ги предоставят на
потребители по платежни сметки, различни
от сметките за основни операции.
(5) По платежна сметка за основни операции
могат да се предоставят и услуги, различни
от изброените в приложение № 1, за които
настоящият член не се прилага.
Информация за платежна сметка за основни
операции
Чл. 37. (1) Банките, които предоставят
платежни сметки за основни операции, предприемат необходимите мерки за повишаване
на обществената осведоменост относно възможността за ползване на платежни сметки
за основни операции.
(2) Мерките по ал. 1 включват най-малко предоставяне на разположение по всяко
време на информационна брошура относно
платежната сметка за основни операции и
приложимите такси за услугите по нея със
съдържание съгласно приложение № 2.
(3) Информационната брошура се предоставя на хартиен носител в помещенията
на банките, до които потребителите имат
достъп, и в електронна форма чрез интернет
страниците на банките.
(4) В информационната брошура банките
могат да включат и информация относно други
предлагани услуги по платежната сметка за
основни операции освен тези по приложение
№ 1, ако това не засяга ясното и точно представяне на информацията.
Г л а в а

ш е с т а

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ЗА СЪПОСТАВЯНЕ
НА ТАКСИТЕ, ДОКУМЕНТ С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАКСИТЕ И ОТЧЕТ ЗА ТАКСИТЕ
Списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка
Чл. 38. (1) Българската народна банка
приема и публикува национален списък на
най-представителните услу ги, свързани с
платежна сметка, съгласно приложение № 3,
който съдържа национални, и където е приложимо, стандартизирани на равнището на
Европейския съюз термини съгласно Делеги-
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ран регламент (ЕС) 2018/32 на Комисията от
28 септември 2017 г. за допълване на Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета относно регулаторните технически
стандарти за стандартизираната на равнището
на Съюза терминология за най-представителните услуги, свързани с платежна сметка.
(2) Списъкът по ал. 1 се преразглежда и
при необходимост се актуализира не по-рано
от четири години след публикуването му.
Документ с информация за таксите и речник
Чл. 39. (1) В достатъчен срок преди потребителят да бъде обвързан с договор за
платежна сметка, доставчикът на платежни
услуги му предоставя на хартиен или друг
дълготраен носител документ с информация
за таксите в съответствие с чл. 103 от Закона
за платежните услуги и платежните системи.
(2) Документът с информация за таксите
по ал. 1 съдържа таксите за предлаганите
услуги от списъка по чл. 38, ал. 1, отговаря на изискванията на чл. 103, ал. 2 и 3 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи и се изготвя съгласно Регламент за
изпълнение (ЕС) 2018/34 на Комисията от
28 септември 2017 г. за определяне на техническите стандарти за изпълнение относно
стандартизирания формат на представяне на
документа с информация за таксите и неговия
общ символ съгласно Директива 2014/92/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета.
(3) Когато доставчик на платежни услуги
начислява различни такси за дадена услуга в
зависимост от канала на поискване, използване или предоставяне, както и при различни
случаи на начисляване на такса за предоставянето на услугата, или в зависимост от
това, дали за една и съща услуга е изпълнено
конкретно условие, доставчикът на платежни
услуги предоставя информация за таксите за
всеки случай, канал или условие за тяхното
начисляване в съответствие с чл. 7, параграфи 4 и 5 от Регламент за изпълнение (ЕС)
2018/34 на Комисията от 28 септември 2017 г.
за определяне на техническите стандарти за
изпълнение относно стандартизирания формат
на представяне на документа с информация
за таксите и неговия общ символ съгласно
Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.
(4) В срока по ал. 1 и при поискване доставчиците на платежни услуги предоставят на
потребителите речник, който включва наймалко стандартизираните термини от списъка
по чл. 38, ал. 1 и техните определения.
(5) Подуправителят, ръководещ управление
„Банково“ на БНБ, издава указание за съставянето на документа с информация за таксите
по ал. 1 във връзка с прилагането на Регламент
за изпълнение (ЕС) 2018/34 на Комисията от
28 септември 2017 г. за определяне на тех-
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ническите стандарти за изпълнение относно
стандартизирания формат на представяне на
документа с информация за таксите и неговия
общ символ съгласно Директива 2014/92/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета.
Отчет за таксите
Чл. 40. (1) Доставчиците на платежни услуги
осигуряват при поискване на потребителите
безплатно най-малко веднъж годишно отчет
за таксите в съответствие с чл. 106 от Закона
за платежните услуги и платежните системи.
(2) Отчетът за таксите съдържа информацията и отговаря на изискванията по чл. 107,
ал. 1 и 2 от Закона за платежните услуги и
платежните системи и се изготвя съгласно
Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/33 на
Комисията от 28 септември 2017 г. за определяне на техническите стандарти за изпълнение относно стандартизирания формат на
представяне на отчета за таксите и неговия
общ символ съгласно Директива 2014/92/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета. Където е приложимо, доставчиците на платежни
услуги използват в отчета стандартизираните
термини от списъка по чл. 38, ал. 1.
Интернет страница за съпоставяне на такси,
поддържана от БНБ
Чл. 41. (1) Българската народна банка
поддържа интернет страница за съпоставяне
на таксите, налагани от доставчиците на
платежни услуги за предоставяне на услугите, включени в списъка по чл. 38, ал. 1, на
всички доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клоновете на доставчици
на платежни услуги, осъществяващи дейност
на територията на страната и предлагащи
платежни услуги на потребители.
(2) Достъпът до интернет страницата по
ал. 1 е безплатен.
(3) На интернет страницата по ал. 1 се
представя информация за цените на услугите
(оферти), включени в списъка по чл. 38, ал. 1,
съобразно приложимите тарифи за таксите и
комисионите на доставчиците на платежни
услуги.
Съдържание на интернет страницата за съпоставяне на такси, поддържана от БНБ
Чл. 42. Интернет страницата по чл. 41, ал. 1
отговаря на изискванията на чл. 109, ал. 2 от
Закона за платежните услуги и платежните
системи и предоставя на разположение на потребителите най-малко следната информация:
1. наименование на доставчика на платежни услуги;
2. информация за цената на всяка от услугите, включени в списъка по чл. 38, ал. 1,
предлагани от доставчика на платежни услуги,
включително чрез използване на търговски
наименования, ако те се явяват допълнение
към услугите в списъка по чл. 38, ал. 1 и служат
като вторично наименование на тези услуги;
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3. валута за всяка от услугите, включени
в списъка по чл. 38, ал. 1, предлагани от
доставчика на платежни услуги;
4. дата на последна актуализация на интернет страницата по чл. 41, ал. 1.
Подаване на информация от доставчиците на
платежни услуги
Чл. 43. (1) За интернет страницата по чл. 41,
ал. 1 доставчиците на платежни услуги подават в БНБ информация за цената на всяка от
услугите, включени в списъка по чл. 38, ал. 1,
които те предлагат на потребители.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
при всяка промяна на таксите, комисионите
и лихвените проценти на услугите по чл. 38,
ал. 1 не по-рано от седем работни дни и не
по-късно от два работни дни преди влизане
в сила на промяната.
(3) Българската народна банка актуализира информацията на интернет страницата
по чл. 41, ал. 1 на датата на влизане в сила
на съответната промяна при доставчика на
платежни услуги, като се посочва времето на
последната актуализация.
(4) Доставчиците на платежни услуги осигуряват, че информацията по ал. 1 съответства
на информацията, съдържаща се в тарифите
за таксите и комисионите на доставчиците на
платежни услуги за същите услуги.
(5) Доставчиците на платежни услуги носят отговорност за верността, пълнотата и
своевременното подаване на информацията
по ал. 1 и коригират установени неточности.
(6) При установяване на публикувана неточна информация на интернет страницата
по чл. 41, ал. 1 съответният доставчик на
платежни услуги подава в БНБ коригирана
информация в срок до два работни дни.
(7) Потребителите могат да уведомяват
БНБ при установяване на публикувана неточна информация на интернет страницата
по чл. 41, ал. 1.
(8) Подуправителят, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, определя с указание
съдържанието на подаваната от доставчиците
на платежни услуги информация за целите на
интернет страницата по чл. 41, ал. 1.
Други интернет страници за съпоставяне на
такси
Чл. 44. (1) Българската народна банка предоставя информация на интернет страницата
си относно наличните други интернет страници
за съпоставяне на такси, които отговарят на
условията на чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за
платежните услуги и платежните системи.
(2) Лице, което желае да поддържа интернет страница по ал. 1, уведомява писмено
за това БНБ, като предоставя информация
относно наименованието, седалището и адреса на управление на лицето и документи и
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информация, удостоверяващи изпълнението
на чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за платежните
услуги и платежните системи.
(3) Българската народна банка извършва
проучване за съответствие на предоставената
информация и документи по ал. 2 с изискванията на чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за
платежните услуги и платежните системи.
(4) За установяване изпълнението на изискванията на чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона
за платежните услуги и платежните системи
БНБ може да изиска от лицето да предостави
допълнителна информация и документи.
Г л а в а

с е д м а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА
ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОПЕРАЦИОННИТЕ РИСКОВЕ И РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС
СИГУРНОСТТА
Раздел I
Управление на операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността
Мерки за сигурност спрямо операционните
рискове и рисковете, свързани със сигурността
Чл. 45. (1) Доставчиците на платежни услуги създават и прилагат подходящи мерки за
сигурност спрямо операционните рискове и
рисковете, свързани със сигурността, които са
съобразени с естеството, обхвата и сложността
на платежните услуги, които те предоставят
или възнамеряват да предоставят.
(2) По отношение на мерките по ал. 1
доставчиците на платежни услуги прилагат
Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/17 относно
мерките за сигурност спрямо операционните
рискове и рисковете, свързани със сигурността,
за платежните услуги съгласно Директива
(ЕС) 2015/2366.
Оценка на операционните рискове и на рисковете, свързани със сигурността
Чл. 46. Доставчиците на платежни услуги
извършват и предоставят на БНБ актуализирана и цялостна оценка на операционните
рискове и на рисковете, свързани със сигурността, във връзка с предоставяните от тях
платежни услуги, както и на адекватността
на мерките за ограничаване и контролните
механизми, прилагани от тях спрямо тези
рискове, веднъж годишно, в срок до 31 март.
Раздел II
Уведомяване за значими операционни или
свързани със сигурността инциденти
Класифициране на инциденти
Чл. 47. (1) Операционен или свързан със
сигурността инцидент e единично събитие
или поредица от свързани събития, които
не са планирани от доставчика на платежни
услуги и които имат или вероятно ще окажат
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неблагоприятно въздействие върху целостта,
достъпността, поверителността, автентичността и/или непрекъснатостта на предоставянето
на платежни услуги.
(2) Целостта, достъпността, поверителността, автентичността и непрекъснатостта по
ал. 1 имат значението, посочено в Насоки на
ЕБО EBA/GL/2017/10 относно докладването на
значими инциденти съгласно Директива (ЕС)
2015/2366 (Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/10).
(3) Доставчици те на п латеж ни усл у ги
класифицират като значими операционните
или свързаните със сигурността инциденти,
като използват критериите и методологията
съгласно насока 1 от Насоки на ЕБО EBA/
GL/2017/10.
Процес на уведомяване
Чл. 48. (1) В случай на значим операционен или свързан със сигурността инцидент
доставчик на платежни услуги, лицензиран
от БНБ, уведомява незабавно БНБ за това.
(2) Доставчикът на платежни услуги следва
процеса на уведомяване, предоставяйки на
БНБ първоначален, междинен и окончателен
доклад за инцидента съгласно насока 2 от
Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/10.
(3) Доставчикът на платежни услуги попълва док ладите по ал. 2, като използва
формите и указанията за попълването им в
съответствие с приложение № 1 към Насоки
на ЕБО EBA/GL/2017/10.
(4) Доставчикът на платежни услуги представя на БНБ всяка относима информация
относно докладвания инцидент чрез представянето на допълнителни документи и информация към докладите по ал. 2.
(5) Докладите по ал. 2 се предоставят по
електронен път.
Делегирани и консолидирани доклади
Чл. 49. (1) Доставчиците на платежни
услуги могат да възложат задълженията си
за докладване на инциденти по чл. 48, ал. 1
на трето лице.
(2) Ако доставчик на платежни услуги желае
да възложи на трето лице задълженията си за
докладване на инциденти, той предварително
уведомява БНБ за това и предоставя документи
и информация, доказващи изпълнението на
условията за делегиране, предвидени в насока
3.1 от Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/10.
(3) Доставчик на платежни услуги оттегля
възлагането, ако БНБ счете, че споразумението за възлагане на дейност на външен
изпълнител не отговаря на изискванията
съгласно насока 3.1, буква „б“ от Насоки на
ЕБО EBA/GL/2017/10.
(4) Доставчици те на п латеж ни усл у ги
предварително уведомяват БНБ, ако желаят
да възложат на трето лице да изпълнява задълженията за докладване в консолидиран
вид – чрез представяне на един доклад, отнасящ се до няколко доставчици на платежни
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услуги, които са засегнати от същия значим
операционен или свързан със сигурността
инцидент.
(5) В случаите по ал. 4 доставчиците на
платежни услуги осигуряват, че са изпълнени условията за консолидирано докладване,
предвидени в насока 3.2 от Насоки на ЕБО
EBA/GL/2017/10.
(6) Ако доставчик на платежни услуги
възнамерява да оттегли възлагането на задълженията си за докладване, той е длъжен да
уведоми БНБ за това в 30-дневен срок преди
оттеглянето.
(7) Доставчиците на платежни услуги уведомяват незабавно БНБ за всяко съществено
обстоятелство относно третото лице, на което
са възложили задълженията за докладване на
инциденти, и способността му да изпълнява
задълженията за докладване.
(8) Доставчиците на платежни услуги са
длъжни да изпълнят задълженията си за
докладване в случаите, когато третото лице,
на което са възложили задълженията за докладване, не успее да уведоми БНБ за значим
операционен или свързан със сигурността
инцидент в съответствие с чл. 99 от Закона за
платежните услуги и платежните системи, тази
наредба и Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/10.
(9) Доставчиците на платежни услуги вземат необходимите мерки, за да гарантират,
че един инцидент не е докладван два пъти.
Операционна политика и политика по сигурността
Чл. 50. Доставчиците на платежни услуги
осигуряват операционната им политика и
политиката им по сигурността ясно да определят всички задължения за докладване на
инциденти съгласно Закона за платежните
услуги и платежните системи, тази наредба
и Насоки на ЕБО EBA/GL/2017/10.
Г л а в а

о с м а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ И
ИЗДАТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ
Отчетност на доставчиците на платежни
услуги и издателите на електронни пари
Чл. 51. (1) Доставчиците на платежни
услуги предоставят на БНБ за нуждите на
платежния надзор отчет за предоставените от
тях платежни услуги за всяко тримесечие на
календарната година. Отчетът се предоставя
в управление „Банково“ на БНБ до края на
месеца, следващ отчетния тримесечен период.
(2) Издателите на електронни пари предоставят на БНБ за нуждите на платежния
надзор отчет за издадените, разпространените
и изкупените обратно от тях електронни пари
за всяко тримесечие на календарната година.
Отчетът се предоставя в управление „Банково“
на БНБ до края на месеца, следващ отчетния
тримесечен период. Издателите на електронни
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пари, които предоставят и платежни услуги,
представят на БНБ отчета по ал. 1 за тези
услуги.
(3) Доставчиците на платежни услуги предоставят на БНБ на годишна база отчет за
предоставените от тях платежни услуги във
връзка с изискванията на Регламент (ЕС)
1409/2013 на Европейската централна банка
от 28 ноември 2013 г. относно статистика на
плащанията. Отчетът се предоставя в управление „Банково“ на БНБ до края на втория
календарен месец, следващ отчетния годишен
период.
(4) Подуправителят, ръководещ управление
„Банково“ на БНБ, определя с указание формата и съдържанието на отчетите по ал. 1 – 3.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Бюджетни организации“ са юридическите лица по § 1, т. 5 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичните финанси.
2. „Виртуално терминално устройство ПОС
(Virtual POS Terminal)“ е логически дефинирано терминално устройство ПОС, чрез което
се извършват преводи по платежни сметки,
плащане на стоки и услуги, справочни и
други платежни и неплатежни операции чрез
интернет, терминални устройства АТМ или
цифрови телефони при използване на платежна или предплатена карта в режим онлайн.
3 „Терминално устройство АТМ (Automated
Teller Machine)“ е устройство за теглене и/или
внасяне на пари в брой, плащане на услуги,
извършване на преводи меж ду платеж ни
сметки и на справочни и други платежни и
неплатежни операции.
4. „Терминално устройство ПОС (POS
Terminal)“ е устройство, чрез което се извършват плащане на стоки и услуги, справочни и
други платежни и неплатежни операции чрез
използване на платежна или предплатена
карта.
5. „Обработващ субект“ е всяко лице,
предоставящо услуги и действия, необходими
за изпълнението на плащания с платежни
и предплатени карти между акцептиращата
институция и издателя.
6. „Платежна картова схема“ е единен набор от правила, практики, стандарти и/или
насоки за прилагане относно изпълнението на
платежни операции, свързани с карти, който е
отделен от всяка инфраструктура или платежна
система, поддържаща функционирането му, и
включва всеки определен орган, организация
или субект за вземане на решения, отговарящ
за функционирането на схемата.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 67, ал. 5, чл. 96, ал. 5, чл. 99, ал. 6, чл. 102,
ал. 1, чл. 109, ал. 7, чл. 121, ал. 6 и чл. 155 от
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Закона за платежните услуги и платежните
системи (обн., ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила
от 6 март 2018 г.), приета е с Решение № 105
от 18 април 2018 г. на Управителния съвет на
Българската народна банка и влиза в сила
три дни след обнародването є в „Държавен
вестник“, с изключение на:
1. чл. 25, ал. 4, който влиза в сила от 1 октомври 2018 г.;
2. чл. 39 – 42 и чл. 44, които влизат в сила
от 31 октомври 2018 г.;
3. чл. 8, ал. 3, който влиза в сила от 14 септември 2019 г.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 3 на
БНБ от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и използване
на платежни инструменти (обн., ДВ, бр. 62
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2011 г., бр. 57
от 2012 г., бр. 69 от 2016 г., бр. 30 от 2017 г. и
бр. 32 от 2018 г.).
§ 4. Издадените от подуправителя на БНБ,
ръководещ управление „Банково“, указания
по прилагането на Наредба № 3 на БНБ от
16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и използване
на платежни инструменти запазват действието си, доколкото не противоречат на тази
наредба и на Закона за платежните услуги и
платежните системи.
§ 5. Българската народна банка публикува
на интернет страницата си при влизане на
наредбата в сила средния размер на таксите
съгласно чл. 35, ал. 2 въз основа на събрана от
банките информация към 31 декември 2017 г.
Банките прилагат чл. 36, ал. 1 най-късно до
1 август 2018 г.
§ 6. Доставчиците на платежни услуги
извършват първоначално подаване на информацията по чл. 43, ал. 1 в срок до 15 октомври
2018 г.
§ 7. Отчетите по чл. 51, ал. 1 и 2 за 2018 г.
и 2019 г. се предоставят в управление „Банково“ на БНБ на шестмесечна база до края
на месеца, следващ отчетния шестмесечен
период. Отчетите по чл. 51, ал. 1 и 2 за първите шест месеца на 2018 г. се предоставят в
срок до 31 юли 2018 г.
§ 8. Отчетите по чл. 51, ал. 3 за 2018 г. се
предоставят в управление „Банково“ на БНБ
в срок до 28 февруари 2019 г.
§ 9. Доставчиците на платежни услуги
извършват първата цялостна оценка на операционните рискове и рисковете, свързани със
сигурността, във връзка с предоставяните от
тях платежни услуги, както и на адекватността
на мерките за ограничаване и контролните
механизми, прилагани от тях спрямо тези
рискове, и я предоставят на БНБ в срок до
31 юли 2018 г.
Управител:
Димитър Радев
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Приложение № 1
към чл. 34

Услуги по платежна сметка за основни операции, които се предоставят на потребителите безплатно
или срещу приемливи такси
Член от ЗПУПС

Услуга в левове на територията на страната

Чл. 118, ал. 1, т. 1

Такса

Откриване на сметка
■ Откриване на сметка в офис на банката
■ Откриване на сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към
сметката

Чл. 118, ал. 1, т. 1

Обслужване на сметка
■ Обслужване на сметка в офис на банката
■ Обслужване на сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката

Чл. 118, ал. 1, т. 1

Закриване на сметка
■ Закриване на сметка в офис, открита до 6 месеца преди датата на закриване

Чл. 118, ал. 1, т. 2

Внасяне на средства по сметка
■ Внасяне на средства по сметка в офис на банката

Чл. 118, ал. 1, т. 3

Теглене на пари в брой от сметка
■ На каса в офис на банката до 1000 лв.
■ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката
■ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в страната

Чл. 118, ал. 1,
т. 4, буква „а“

Плащане по директен дебит
■ Към сметка при същата банка
■ Към сметка при друга банка

Чл. 118, ал. 1,
т. 4, буква „б“

Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително в интернет
■ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката
■ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка

Чл. 118, ал. 1,
т. 4, буква „в“

Кредитен превод
■ На хартиен носител към платежна сметка при същата банка
■ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка
■ На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка
■ Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка
■ На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка
■ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка
■ На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга
банка
■ Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при
друга банка
Периодичен превод
■ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка,
заявен на хартиен носител
■ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка,
заявен чрез онлайн банкиране
■ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при
друга банка, заявен на хартиен носител
■ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при
друга банка, заявен чрез онлайн банкиране
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Приложение № 2
към чл. 37, ал. 2

Образец на информационна брошура
относно платежна сметка за основни операции

[Наименование на доставчика на платежни услуги]
[Оформление по избор на доставчика на платежни услуги]

Платежна сметка за основни операции
Предназначение

Такси

Платежната сметка за основни операции
се предлага в български левове и е
предназначена за местни и чуждестранни
физически лица, пребиваващи законно в
Европейския съюз, за извършване на
платежни операции на територията на
страната безплатно или срещу приемливи
такси.

[Наименование на
доставчика на
платежни услуги] начислява такси за
услугите по платежна сметка за основни
операции, както следва:

По платежна сметка за основни операции
може да се извършват неограничен брой
платежни операции.
Достъпът до платежна сметка за основни
операции не е обвързан с покупката на
допълнителни услуги.
Банката може да откаже откриването на
платежна сметка за основни операции,
ако клиентът вече притежава друга
платежна сметка за основни операции
или притежава повече от една платежна
сметка, позволяваща извършването на
платежни операции при същата или при
друга банка на територията на страната.
Платежната сметка за основни операции
се открива до 10 дни от получаването от
банката на всички необходими документи
за откриването ѝ и след подписването на
договор.

[Изброяват се услугите по платежна
сметка
за
основни
операции
и
приложимите такси за всяка от тях.]
[Изброяват се допълнителните услуги по
платежна сметка за основни операции,
ако има такива, и приложимите такси
за всяка от тях.]
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Приложение № 3
към чл. 38, ал. 1

Национален списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка
Услуга

Определение

Откриване на разплаща- Доставчикът на платежни услуги открива платежна сметка на клиент за
телна сметка
извършване на платежни операции без срок за предизвестие от титуляря
за ползване на средствата.
Поддържане на сметка
* разплащателна сметка

Доставчикът на платежни услуги обслужва платежна сметка, която се
използва от клиента за извършването на платежни операции без срок за
предизвестие от титуляря за ползване на средствата.

Закриване на разплащател- Закриване на платежна сметка, която се използва от клиента за извършна сметка
ването на платежни операции без срок за предизвестие от титуляря за
ползване на средствата.
Обсл у ж ва не на деби т на Доставчикът на платежни услуги обслужва дебитна карта, свързана
карта в национална валута с платежна сметка на клиента в национална валута. Сумата на всяка
операция с картата се осчетоводява директно и в пълен размер от платежната сметка на клиента.
Обслужване на кредитна Доставчикът на платежни услуги обслужва кредитна карта, свързана с
карта в национална валута платежна сметка на клиента в национална валута. Общата сума на операциите, извършени с картата за договорен период, се осчетоводява от
платежната сметка на клиента в пълен размер или частично на договорена дата. С договор за кредит между доставчика и клиента се определя
дали на клиента се начислява лихва за предоставения заем.
Теглене в брой
Клиентът тегли пари в брой от своята платежна сметка на територията
* на територията на стра- на страната на каса, ПОС или АТМ терминално устройство.
ната
Теглене в брой
Клиентът тегли пари в брой от своята платежна сметка, като използва
* с дебитна карта на тер- дебитната си карта на терминално устройство ATM в чужбина.
минално устройство АТМ
в чужбина
Плащане с дебитна карта Клиентът плаща стоки и услуги на място или през интернет с дебитна
карта.
Плащане с кредитна карта Клиентът плаща стоки и услуги на място или през интернет с кредитна
карта.
Справка за баланс по пла- Клиентът получава справка на терминално устройство АТМ в страната
тежна сметка чрез терми- за баланса по своята платежна сметка, към която е свързана дебитната
нално устройство АТМ
му карта.
Кредитен превод
По искане на клиента доставчикът на платежни услуги извършва парични
* в национална валута към преводи от платежната сметка на клиента по друга платежна сметка при
платежна сметка при друг друг доставчик на платежни услуги (ДПУ) в национална валута.
ДПУ
Кредитен превод
По искане на клиента доставчикът на платежни услуги извършва парични
* в национална валута към преводи от платежната сметка на клиента по друга платежна сметка при
платежна сметка при съ- същия доставчик на платежни услуги в национална валута.
щия ДПУ
Кредитен превод
* в национална валута към
платежна сметка на бюджета при друг ДПУ

По искане на клиента доставчикът на платежни услуги извършва парични
преводи от платежната сметка на клиента по платежна сметка на бюджета при друг доставчик на платежни услуги, инициирани с платежно
нареждане за плащане към бюджета, в национална валута.

П ла ща не на ком у на л н и По искане на клиента доставчикът на платежни услуги извършва паричуслуги
ни преводи от платежната сметка на клиента по платежна сметка при
същия или друг доставчик на платежни услуги, позволяващи плащане
на битови сметки (електричество, вода, газ, телефон и др.).
Кредитен превод
По искане на клиента доставчикът на платежни услуги извършва парични
* в чуждестранна валута преводи от платежната сметка на клиента по друга платежна сметка при
към платежна сметка при друг доставчик на платежни услуги в чуждестранна валута.
друг ДПУ
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Определение

Кредитен превод
По искане на клиента доставчикът на платежни услуги извършва парични
* в чуждестранна валута преводи от платежната сметка на клиента по друга платежна сметка при
към платежна сметка при същия доставчик на платежни услуги в чуждестранна валута.
същия ДПУ
Входящ кредитен превод
* в чуждестранна валута

По платежната сметка на клиента при доставчик на платежни услуги
постъпват суми от парични преводи в чуждестранна валута.

Овърдрафт

Доставчикът на платежни услуги и клиентът се договарят предварително,
че клиентът има право да взема заем, в случай че в неговата платежна
сметка не са останали средства. В договора се определя максимална сума,
която може да се заема, и дали се начисляват такси и лихва за клиента.

4359

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен
регистър (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 31 от 2012 г., бр. 93 от 2015 г., бр. 81
и 103 от 2016 г. и бр. 21 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2 думите „чл. 19“ се заменят с
„чл. 21“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като в
т. 1 и 2 думите „чл. 19“ се заменят с „чл. 21“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Централният кредитен регистър поддържа и информация за лицата, които са
съдлъжници и поръчители по кредити.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като в
т. 3 думите „чл. 19“ се заменят с „чл. 21“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Информация от регистъра могат да
получават и органите по чл. 56, ал. 3 от ЗКИ,
както и други държавни и съдебни органи по
реда на чл. 56, ал. 7 и 9 от ЗКИ.“
§ 4. В чл. 5, ал. 1 след думите „Институциите по чл. 4“ се поставя запетая и се
добавя „ал. 1“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „Институциите по чл. 4“ се заменят с „Институциите
по чл. 4, ал. 1 и органите по чл. 4, ал. 2“, а
изречение второ се заличава.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Към заявлението институциите по чл. 4,
ал. 1 прилагат следните документи:
1. копие от документ за регистрация или
ЕИК на заявителя;
2. вътрешни правила, с които се определят
условията и редът за подаване и получаване
на информация от Централния кредитен регистър, както и правата и задълженията на
оправомощените лица, които ще обработват,
подават и получават тази информация; тези
правила съдържат и реда и условията за

контрол за верността на подаваната в БНБ
информация и за коригиране на неточно подадена информация;
3. уведомление за техническа и софтуерна
готовност за включване в информационната
система на Централния кредитен регистър.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Заявлението и необходимите документи по ал. 2 се подават от институциите по
чл. 4, ал. 1 в срок до шест месеца от датата
на вписване на институцията в съответния
публичен регистър при БНБ.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Към заявлението по ал. 1 органите
по чл. 4, ал. 2 прилагат следните документи:
1. регистрационен формуляр за включване
в информационната система на регистъра;
2. вътрешни правила, с които се определят
условията и редът за получаване и ползване
на информация от регистъра, както и правата
и задълженията на оправомощените лица,
които ще получават информация от регистъра
във връзка с изпълнение на служебните им
задължения, и контролът над тях;
3. уведомление за техническа и софтуерна
готовност за включване в информационната
система на Централния кредитен регистър.“
§ 6. В чл. 7, ал. 3 след думата „Институциите“ се добавя „и органите“.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст на ал. 1 след думите
„институции по чл. 4“ се поставя запетая и
се добавя „ал. 1“.
2. В ал. 1, т. 5 думите „чл. 19“ се заменят
с „чл. 21“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Изключване на органи по чл. 4, ал. 2
от информационната система на Централния
кредитен регистър се извършва при заличаване на правния субект или прекратяване на
дейност.“
§ 8. В чл. 9, ал. 2 след думата „институции“
се добавя „и органи по чл. 4“.
§ 9. В чл. 10, ал. 1, 2 и 3 след думите „институциите по чл. 4“ се поставя запетая и се
добавя „ал. 1“.
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§ 10. В чл. 15, ал. 1 и 2 след думите „институция по чл. 4“ се поставя запетая и се
добавя „ал. 1“.
§ 11. В чл. 17, ал. 1 и 2 след думите „институциите по чл. 4“ се поставя запетая и се
добавя „ал. 1“.
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, 3, 5 и 6 след думите „институциите по чл. 4“ се поставя запетая и се
добавя „ал. 1“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Институциите и органите по чл. 4
получават и ползват информация от Централния кредитен регистър при запазване
на банковата, професионалната и търговската тайна. Те нямат право да разгласяват
и предоставят информация от Централния
кредитен регистър на трети лица, както и да
я използват за търговски цели, включително
и като обобщени данни.“
3. В ал. 5 изречение второ се заличава.
§ 13. Чл. 19а се изменя така:
„Чл. 19а. Централният кредитен регистър
осигурява достъп до информацията от регистъра на институции и органи по чл. 4 във връзка
с изпълнение на служебните им задължения
по повод конкретни проверки срещу заплащане на такса по чл. 28. Правото на достъп
на органите по чл. 4, ал. 2 се реализира по
електронен път или на хартиен носител, а
за институциите по чл. 4, ал. 1 – само по
електронен път.“
§ 14. В чл. 20 след думите „институциите по
чл. 4“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 15. В чл. 21, ал. 1 след думите „институции
по чл. 4“ и в ал. 3 след думите „институцията
по чл. 4“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 16. В чл. 24, ал. 1, 2, 3 и 5 след думите
„институцията по чл. 4“ се поставя запетая
и се добавя „ал. 1“.
§ 17. В чл. 25 ал. 3 се изменя така:
„(3) Институциите и органите по чл. 4
предоставят измененията и допълненията
на правилата по чл. 6, ал. 2, т. 2 и по чл. 6,
ал. 4, т. 2 в 10-дневен срок от датата на тяхното приемане.“
§ 18. В чл. 26 след думите „институция по
чл. 4“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 19. В чл. 27 думите „на институциите по
чл. 4“ се заличават.
§ 20. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3, 4 и 5 думата „удостоверение“
се заменя със „справка“, а в т. 6 след думите
„институциите по чл. 4“ се поставя запетая
и се добавя „ал. 1“.
2. В ал. 2 думата „удостоверения“ се заменя
със „справки“.
3. В ал. 3 думата „банките“ се заменя с
„институциите по чл. 4, ал. 1“.
4. Създава се ал. 4:
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„(4) Сроковете за извършване на справки
на хартиен носител текат в рамките на работното време след регистрирането в БНБ
на заявлението за извършване на справка и
необходимите документи.“
§ 21. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „институция по чл. 4“
се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
2. В т. 2 думите „чл. 19“ се заменят с „чл. 21“.
3. В т. 3 след думите „институциите по
чл. 4“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 22. В приложението към чл. 29 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя на: „Методика за
изчисляване размера на таксите за справки
от Централния кредитен регистър“.
2. В т. 4 след думата „таксата“ се добавя
„в левове“.
3. В т. 5 думите „в размер 0,50 % от таксата
по т. 4“ се заменят с „в размер на 50 % от
размера на таксата по т. 4“.
4. В т. 6 след думите „институциите по
чл. 4“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
5. В т. 7, 8 и 9 думата „удостоверение“ се
заменя със „справка“, а думата „издадено“ с
„издадена“.
6. В т. 10 думата „удостоверения“ се заменя
със „справки“.
Преходна и заключителна разпоредба
§ 23. Тази наредба се издава на основание
чл. 56, ал. 4 от Закона за кредитните институции и е приета с Решение № 103 от 18 април
2018 г. на Управителния съвет на Българската
народна банка и влиза в сила три дни след
обнародването є в „Държавен вестник“, с изключение на разпоредбата на § 2, т. 2, която
влиза в сила от 1 януари 2019 г., и на § 22,
т. 3, която влиза в сила от 1 януари 2017 г.
Управител:
Димитър Радев
4361

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове (обн., ДВ, бр. 81 от
2016 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2016 г., бр. 14
и 49 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2, т. 1 след думата „лица“ се
добавя „данни за наличие на запори по банкови сметки,“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 9 се изменя така:
„9. данни за наличие на запор, дати на
налагането и вдигането на запора.“
2. В ал. 2 т. 9 се изменя така:
„9. данни за наличие на запор, дати на
налагането и вдигането на запора.“
§ 3. Член 7 се изменя така:
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„Чл. 7. Банките подават ежеседмично информация в регистъра за:
1. откриване на нови сметки, закриване
на сметки или промяна във вече подадени
данни по чл. 4;
2. сключване на нов договор за наем на
сейф, прекратяване ползването на сейф или
промяна във вече подадени данни по чл. 5;
3. наличие на запор, дати на налагането
и вдигането на запора или промяна във вече
подадени данни по чл. 4, ал. 1, т. 9 и ал. 2, т. 9.“
§ 4. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:
„(2) Правото на достъп на органите и
институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ се
реализира по електронен път или на хартиен
носител, а за лицата по чл. 56а, ал. 3, т. 10
от ЗКИ – само по електронен път. Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
получават информация от регистъра срещу
заплащане на такса по чл. 16.“
§ 5. В чл. 16 се създава ал. 5:
„(5) Сроковете за извършване на справки
на хартиен носител текат в рамките на работното време след регистрирането в БНБ
на заявлението за извършване на справка и
необходимите документи.“
§ 6. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. вътрешни правила, с които се определят
условията и редът за получаване и ползване
на информация от регистъра, както и правата
и задълженията на оправомощените лица,
които ще получават информация от регистъра
във връзка с изпълнение на служебните им
задължения, и контролът над тях.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Органите и институциите по чл. 56а,
ал. 3 от ЗКИ уведомяват в 15-дневен срок
БНБ за всяка промяна в информацията и
документите, настъпила след включване в
информационната система на Регистъра на
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банковите сметки и сейфове, като прилагат
и заверени копия на документите, удостоверяващи промяната.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Изключване от информационната система на регистъра се извършва при:
1. заличаване на правния субект или прекратяване дейността на орган или институция
по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ;
2. заличаване на регистрация на финансова
институция на основание чл. 9 от Наредба
№ 26 на БНБ за финансовите институции;
3. отнемане или обезсилване на издадения
лиценз на платежна институция или дружество
за електронни пари, или при прекратяване на
дейността по чл. 21 от ЗПУПС.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Българската народна банка не предоставя информация на органи и институции по
чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ за наличие на банкови
сметки и сейфове на физически и юридически лица преди датата на първоначално
зареждане на информация в регистъра на 31
октомври 2016 г.
§ 8. Органите и институциите, които до
влизането на тази наредба в сила имат промени в дейността си, следва да предоставят
актуализирани вътрешни правила по реда
на чл. 18, ал. 1, т. 3 в срок до 3 месеца от
влизането на тази наредба в сила.
§ 9. Тази наредба се издава на основание
чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните институции, приета e с Решение № 104 от 18 април
2018 г. на Управителния съвет на Българската
народна банка и влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Управител:
Димитър Радев
4362
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-100
от 10 април 2018 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, параграф 3 от Конвенция № 50 на Съвета на Европа
за разработването на Европейска фармакопея от
22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от
1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона за
ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на
Европа за разработване на Европейската фармакопея (ДВ, бр. 55 от 25.06.2004 г.), Резолюция
AP-CPH (18) 1 на Съвета на Европа и на чл. 12,
ал. 3 и 4 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина нареждам:
1. Определям 1 април 2018 г. за дата на влизане
в сила в Република България на променената обща
монография Ферментационни продукти (1468),
съставляваща част от Европейската фармакопея.
2. Настоящата заповед да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на страницата
на Изпълнителната агенция по лекарствата в
интернет.
Министър:
К. Ананиев
4323

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-148
от 23 март 2018 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 и
чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ)
във връзка с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Бориковската
пещера“ в землището на с. Бориково, община
Смолян, област Смолян, обявена със Заповед
№ 283 от 4.05.1979 г. на председателя на Комитета
по опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 45 от 1979 г.), от 10 дка на
9,990 дка.
2. В границата на природна забележителност
„Бориковската пещера“, определена със заповедта
по т. 1, попада имот № 041023 съгласно картата
за възстановената собственост за землището на
с. Бориково (за 2017 г.), ЕКАТТЕ 05414, община
Смолян, област Смолян, с площ 9,990 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките на границата на природна забележителност
„Бориковската пещера“ и картният материал се
съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и в
Регионалната инспекция по околната среда и
водите – Смолян.

4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
4372
ЗАПОВЕД № РД-149
от 23 март 2018 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 и
чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ)
във връзка с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Смолянски
водопад“ в землището на гр. Смолян, община
Смолян, област Смолян, обявена със Заповед
№ 508 от 28.03.1968 г. на министъра на горите и
горската промишленост (ДВ, бр. 76 от 1968 г.),
от 2,000 дка на 2,001 дка.
2. В границата на природна забележителност
„Смолянски водопад“, определена със заповедта
по т. 1, попада поземлен имот с № 67653.912.433
съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на гр. Смолян, община
Смолян, област Смолян, одобрена със Заповед
№ РД-18-14 от 10.05.2005 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, с площ 2,001 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на природна забележителност „Смолянски водопад“ и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) и в Регионалната
инспекция по околната среда и водите – Смолян.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
4371

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 1
от 23 април 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и във връзка с чл. 16, ал. 3
и 4 от правилника за прилагането му и реше-
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ние на общинския съвет Управителният съвет
на НКЖФ утвърждава промяна в персонални
състави на местни комисии по чл. 8, ал. 2 от
ЗУПГМЖСВ, както следва:
Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ
при Община Полски Тръмбеш, област Велико
Търново (ДВ, бр. 8 от 2016 г.), като:
– освобождава Емил Тасков Цонев – председател на местната комисия;
– утвърждава Снежанка Тодорова Стефанова – за нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 440,
прието с протокол № 31 от 22.02.2018 г. на Общинския съвет – гр. Полски Тръмбеш.
Новоутвърденият председател на местна комисия е легитимен да взема Управленски решения
и да подписва протоколи на същата от деня на
обнародване на решението на Управителния съвет
в „Държавен вестник“ и действа през мандата на
предложилия го общински съвет.
Председател:
Т. Стоянов
4365

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 96
от 22 февруари 2018 г.
В На п ра в лен ие „ А рх и т ек т у ра и г ра доустройство“ на Столична община е постъпило
заявление вх. № САГ16-ГР00-2030/11.05.2016 г.
от Васил Христович с искане за разрешаване
изработването на подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
на поземлен имот с идентификатор 44063.6213.89
по КККР на с. Лозен, м. Орлова круша, район
„Панчарево“.
Към заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 от ЗУТ, скица
№ 15-191699/20.04.2016 г., издадена от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 44063.6213.89,
мотивирано предложение за ПРЗ, нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 130,
том I, рег. № 2074, дело № 117 от 9.09.2015 г. и
пълномощно.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-2030/16.06.2016 г.
заявителят е уведомен за недостатъци по преписката.
Със
заявление
вх.№ САГ16ГР00-2030/17.06.2016 г. допълнително е внесена
нотариално заверена декларация от Иван Иванов
и Кирил Иванов като собственици на поземлени имоти с идентификатори 44063.6213.4229,
44063.6213.4231 по К К К Р за п ровеж дане на
устройствена процедура и искане за разрешаване изработването на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори
44063.6213.89, 44063.6213.4229, 44063.6213.4230
и 44063.6213.4231 по КККР на с. Лозен. Към
заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл.125 от ЗУТ, скица
№ 15-278825/10.06.2016 г. за поземлен имот с
идентификатор, издадена от СГКК, мотивирано
предложение за ПРЗ, договор за доброволна делба
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на съсобствени недвижими имоти: акт № 18, том
III, рег. № 22435 от 22.12.2015 г., комбинирана
скица и пълномощно.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от отделите на НАГ и
са приложени техните становища.
Същото е разгледано от ОЕС У Т, като с
решение по протокол № ЕС-Г-47/21.06.2016 г.,
т. 35, е предложено на главния архитект на СО
да издаде заповед за разрешаване на устройствена процедура след изпълнение на направеното
служебно предложение за корекция на мотивираното предложение за ПУП, като се открие
улица в южна посока от поземлени имоти с
идентификатори 44063.6213.89, 44063.6213.4229,
44063.6213.4230 и 44063.6213.4231 по КККР на
с. Лозен с профил 6,00 м и тротоари по 1,50 м за
сметка на имотите, засегнати от улицата – равностойно в съответствие с изискването на чл. 14,
ал. 3 и 4 от ЗУТ.
Със
заявление
вх.
№ СА Г16 ГР00-2030/22.06.2016 г. е представено коригирано мотивирано предложение в изпълнение
на решението на ОЕСУТ.
С ъс За повед № РА 50 - 476 о т 22.07.2016 г.
на главния архитект на СО е разрешено да
се изработи проект за ПУП – ПУР и ПРЗ в
териториалния обхват на поземлени имоти с
идентификатори 44063.6213.89, 44063.6213.4229,
44063.6213.4230 и 44063.6213.4231 по КККР на
с. Лозен, район „Панчарево“.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-2030/25.07.2016 г.
на директора на дирекция „ТП“ заповедта е
изпратена до кмета на район „Панчарево“ за
сведение и изпълнение и на заявителя.
Със
заявление
вх.
№ СА Г16 ГР00-2030/6/5.08.2016 г. е внесен за одобряване
проект за ПУП – ПУР и ПРЗ с обяснителна
записка, документи за собственост, извадка от
действащ ПУП.
Представени са съгласуван проект с ЧЕЗ
„Разпределение България“ – АД, на 3.08.2016 г.
и „Софийска вода“ – АД, изходни данни от „Софийска вода“ – АД, с вх. № ТУ-3992/11.11.2015 г.
за ПИ с идентификатор 44063.6213.89, удостоверение изх. № УЗ-1058/14.12.2015 г. от Басейнова дирекция „Дунавски район“ за вписване
в регистъра на водовземните съоръжения за
подземни води на съоръжени я за задовол яване на собствените потребности на граждани, становище изх. № 94-00-12391/2.02.2016 г.
на ди рек тора на РИОСВ – Софи я, касаещо
ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор
44063.6213.89, декларация по чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО, с № СЕК16-ГР94-287/26.07.2016 г. за
липса на дървесна растителност само за ПИ с
идентификатор 44063.6213.89.
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ проектът
е изпратен за съобщаване в район „Панчарево“
с писмо изх. № САГ16-ГР00-2030-/7/1.09.2016 г.
Обявеният проект е върнат с писмо изх.
№ РПН16-ДИ05-980/6/6.12.2016 г. на кмета на
район „Панчарево“ след приключена процедура
по съобщаване.
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Пр едс т а в ено е по лож и т е л но с т а нови ще
от кмета на район „Панчарево“ с писмо изх.
№ РПН16-ДИ05-980/6.12.2016 г.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-2030/5.01.2017 г.
проектът е върнат в район „Панчарево“ за дообявяване.
Обявеният проект е върнат след приключена процедура по съобщаване с писмо изх.
№ РПН16-ДИ05-980/30.01.2017 г. на кмета на
район „Панчарево“.
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-19/28.02.2017 г., т. 2, от допълнителни точки със служебно предложение да
се представи предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 от ЗУТ и проектът за ПР да се съгласува
преди одобряването му от СГКК – София, което
се доказва с представяне на удостоверение за
приемане на проекта за изменение на КККР.
Със
заявление
вх.
№ СА Г16 ГР00-2030/10.04.2017 г. са внесени удостоверение
№ 25-24633 от 3.04.2017 г. за приемане на проект
за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за обекти ПИ с идентификатори
44063.6213.89, 44063.6213.4229, 44063.6213.4230 и
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
от 7.04.2017 г.
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-39/16.05.2017 г., т. 1, от допълнителни точки със служебно предложение
да се изпрати писмо до АГКК с молба служебно
да се изпрати в НАГ внесения за съгласуване
ПУП и да се предвиди продължаване на улицата
след о.т. 265.
Със
заявление
вх.
№ СА Г16 ГР00-2030/14/7.06.2017 г. е внесен коригиран
проект в съответствие с решението на ОЕСУТ
по протокол № ЕС-Г-39/16.01.2017 г., т. 1, от
допълнителни точки.
С вх. № САГ17-ГР00-1910/24.08.2017 г. е постъпило удостоверение за приемане на проект за
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-24633 от 3.04.2017 г. за ПИ
с идентификатори 44063.6213.89, 44063.6213.4229,
44063.6213.4230 от АГКК.
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-69/5.09.2017 г., т. 6, със служебно предложение върху оста на новопроектираната улица да се постави точка на края на
УПИ II в източна посока и след отстраняване на
служебното предложение проектът да се обяви
на заинтересованите лица по реда на чл. 128,
ал. 10 от ЗУТ.
На основание чл. 128, ал. 3 във връзка с
ал. 10 от ЗУТ коригираният проект е изпратен
за съобщаване в район „Панчарево“ с писмо
изх. № САГ16-ГР00-2030/26.09.2017 г.
Обявеният проект е върнат след приключена процедура по съобщаване с писмо изх.
№ РПН16-ДИ05-980/10/26.10.2017 г. на кмета на
район „Панчарево“; представено е положително
становище от кмета на район „Панчарево“ с
писмо изх. № РПН16-ДИ05-980/9/18.10.2017 г.
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С писмо изх. № РПН16-ДИ05-980/2.11.2017 г.
на кмета на район „Панчарево“ допълнително
е представено обявление на проекта за ПУП
на собс т вен и ц и т е на ПИ с и ден т ифи к ат ор
44063.6213.268.
Със
заявление
вх.
№ СА Г16 ГР00-2030/21/10.11.2017 г. са внесени решение
№ СО-3-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на
РИОСВ – София, касаещо ПУП – ПРЗ в обхвата
на ПИ с идентификатор 44063.6213.90 – стар, образуван от ПИ с идентификатори 44063.6213.4229,
44063.6213.4230 и 44063.6213.4231, декларация по
чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО, № ЗС-2600-229/19.03.2013 г.
за липса на дървесна растителност за ПИ с
идентификатор 44063.6213.90.
Проектът е приет с решение на ОЕСУТ по
протокол № ЕС-Г-99/5.12.2017 г., т. 18, от повторно разглеждане на точките от протокол на
ОЕСУ Т № ЕС-Г-89/7.11.2017 г., със служебно
предложение да се представи на заснемане по
чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО и становище на директора
на РИОСВ – София, за необходимостта от извършване на екологична оценка за всички имоти,
попадащи в обхвата на настоящия ПУП – ПРЗ,
след което проектът да се изпрати за одобряване
на СОС на основание чл. 21, ал. 7 от ЗОС.
С л у ж е б н о т о п р ед л ож е н и е п о п р о т о ко л
№ ЕС-Г-99/5.12.2017 г., т. 18, от повторно разглеждане на точките от протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-89/7.11.2017 г. на ОЕСУТ е изпълнено,
к ат о с п ред ход но за я в лен ие вх. № СА Г16 ГР00-2030/21/10.11.2017 г. изисканите документи
са представени.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Ис к а не т о з а одо бря в а не н а п р о ек т а з а
ПУП – ПУР и ПРЗ е направено от заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
от ЗУТ като собственици на поземлени имоти
с идентификатори 44063.6213.89, 44063.6213.4229,
44063.6213.4230 и 44063.6213.4231 по КККР на
с. Лозен съгласно приложените документи за
собственост.
Кадастралната карта на с. Лозен е одобрена
със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
С представения проект се предвижда урегулиране на поземлен имот с идентификатор
44063.6213.89 по КККР на с. Лозен, като регулационните граници следват имотните такива
на имота по кадастралната карта и образуване
на нов УПИ I-89 – „За ЖС и трафопост“. Предвижда се урегулиране на поземлени имоти с
идентификатори 44063.6213.4229, 44063.6213.4230
и 44063.6213.4231 по КККР на с. Лозен в общ
УПИ II-4229, 4230, 4231 – „За ЖС“, като регулационните граници следват имотните такива
на имотите по кадастралната карта. Предвид
обс т оя т елс т во т о, че ПИ с и ден т ифи кат ори
44063.6213.4229, 44063.6213.4230 и 44063.6213.4231,
по КККР на с. Лозен, за които се предвижда
образуване на нов общ УПИ II-4229, 4230, 4231,
кв. 65, са собственост на различни лица е пред-
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ставен предварителен договор, с нотариално
заверени подписи, с което е спазено изискването на чл. 17, ал. 3 от ЗУТ (в договора чл. 15,
ал. 3 от ЗУТ).
Предвид горното е на лице основание за
одобряване на ПР по чл. 17, ал. 1, ал. 2, т. 3 и
ал. 3 от ЗУТ.
Достъпът до нови УПИ е по новосъздадена
улица, която се обвързва с улична регулация
предвидена с действащия план за регулация на
местността, с което е спазено изискването на
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
С ПЗ се предвижда 2-етажно ниско като характер и свободностоящо като начин жилищно
застрояване, като в УПИ I се предвиждат група
от сгради и изгребна яма. За УПИ II се изменя
планът за застрояване, като се потвърждават
изградените по действащ ПЗ, одобрен със Заповед № РД-09-50-196 от 19.03.2014 г. на главния
архитект на СО сгради и се предвижда нова
сграда на 2 етажа.
Предвид горното за одобряване на проект
за ПУП – ИПЗ е налице основание по чл. 134,
ал. 2, т. 6 от ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление по образец, разрешено е изработването на
проект за ПУР и ПРЗ от компетентния за това
орган, внесеният проект е съобщен на всички
заинтересовани лица, разгледан е и е приет от
ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет на устройствената процедура, попадат в
устройствена зона: „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване в природна
среда“ (Жм1) съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО.
Предвид горното проектът не противоречи
на ОУП на СО, с което е спазено изискването
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, като са представени дек ларации за
липса на съществуващата висока дървесна растителност, заверени от Дирекция „Зелена система“ – СО, с вх. № СЕК16-ГР94-287/26.07.2016 г.
за ПИ с идентификатор 44063.6213.89 и № ЗС2600-299/19.03.2013 г. за ПИ с идентификатор
44063.6213.90 (стар).
Ви д но о т Решен ие № СО-3 -П Р/2015 г. и
становище изх. № 94- 0 01 2391/2.02.2016 г. на
РИОСВ – София, не е необходимо провеждане на
процедура по реда на глава втора от Наредбата
за ОС за ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатори
44063.6213.89 и 44063.6213.90.
Спазено е изискването на чл. 65, ал. 2 и 5
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържа-
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нието, създаването и поддържането на КККР,
като е представено удостоверение № 25-24633
от 3.04.2017 г. от СГКК – София.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвиж да отчуж даване на части от недвижими
имоти – собственост на физическ и лица, за
изг ра ж дане на улица – п убли чна общ инска
собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във
връзка с ал. 1 от ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 17, ал. 1, ал. 2, т. 3
и ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4, чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, т. 5 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протоколи на
ОЕСУТ № ЕС-Г-19/28.02.2017 г., т. 2 от допълнителни точки, № ЕС-Г-39/16.05.2017 г., т. 1 от
допълнителни точк и, № ЕС-Г-69/5.09.2017 г.,
т. 6, № ЕС-Г-99/5.12.2017 г., т. 18 от повторно
разглеждане на точките от протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-89/7.11.2017 г. Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация
на нов УПИ I-89 – „За ЖС и трафопост“, и
нов УПИ II-4229, 4230, 4231 – „За ЖС“, кв. 65,
м. Орлова круша, с. Лозен, район „Панчарево“,
по сините и червените линии, цифри и текст
съгласно приложения проект.
2. Одобря ва п роек т за п ла н за ул и ч на
регулация от о.т. 212 до о.т. 266 и от о.т. 265а
до о.т. 265г, м. Орлова круша, район „Панчарево“,
по сините, червените, с корекциите в кафявите и зелените линии, букви, цифри, зачертавания и щрихи
съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване на
нов УПИ I-89 – „За ЖС и трафопост“, и изменение
на план за застрояване на нов УПИ II-4229, 4230,
4231 – „За ЖС“, кв. 65, м. Орлова круша, с. Лозен, район „Панчарево“, с предвиждане на ново
застрояване съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към вът
решните регулационни линии и между сгради,
включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков
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РЕШЕНИЕ № 130
от 15 март 2018 г.
В На п ра в лен ие „ А рх и т ек т у ра и г ра доустройство“ на Столична община е постъпило
заявление вх. № ГР-94-П-38/9.06.2010 г. от Петър
Николов и Илберт Динчев с искане за разрешаване изработването на проект за ПУП за имот
с пл. № 1221 от кадастрален лист Б-15-3-Б от
цифровия кадастър на м. Курило – Ласка, район
„Нови Искър“.
Към за явлението са приложени: ск ица с
предложение за ПУП – ПЗ; задание за проектиране; скица на имота от цифровия кадастър на
Столична община; нотариален акт № 70, том I,
рег. № 3149, дело № 62 от 19.02.2010 г.
С писмо изх. № ГР-94-П-38/20.10.2010 г. заявителите са уведомени за необходимостта от
представянето на ново задание, отговарящо на
изискванията на чл. 125 от ЗУТ.
За даниет о е внесено с писмо вх. № Г Р94-П-38/15.11.2010 г.
Заявлението е разгледано от отделите в НАГ,
като са представени съответните становища и
предписания към проекта. Заданието и мотивираното предложение са докладвани в ОЕСУТ.
Приети са с решение по т. 35 от протокол № ЕСГ-30/5.04.2011 г.
Процедурата е разрешена със Заповед № РД09-50-586 от 20.04.2011 г. за допускане на главния
архитект на СО.
Заповедта е изпратена в района за сведение
с писмо изх. № ГР-94-П-38/10/21.04.2011 г.
С ъ с з а я в лен ие в х . № Г Р-9 4 -П-38/
2010/26.11.2011 г. в НАГ – СО, е внесен проект
за ПУ П – ПРЗ с обяснителна записка. Към
проекта са приложени: декларация за липса на
растителност, заверена от Дирекция „Зелена
система“ при СО, изх. № ЗС-94-П-19/29.10.2015 г.;
съгласу ване о т „ЧЕЗ Разп ределение Бъ лгари я“ – А Д, от 6.11.2015 г.; данни за предварително проучване от „Софийска вода“ – АД,
вх. № ТУ-3754/21.10.2015 г.; становище от ДП
„НК ЖИ“, поделение „Сигнализация и телекомуникации“, относно отсъствието на кабели и
съоръжения на обекти на железопътната инфраструктура изх. № 4116-1/12.11.2015 г.; писмо изх.
№ ЖИ-46261/26.11.2015 г. от „НК ЖИ“, с което
е съгласуван представеният ПУП – ПРЗ; комбинирана скица по смисъла на чл. 16, ал. 3 от
ЗКИР, съвместяваща действащия ПР и влязлата
в сила КК; контролно геодезическо заснемане
на съществуващ асфалтов път.
Проектът е съгласуван от отделите в НАГ.
Изпратен е за съобщаване по смисъла на
чл. 128, ал. 3 от ЗУТ в район „Нови Искър“ с
писмо изх. № САГ16-ГР00-526/26.01.2016 г.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -52 6/
28.01.2016 г. в Н АГ е внесено становище от
директора на РИОСВ – София, изх. № 94-0011267/19.01.2016 г. Видно от становището, не е
необходимо провеждането на процедура по реда
на глава втора от Наредбата за ОС.
След приключване на процедурите по съобщаването проектът е върнат в НАГ от район „Нови
Искър“ с писмо изх. № РНИ-ТК00-12/18.04.2016 г.
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Приложени са: протокол от съобщаването, разписен лист, съобщения, обратни разписки. Видно
от писмото, са получени 4 бр. възражения от
заинтересовани собственици на имоти, предмет
на проекта за улична регулация.
Проектът и възраженията са докладвани и
разгледани от ОЕСУТ. С решение по т. 6 от
протокол № ЕС-Г-47/21.06.2016 г. възраженията
не са уважени с мотива, че при проектирането
е спазен чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, решението е
максимално икономично осъществимо и целесъобразно, улицата отнема минимална площ
от засегнатите имоти и дава възможност за
бъдещото им урегулиране. Направени са служебни предложения за коректното отразяване
на границата между зони „Оз1“ и „Тжп“ по
ОУП на СО и посочването в част „ПЗ“ на кота
корниз на новите сгради. Проектът се изпраща
в СОС за одобряване на основание чл. 21, ал. 7
от ЗОС, тъй като се предвижда изграждането на
обект на публичната общинска собственост, а
именно нова улица по о.т. 251 – о.т. 251а – о.т.
251б – о.т. 251в – о.т. 251г – о.т. 251д – о.т. 251е –
251ж – о.т. 251з – о.т. 251и. При провеждането
на новата улица се налага извършването на
отчуждителни процедури, тъй като с публичното
мероприятие се засягат имоти, собственост на
физически лица.
Коригираният проект е внесен в НАГ със
заявление вх. № САГ16-ГР00-526-[3]/14.07.2016 г.
В свое становище от 10.10.2016 г. отдел „ПНО“
при НАГ връща проекта за ново разглеждане
от ОЕСУТ с предложение за преработка с цел
осигуряване на бъдещ транспортен достъп и
урегулиране на съседни ПИ 84, ПИ 1 и ПИ 2 и
в изпълнение на изискванията на чл. 108, ал. 5
от ЗУТ за целесъобразност на устройственото
решение. Дадени са указания да се изискат
данни за собствеността на ПИ 84 от СГКК, а
ако няма такива – от Службата по вписванията.
Проектът е докладван отново в ОЕСУТ. С решение по т. 3 от протокол № ЕС-Г-78/25.10.2016 г.
се връща за преработка по изискванията на отдел
„ПНО“, както и да се коригира, като се постави
североизточната граница на новопредвидения
УПИ по границата на устройствена зона „Оз1“.
З а р ешен ие т о н а ОЕС У Т с а у в едо мен и з а я ви т е л и т е с п исмо изх. № СА Г16 ГР00-526-[5]/23.11.2016 г.
До СГК К – София, и до кмета на район
„Нови Искър“ е изпратено запитване относно
данни за собствеността в ПИ 84 с писмо изх.
№ САГ16-ГР00-526-[4]/23.11.2016 г.
Със заявление вх. № СА Г16-ГР00-526-[6]/
14.12.2016 г. заявителите внасят в НАГ преработен проект и писмо от НК ЖИ с изх. № ЖИ48936/8.12.2016 г.
Със заявление вх. № СА Г16-ГР00-526-[9]/
14.12.2016 г. заявителите отново внасят преработен проект, който е разгледан от ОЕСУТ. С
решение по т. 3 (допълнителна) на протокол
№ ЕС-Г-34/25.04.2017 г. е приета направената
преработка на ПУП и проектът се изпраща за
съобщаване по смисъла на чл. 128, ал. 10 от ЗУТ.
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С писмо изх. № САГ16-ГР00-526-[10]/1.06.2017 г.
проектът е изпратен в район „Нови Искър“.
Върнат е от района с писмо изх. № РНИ16ВК08-1839-[6]/13.07.2017 г. Възражения по време
на съобщаването не са постъпили.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ,
протоколи № ЕС-Г-65/22.08.2017 г., т. 17, и № ЕСГ-86/31.10.2017 г., т. 2 (допълнителна). Изпраща
се за одобряване в СОС на основание чл. 21,
ал. 7 от ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проекта е направено от Петър Николов и Илберт Динчев като
заинтересовани лица по смисъла на чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ съгласно представените
документи за собственост и скици.
Действащият ПУП за територията е одобрен
със Заповед № РД-50-09-234 от 12.06.1984 г.
Кадастралната карта за района е одобрена
със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Проектът за ПР предлага създаването на нов
УПИ І-273 – „За складове, офиси и жилищно
ст роителство“ от к в. 32а на м. К в. Ку рило,
гр. Нови Искър. Вътрешните регулационни линии на новия УПИ са съвместени с имотните
граници на ПИ с идентификатор 00357.5252.273 от
КККР на гр. Нови Искър, с което са изпълнени
изискванията на чл. 17, ал. 1 от ЗУТ. Новият
УПИ I е отреден за ПИ 273, като проектът е
изработен върху актуалната кадастрална карта
за имота, одобрена със Заповед № РД-18-3 от
11.01.2012 г. на изпълнителни я дирек тор на
АГКК. Конкретната функцията е „За складове,
офиси и жилищно строителство“, което е в съответствие с предвижданията на зони „Оз1“ и
„Жм“ по ОУП на СО/2009 г.
Предвиж да се създаването на нова задънена улица по о.т. 251 – о.т. 251а – о.т. 251б
– о.т. 251в – о.т. 251г – о.т. 251д – о.т. 251е – о.т.
251ж – о.т. 251з – о.т. 251и с цел осигуряване на
транспортния достъп до новия УПИ, както и
на лицето му към улична регулация. С това са
изпълнени изискванията на чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4 от ЗУТ.
Спазено е изискването на чл. 108, ал. 5 от
ЗУТ, тъй като улицата предлага максимално
икономично и целесъобразно решение, отнема
минимална площ от засегнатите имоти и дава
възможност за бъдещото им урегулиране.
Улицата завършва с уширение за обръщане
на автомобилното движение в обратна посока
съгласно чл. 81, ал. 1 от ЗУТ, тъй като дължината є е повече от 100 м.
Провеждането на уличната регулация налага
изменение на действащата по о.т. 250 – о.т. 251
– о.т. 252 – о.т. 253, за което е налице основание
по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда нискоетажно, свободно застрояване на група от сгради
на два етажа с Кк=10 м. Планът за застрояване
е коригиран с оранжев цвят по отношение Кк
на сградите в новия УПИ I съгласно Решение
на ОЕСУТ № ЕС-Г-47 от 21.06.2016 г. т. 6.
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Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление
по образец, допуснато е изработването на проект
за ПУП – ПРЗ, ПУР и ИПР от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в допускането, същият е съобщен
на всички заинтересовани лица и разгледан и
приет от ОЕСУТ.
При проектирането са спазени материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете
по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана за регулация и застрояване, попада в
„Зона за общественообслужващи дейности и озеленяване в градския район“ (Оз1) и „Жилищна
зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“
(Жм) съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
от ЗУЗСО. В зона „Оз1“, в която е разположено
застрояването, се допуска само 30 % от него да
е за жилищно строителство.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема
и съдържанието на устройствените планове на
МРРБ.
Изпълнени са изискванията в заповедта за
допускане на устройствена процедура.
Към п роек та са п ри ложени: дек ларац и я
за липса на растителност, заверена от Дирекция „Зелена система“ при СО, изх. № ЗС94-П-19/29.10.2015 г.; съгласуване от „ЧЕЗ Разпределение Българи я“ – А Д, от 6.11.2015 г.;
данни за предварително проучване от „Софийска
вода“ – АД, вх. № ТУ-3754/21.10.2015 г.; становище от ДП „НК ЖИ“, поделение „Сигнализация
и телекомуникации“, относно отсъствието на
кабели и съоръжения на обекти на железопътната инфраструктура, изх. № 4116-1/12.11.2015 г.;
писмо изх. № Ж И-46261/26.11.2015 г. от ДП
„НК ЖИ“, с което е съгласуван представеният
ПУП – ПРЗ; комбинирана скица по смисъла на
чл. 16, ал. 3 от ЗКИР, съвместяваща действащия
ПР и влязлата в сила КК; контролно геодезическо заснемане на съществуващ асфалтов път;
становище от директора на РИОСВ – София, изх.
№ 94-00-11267/19.01.2016 г., от което е видно, че
не е необходимо провеждането на процедура по
реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Предвиждането на нова улица по о.т. 251 – о.т.
251а – о.т. 251б – о.т. 251в – о.т. 251г – о.т. 251д –
о.т. 251е – о.т. 251ж – о.т. 251з – о.т. 251и е мероприятие от публичен характер, което изисква
отчуждаване на част от имоти – собственост
на частни лица, поради което и на основание
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС компетентен да одобри
плана е Столичният общински съвет.
На основание чл. 81, ал. 4 от ЗУТ „Отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица
в урегулирана територия по искане на собственици на поземлени имоти са за тяхна сметка“.
Проектното решение отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ за целесъобразност
и икономичност на осъществяването на предвижданията на устройствения проект.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4, чл. 81, ал. 1, 3, 4, чл. 17, ал. 1 от ЗУТ, т. 4
и 16 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО,
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-65/22.08.2017 г.,
т. 17, и № ЕС-Г-86/31.10.2017 г., т. 2 (допълнителна), Столичният общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за план за регулация за гр. Нови
Искър, район „Нови Искър“, м. К в. Курило,
гр. Нови Искър, кв. 32а, поземлен имот с идентификатор 00357.5252.273 от КККР за създаване на
нов УПИ І-273 – „За складове, офиси и жилищно
строителство“; план за улична регулация за улица по о.т. 251 – о.т. 251а – о.т. 251б – о.т. 251в –
о.т. 251г – о.т. 251д – о.т. 251е – о.т. 251ж – о.т.
251з – о.т. 251и по сините и червените линии,
цифри и текст съгласно приложения проект.
2. Проект за изменение на плана за регулация на гр. Нови Искър, район „Нови Искър“, м.
Кв. Курило, гр. Нови Искър, улица по о.т. 250 –
о.т. 251 – о.т. 252 – о.т. 253, между кв. 31 и 32,
по кафявите и зелените линии и зачерквания
съгласно приложения проект.
3. Проект за план за застрояване на гр. Нови
Искър, район „Нови Искър“, м. К в. Курило,
гр. Нови Искър, кв. 32а, УПИ І-273 – „За складове, офиси и жилищно строителство“, с корекциите в оранжев цвят съгласно приложения
проект и без допускане на намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

4455

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 131
от 15 март 2018 г.
В Н а п р а в л ен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до 
устройство“ е постъпила молба вх. № САГ16Т П0 0 -3 0 0 -[7 ]/2 8.12 .2 017 г. о т с о б с т в ен и ц и-
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т е на позем лен и и мо т и с и ден т ифи к ат ори
68134.600.877 и 68134.600.878, кв. 10в, м. Хаджи
Димитър, район „Подуяне“, с която е заявено
искане за прекратяване на административното
производство по одобряване на ПР за УПИ
III-877, 878 – „За офиси, магазини и складове“,
поради непредставяне на предварителен договор
по чл. 15, ал. 3 от ЗУ Т.
Към същата са приложени: комбинирана
ск ица за п ъ лна и ли част и чна и ден т и чност
съгласно чл. 16, ал. 3 от ЗКИР; скица № 15216872 от 5.05.2016 г. за ПИ с идентификатор
68134.600.877 на СГКК; скица № 156 21395 от
7.12.2017 г. за ПИ с идентификатор 68134.600.878
на СГКК; пълномощни 6 бр.; нотариален акт
№ 6 4/1997 г.; но тариа лен а к т № 68/1983 г.;
удостоверение за наследници от 27.01.2011 г. на
район „Триадица“; служебно удостоверение по
§ 186, ал. 1 от ЗДНП; удостоверение за наследници от 28.11.2017 г. на район „Възраждане“;
нотариален акт № 14/1997 г.; нотариален акт
№ 82/1998 г.; съдебно решение от 22.04.1996 г.
на СРС, 39 състав, гра ж данска колеги я, по
гр. дело № 7464/1995 г.
Молбата е разгледана от ОЕСУ Т, като с решение по протокол № ЕС-Г-1/9.01.2018 г., т. 4,
се предлага главният архитект на СО да внесе в
СОС доклад за прекратяване на производството.
С оглед на горната фактическа обстановка
се установява от правна страна следното:
В т. 5 от Решение № 271 от 30.05.2013 г. на
СОС е записано, че „не се одобрява план за
регулация в обхвата по т. 2 поради непредставени предварителни договори по чл. 15 или по
чл. 17 от ЗУ Т, включително за УПИ ІІІ-877,
878 – „За офиси, магазини и складове“, кв. 10в,
м. Хаджи Димитър – част, район „Подуяне“.
Основанието по т. 5 от решението, а именно
непредставяне на предварителни договори по
чл. 15 или по чл. 17 от ЗУ Т, засяга собствеността върху имотите и одобряването на плана
изиск ва изрична вол я на ст раните за това.
При липса на так ъв договор фак т и ческ и я т
състав е недовършен, поради което и липсва
правно основание за одобряването му. Воля за
прекратяване на производството от страна на
възложителите е инкорпорирана в решение на
ОЕСУ Т по протокол № ЕС-Г-1/9.01.2018 г., т. 4.
Производството по одобряване на ПР продължава да бъде висящо и може да бъде продължено
по искане на собствениците и представяне на
предварителен договор.
В настоящия случай собствениците на УПИ
III са изразили изрично несъгласие за сключване
на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от
ЗУ Т и искат прекратяване на производството.
Предвид изложеното и на основание чл. 56,
ал. 1 от АПК административното производство
по одобряване на ПУП – ПР за УПИ III-877,
878 – „За офиси, магазини и складове“, изключен от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение
№ 271 от 30.05.2013 г. на СОС, с което е одобрен
ПРЗ, план за улична регулация и план-схеми
на техническата инфраструктура на м. Хаджи
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Димитър – част, район „Подуяне“, следва да
бъде прекратено с оглед законосъобразното
му приключване с краен административен акт.
След влизане в сила на решението за прекратяване ще могат да продължат или ще бъдат
допустими производствата по одобряване на
ИПУП в този обхват, както и влезлите в сила
ПУП ще могат да се прилагат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 56, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 129, ал. 1
от ЗУ Т Столичният общински съвет реши:
Прекратява производството по одобряване
на подробен уст ройствен план (П У П) – ПР
за УПИ ІІІ-877, 878 – „За офиси, магазини и
складове“, кв. 10в, попадащ в обхвата на т. 5
от Решение № 271 от 30.05.2013 г. на СОС, с
което е одобрен ПРЗ, план за улична регулация
и план-схеми на техническата инфраструктура
на м. Хаджи Димитър – част, район „Подуяне“,
който с тази точка „не се одобрява“ поради
непредставен предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 от ЗУ Т.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУ Т.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на глава десета, раздел IV от АПК в 14-дневен
срок от съобщаването пред А дминистративния
съд – София-град.
Жалбите се подават в район „Подуяне“ и
се изпращат в А дминистративния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“, в дирекция „Правно-нормативно,
информационно и финансово обслужване“ към
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.

4456

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 577
от 23 април 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата
за т ърговете и конк у рсите и Решение № 136
от 15.03.2018 г. на Столични я общинск и съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенци я за приватизаци я и инвестиции реши:
1. На 6.06.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
т ърг с явно наддаване за прода жба на обект:
поземлен имот с идентификатор 22304.7979.534,
с. Долни Богров, м. Герена, извън рег улаци я,
общинск и неж илищен имот, стопанисван от
район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 417 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Ст ъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 41 700 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенци я за приватизаци я и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
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при „Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча № 6,
Софи я. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхож дащ т ърга.
5. Срок на за к у п у ва не на т р ъж на док ументаци я – до 4.06.2018 г. вк л. в приемното
време на СОА ПИ – от 14 до 16 ч. Цената на
тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС),
е платима в брой в сградата на СОА ПИ, пл.
Славейков № 6, ет. 1, ста я № 4.
6. Срок за подаване на п ред ложени я за
у части я в т ърга – всек и работен ден, но не покъсно от деня, предхож дащ т ърга, в приемното
време на СОА ПИ – от 14 до 16 ч., в ста я № 2.
7. Оглед на о б ек та – вс ек и раб о т ен ден
до ден я на т ърга след зак у пу ване на тръж на
док у ментаци я.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 578
от 23 април 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 136 от
15.03.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 5.06.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
поземлен имот с идентификатор 57011.5548.215
(У ПИ V III-215, к в. 15), с. Подг у мер, ул. Св.
Димит ър № 2, общинск и неж илищен имот,
стопанисван от район „Нови Искър“.
2. Начална тръжна цена – 42 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 4200 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.06.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
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РЕШЕНИЕ № 579
от 23 април 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата
за търговете и конку рсите и Решение № 136
от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
1. На 12.06.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.304.325.3.102 (техническо помещение № 3),
София, ж.к. Зона Б-5-3, ул. Средна гора, бл.
25, I – су терен, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Възраж дане“, със съответното му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 26 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за у частие – 2600 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхож дащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.06.2018 г. вк л. в приемното време
на СОА ПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОА ПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за пода ва не на п ред ложен и я за
у частия в търга – всеки работен ден, но не покъсно от деня, предхож дащ търга, в приемното
време на СОА ПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на о б ек т а – вс ек и раб о т ен ден
до деня на търга след закупуване на тръжна
документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 580
от 23 април 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 136
от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
1. На 13.06.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
поземлен имот с идeнтификатор 68134.2821.2557,
УПИ IV – „За малко предприятие“, кв. 5, м. НПЗ
Орион и съседни жилищни територии, София,
ул. 3019, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“.
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2. Начална тръжна цена – 200 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 20 000 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.06.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 581
от 23 април 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 136
от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
1. На 7.06.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба
на обек т: позем лен и мо т с и ден т ифи кат ор
21662.1.4819.1020 и сг ра да с и ден т ифи к ат ор
21662.4819.1020.1 в УПИ I – „За магазин и трафопост“, кв. 8, с. Доброславци, ул. Габровница,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Нови Искър“.
2. Начална тръжна цена – 27 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2700 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 5.06.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на п ред ложени я за
участия в търга – всеки работен ден, но не покъсно от деня, предхождащ търга, в приемното
време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1195-8
от 21 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за гробищните паркове и погребалнообредната дейност на територията на Община
Варна и доклад от кмета на община Варна с рег.
№ РД15019006ВН-014ВН от 29.01.2018 г. Общинският съвет – гр. Варна, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за УПИ ІІ-86, 98 – „За
гробищен парк“, и улична регулация от о.т. 148 до
о.т. 153, кв. 38, по плана на кв. Галата, гр. Варна.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Варна, пред Административния
съд – Варна.
Председател:
Т. Балабанов
4241
РЕШЕНИЕ № 1196-8
от 21 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 16, ал. 1 – 6 от ЗУТ, Заповед № 240
от 19.05.2015 г. на главния архитект на Община Варна, допълнена със Заповед № 037 от
2.03.2016 г. за допускане изработването на проект
на ПУП – ПРЗ, на основание чл. 124а, ал. 5 в
условията на чл. 103, ал. 6 от ЗУТ, задание по
чл. 125 във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ, като се
има предвид Решение на ЕСУТ, изразено в т. 2 от
протокол № 1 от 10.01.2017 г. и администр ативна
преписка, рег. № АУ121186АС_001АС/19.09.2016
г. и по доклад от кмета на община Варна с рег.
№ АУ121186АС-024ВН/30.01.2018 г. Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на група квартали и
улична мрежа, местност „Поляната“, с. Звездица,
община Варна: УПИ XXVIII-29 – „За жилищно
строителство“, и УПИ XXIX-30 – „За жилищно
строителство“, от кв. 96; кв. 99; кв. 100; кв. 101;
кв. 102; УПИ I-21 – „За жилищно строителство“,
от кв. 103; кв. 104; кв. 105 и улична регулация от
о.т. 483 до о.т. 612; от о.т. 483 до о.т. 615; от о.т. 625
до о.т. 639; от о.т. 606 до о.т. 624; от о.т. 623 до
о.т. 627; от о.т. 609 до о.т. 631; от о.т. 613 до о.т. 634;
от о.т. 613 до о.т. 636 по плана на с. Звездица,
община Варна.
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На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване с жалба
в два еднообразни екземпляра чрез Общинския съвет – гр. Варна, пред Административния
съд – Варна.
Председател:
Т. Балабанов
4242

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 723
от 19 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата
за търговете и конкурсите и свое Решение № 174
от 9.04.2012 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава актуализирана пазарна оценка
от март 2018 г. на общински нежилищен имот:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
35167.502.76.1.6 с площ 430 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес: Казанлък, п.к.
6100, ул. Никола Петков № 37А, ет. 2, обект 6;
самостоятелен обект в сграда № 1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 35167.502.76,
представлява обект „Дискотека“ и включва:
зала, складови и санитарни помещения, коридор,
открита тераса и стълбище, предназначение на
самостоятелния обект: „За обществено хранене“,
брой нива на обекта: 1, съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 35167.502.76.1.7;
под обекта: 35167.502.76.1.1; над обекта: няма.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
35167.502.76.1.6 с площ 430 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес: Казанлък, п.к.
6100, ул. Никола Петков № 37А, ет. 2, обект 6,
самостоятелен обект в сграда № 1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 35167.502.76,
представлява обект „Дискотека“ и включва:
зала, складови и санитарни помещения, коридор,
открита тераса и стълбище, предназначение на
самостоятелния обект: „За обществено хранене“,
брой нива на обекта: 1. съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 35167.502.76.1.7;
под обекта: 35167.502.76.1.1; над обекта: няма, при
следните условия:
1. Начална тръжна цена – 200 450 лв. без ДДС.
Достигнатата цена се заплаща от спечелилия
участник в левове до деня на подписване на договора за продажба по сметка BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код на вид плащане: 44 55 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF.
Върху цената не се дължи ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
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3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – стая
21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код на вид плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел или кандидатът се представлява
от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в стая 22 в сградата на Община
Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на 35ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ при същите условия.

4448

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 725
от 19 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наред-
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бата за търговете и конкурсите (приета с ПМС
№ 213 от 25.09.2003 г.) и свое Решение № 1426 от
24.09.2015 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава анализите на правното състояние на следните общински нежилищни имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863
с обща площ 835 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг производствен складов обект, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.7864;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.9119;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8864 и
номер на имота по предходен план: 8863, квартал:
658, парцел: II.
2. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868
с обща площ 852 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг производствен складов обект, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8867;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.9119 и
номер на имота по предходен план: 8868, квартал:
658, парцел: IX.
3. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869
с обща площ 893 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг производствен складов обект, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.9119 и
номер на имота по предходен план: 8869, квартал:
658, парцел: X.
4. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862
с обща площ 1111 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг
производствен складов обект, ведно с построените върху него сгради: сграда с идентификатор
35167.505.8862.1, на един етаж, със застроена
площ 455 кв. м, с предназначение „Промишлена
сграда“, и сграда с идентификатор 35167.505.8862.2,
на един етаж, със застроена площ 154 кв. м, с
предназначение „Промишлена сграда“, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.7864;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.7877;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8867;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868;
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поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863 и
номер на имота по предходен план: 8862, квартал:
658, парцел III.
II. Утвърждава актуализирани пазарни оценки от март 2018 г. на имотите по т. I, съгласно
които пазарните цени са определени в размер,
както следва:
№

Обект

Пазарна оценка, лв., без
ДДС

1.

Поземлен имот с идентификатор 35167.505. 8863

27 560

2.

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868

28 120

3.

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869

29 470

П И с и д е н т и ф и к а т о р земя сгради
35167.505.8862 с площ 1111 24 440 32 770
кв. м, кв. 658, промишлена
зона, гр. Казанлък, ведно
със сграда с идентификатор
4.
35167.505.8862.1, на един етаж,
със застроена площ 455 кв. м, общо: 57 210
и сграда с идентификатор
35167.505.8862.2, на един етаж,
със застроена площ 154 кв. м
III. Да се проведат публични търгове с явно
наддаване за продажба на общински нежилищни
имоти, както следва:
А. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863
с обща площ 835 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг производствен складов обект, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.7864;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.9119;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8864 и
номер на имота по предходен план: 8863, квартал:
658, парцел: II.
Б. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868
с обща площ 852 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг производствен складов обект, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8867;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.9119 и
номер на имота по предходен план: 8868, квартал:
658, парцел: IX.
В. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869
с обща площ 893 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
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урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг производствен складов обект, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.9119 и
номер на имота по предходен план: 8869, квартал:
658, парцел: X.
Г. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862
с обща площ 1111 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг
производствен складов обект, ведно с построените върху него сгради: сграда с идентификатор
35167.505.8862.1, на един етаж, със застроена
площ 455 кв. м, с предназначение „Промишлена
сграда“, и сграда с идентификатор 35167.505.8862.2,
на един етаж, със застроена площ 154 кв. м, с
предназначение „Промишлена сграда“, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.7864;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.7877;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8867;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863 и
номер на имота по предходен план: 8862, квартал:
658, парцел III, при следните условия:
1. Начална тръжна цена:
№

Обект

Начална
тръжна
цена, лв.,
без ДДС

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863

27 560

2.

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868

28 120

3.

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869

29 470

ПИ
с
идентификатор
35167.505.8862 с площ 1111 кв. м,
к в. 658 , п р ом и ш лен а з он а ,
гр. Казанлък, ведно със сграда с
идентификатор 35167.505.8862.1,
4.
62 064
на един етаж, със застроена
площ 455 к в. м, и сг ра да с
идентификатор 35167.505.8862.2,
на един етаж, със застроена
площ 154 кв. м
(Началната тръжна цена на ПИ с идентификатор 35167.505.8862 е образувана от данъчната
оценка на сградите и пазарната оценка на земята.)
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС
се заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
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SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – стая
21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
150 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код на вид плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната
власт не може да се установи от търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел или кандидатът се представлява
от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търговете, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обектите – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търговете да се проведат на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ с начални часове, както следва:
№

Обект

Час на
търга

1.

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8868

10,00

2.

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8863

10,30

3.

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8869

11,00

ПИ с идентификатор 35167.505.8862
с площ 1111 кв. м, кв. 658, промишлена зона, гр. Казанлък, ведно със сграда с идентификатор
4. 35167.505.8862.1, на един етаж, със
11,30
застроена площ 455 кв. м, и сграда
с идентификатор 35167.505.8862.2,
на един етаж, със застроена площ
154 кв. м
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
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„Държавен вестник“ търговете да се проведат на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов

4449

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 51
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и предложение на кмета на общината Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на
подземен електропровод КЛ 1 kV с обща дължина
518 м, захранващ ПИ 55155.9.236, местност Бахче
Пара, землище Пазарджик, община Пазарджик,
преминаващо през имоти, общинска и държавна собственост, както следва: кабелни муфи в
ПИ 55155.9.328 – полски път, преминава през
имоти – общинска собственост, с НТП – полски пътища: ПИ 55155.9.328, ПИ 55155.9.262, ПИ
55155.9.181, и достига границата на ПИ 55155.9.236,
местност Бахче Пара, землище Пазард ж ик,
община Пазарджик, който ще бъде захранен
съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути
и регистъра на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
4339
РЕШЕНИЕ № 52
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и
предложение на кмета на общината Общинският съвет – гр. Пазарджик, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе
на електропровод и водопровод, захранващи
ПИ 14619.121.9 (УПИ I-8 – За складова база за
промишлени стоки) в местността Под Чифлика
по КККР на землище Гелеменово, община Пазарджик, преминаващо през имоти, общинска и
държавна собственост, както следва:
За електропровода: ПИ 14619.123.399 – полски
път, пресича ПИ 14619.121.10 – ведомствен път
(частна собственост – собственост на инвеститора), и достига до ПИ 14619.121.9, който ще бъде
захранен съгласно изчертаното с червено трасе,
сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
За водопровода: започва от уличен водопровод
∅ 80АЦ в края на регулацията на с. Гелеменово, община Пазарджик, преминава през ПИ
14619.89.188 – с НТП „Автомагистрала“ – път
II-37, пресича пътя при км 117+420 и напоителен канал ПИ 14619.123.400, установява се
в ПИ 14619.123.399 – полски път, пресича ПИ
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14619.121.10 – ведомствен път (частна собственост – собственост на инвеститора), и достига до
ПИ 14619.121.9, който ще бъде захранен съгласно
изчертаното със синьо трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

4340

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 53
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и предложение на кмета на общината Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземен
електропровод с обща дължина от 77 м, започващо
от кабелни муфи в ПИ 23457.14.11 – полски път,
преминава през него и достига границата на ПИ
23457.5.675, местност Татар Екин, землище Драгор, община Пазарджик, който ще бъде захранен
съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути
и регистъра на засегнатите имоти.

4341

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 54
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и предложение на кмета на общината Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на
подземен водопровод с обща дължина от 1651 м,
започващо от югоизточния край на регулацията
на с. Синитово, община Пазарджик, преминава
през имоти, общинска собственост, както следва:
ПИ № 011113 – полски път, ПИ № 013001 – полски
път, пресича (чрез хоризонтален сондаж при км
125+452) имот, държавна собственост, с идентификатор 66559.100.1 по КККР на с. Синитово,
община Пазарджик, който е идентичен с ПИ
№ 000006 – жп линия по КВС на землище Синитово, пресича имоти, общинска собственост: ПИ
№ 000007 – път IV клас (чрез хоризонтален сондаж), навлиза и продължава в ПИ № 015108 – полски път, пресича ПИ № 014051 – пасище, мера,
и достига границата на ПИ № 014064, местност
Среща, по КВС на землище Синитово, община
Пазарджик, който ще бъде захранен съгласно
изчертаното със зелено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

4342

Председател:
Х. Харалампиев

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 741
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2,
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ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, 6 и 14, ал. 4 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Раднево, реши:
1. Обявява публичен търг с явно наддаване
за обект: дворно място с площ 4974 кв. м и
построените в него: битова сграда с механа със
ЗП 184,34 кв. м, на два етажа, мазе с площ 64,94
кв. м, монолитна конструкция, построена 1958 г.;
кухня със складова база с площ 278 кв. м, на
един етаж, мазе с площ 112,96 кв. м, стоманобетонна, масивна конструкция, построена 1958 г.;
сграда за хидрофор с площ 14,75 кв. м, монолитна
конструкция, построена 1958 г.; тоалетна с площ
17,65 кв. м, паянтова конструкция, изградени в
общински УПИ ІІІ, пл. № 129, в кв. 7 по регулационния план на с. Борущица, община Мъглиж.
2. Начална тръжна цена – 87 500 лв. без
ДДС, и стъпка на наддаване – 2 % от началната
тръжна цена.
3. Определя депозит за участие в търга в
размер 10 % от началната тръжна цена, който
се внася по сметка на Община Раднево, посочена в тръжната документация, в срок до 25-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
4. Тръж ната док у мен тац и я за у част ие в
търга се получава в стая 206, отдел „Общинска
собственост“ на общинската администрация,
гр. Раднево, срещу невъзстановими 500 лв. без
ДДС, платими по сметка на Община Раднево,
посочена в тръжната документация или на гише
№ 5 (каса) при Информационния център, в срок
до 25-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Предложенията за участие в търга се подават
в стая 204 (деловодство) на Община Раднево в
запечатан непрозрачен плик в срок до 17 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. на 25-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ след закупуване на тръжни книжа и
предварителна заявка.
7. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 31-вия
ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в зала 315 на Община
Раднево.
8. Сроковете по т. 3 – 7 се определят по реда
на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока
е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
9. Утвърждава тръжната документация и проекта на договора за продажба като част от нея.
10. Упълномощава кмета на общината да
издаде заповед за назначаване на комисия за
провеждане на търга.
11. В срок до 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на
кмета на община Раднево протокола от търга.
12. Упълномощава кмета на община Раднево
да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга.

4375

Председател:
Р. Йовчев
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ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ

на на с. Нисово, община Иваново, област Русе.
С ПУП – ИПУР се изменя и допълва уличната
регулация на с. Нисово, одобрена със заповед
№ 388, 389 от 1935 г., като се заличава същата в
частта от О.Т. 152 до О.Т. 190, проектира се нова
част с нови осови точки О.Т. 216 и О.Т. 215 и се
изменя уличната регулация в частта между О.Т.
196 до О.Т. 89а, като между тях се проектира нова
О.Т. 217. С ПУП – ИПР границите на УПИ II-118
в кв. 44, УПИ IХ – за магазин, в кв. 47, УПИ
II-112 – църква, в кв. 47, УПИ I – общ., в кв. 47
и УПИ IV-91 в кв. 58 се урегулират по имотните граници, одобрени със Заповед № РД-09-283
от 5.08.2016 г. на кмета на община Иваново по
зелените и кафявите линии, цифри и щрихи на
приложения проект, като УПИ II-118 в кв. 44
става с площ 2097 кв. м, УПИ I – общ., в кв. 47
става с площ 278 кв. м, УПИ II-112 в кв. 47 става
с площ 1170 кв. м, при запазване на регулационното отреждане „За църква“, УПИ IV-91 в кв. 58
става с площ 705 кв. м и УПИ IХ-120 в кв. 47
става с площ 521 кв. м, като регулационното
отреждане на имота се променя от „За магазин“
в „Жилищно застрояване“.
2. Възлага на кмета на общината след влизане в сила на решението на общинския съвет да
предприеме необходимите действия по изпълнението му.
Председател:
М. Драшков
4351

РЕШЕНИЕ № 369
от 3 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 и чл. 27,
ал. 3 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 2 от ЗУТ Общинският съвет – с. Иваново, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП – ИПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) II-118 в кв. 44, УПИ
IХ – за магазин, УПИ II-112 – църква, УПИ I –
общ., в кв. 47 и УПИ IV-91 в кв. 58 и изменение
на план за улична регулация (ИПУР) от О.Т.
152 до О.Т. 190 и от О.Т. 196 до О.Т. 89а по пла-

297. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 май 2018 г.
4522
43. – Министърът на правосъдието на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон във
връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 от 2005 г.
за реда за подбор, квалификация и контрол върху
синдиците обнародва:

РЕШЕНИЕ № 1510
от 29 март 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за кабелно трасе на външно ел.
захранване за УПИ I-104, УПИ II-105, УПИ III-107,
УПИ IV-108, УПИ V-109, УПИ VI-110, УПИ VII114, УПИ VIII-113, УПИ IX-112, УПИ X-111, УПИ
XI-116, УПИ XII-117, УПИ XIII-118 и УПИ XIV-119
в масив 107, местност Атюрен, землище с. Малка
Верея, община Стара Загора, с обща дължина на
кабелното трасе 25 м, преминаващо през ПИ с
идентификатор 46417.107.121 – „напоителен канал“,
и ПИ с идентификатор 46417.108.64 – „напоителен
канал“ – публична общинска собственост, за
нуждите на „Геоинвест“ – ООД, Стара Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
4343

АКТУАЛЕН СПИСЪК
на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
№

Име

Адрес

Телефон

Факс

Ел. поща

1

2

3

4

5

6

1.

Албена Любенова София, ул. Граф Игнатиев № 14, 0888/30-84-30
Ванчева
ет. 1

albena.vancheva@yahoo.com

2.

А лбена Милчова С о фи я 1505, у л. К а л и ма н ц и 0884 452 243
Николова
№ 49, вх. А, ет. 4, ап. 18

al.nikolova@gmail.com

3.

А лександър Ата- София, ул. Лайош Кошут № 22 851-01-05
насов Великов

4.

Александър Бори- К ю с т е н д и л , у л . Го р о ц в е т н а 0888 3760164
сов Тошев
№ 35, ет. 1

toshevbg@abv.bg

5.

Александър Геор- София 1000, ул. Ангел Кънчев 0888/881774
гиев Костадинов № 26, ет. 2

alekostadinov@gmail.com

6.

А лександър Йор- Стара Загора 6000, ул. Генерал 042/600 345
данов Комсийски Столетов № 42A

komsiiski@komsiiski.com

7.

Александър Тодо- София, ул. Ореховски дол № 4, 0886 238 630
ров Алексиев
ап. 14

theblues@abv.bg

851-01-05

alexander.velikov@abv.bg
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8.

А лександър Цен- С о фи я 1303, ул. Бр ег а л н и ца 02/829 41 11;
ков Георгиев
№ 38-40, ет. 1, ап. 3
02/829 42 22

georgiev@bullegal.com

9.

Алексей Драганов София, ул. Иван Денкоглу № 28, 0878 423 567
Цветанов
ет. 2, ап. 2

alekseydraganov@gmail.com

10.

Ана Георгиева Ми- София, ул. Алабин № 34, ет. 4, 0878 922 025
ленкова
ап. 8

ana.milenkova@gmail.com

11.

А нас тас Мом ч и- София, ул. Леге № 10, ет. 4
лов Нучев

anastass@mail.bg

12.

Ангел
Ганев

13.

А н г е л Н и к о л о в Варна 9000, ул. Ген. Радко Ди- 052/615513
Донов
митриев № 7

angeldonov@abv.bg

14.

Ангелинка Нико- Търговище, ул. Г. Бенковск и 0888 755 578
лова Николова
№ 5А

ang@abv.bg

15.

Андрей Любоми- П ловдив, ул. Хъшовска № 5, 0884 310 362
ров Атанасов
ет. 3

advatanassov@gmail.com

16.

Анита Станимиро- София, ул. Пирин № 62, ет. 2, 886 606 990
ва Чемширова
ап. 10

anita.chemshirova@gmail.com

17.

А н на Н и колаева София, бул. Витоша № 19, ет. 4, 888 711 691
Търпенова-Михай- ап. 14
лова

tarpenova.anna@gmail.com

18.

Антоанета Божи- Плевен, ул. Иван Вазов № 10а, 064/80 69 32;
дарова Стойкова ап. 14
0887 604 167

antoanetastoikova@abv.bg

19.

А н т оа не та Геор - Пловдив 4000, ул. Опълченска 032/634 154;
гиева Димитрова № 10
0899 815 770

antoaneta_shilevco@abv.bg

20.

Антоанета Кири- Благоевград, ул. Тодор А лек- 0898 521 436
лова Богданова
сандров № 47, ет. 3, ап. офис 10

a_bogdanova@abv.bg

21.

Антоанета Нико- Пловдив, бул. Шести септември 0 32/39 2 338;
лова Николова
№ 161, ет. 1, ап. 16
0888 553 338

adv.tonynikolova@gmail.com

22.

А н т о н Л ю б е н о в София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 4Б, 02/588 309
Съботинов
вх. Б, ет. 3, ап. 21

sabotinov_anton@yahoo.com

23.

Асен Русенов Ма- П ло в д и в 4 0 0 0 , у л . К а ло ф е р 0898 461 271;
нев
№ 12, ет. 1, ап. М 4
032/392 451

asenmanev@abv.bg

24.

Б л а г о й Х р и с т о в Вел и ко Търново, ул. Хрис т о 0899 286 749
Златанов
Смирненски № 5, ет. 1

adv.zlatanov@yahoo.com

25.

Богдан Димитров София, ул. Чаталджа № 4, ап. 13 0882 275 313
Татарчев

tatarchev@gmail.com

26.

Боривой Ангелов София 1408, ж.к. Иван Вазов, 0889 242 847
Миланов
ул. Краище, бл. 26, вх. В, ет. 4,
ап. 50

borivoi@dir.bg

27.

Б о р и с Л ю б е н о в София 1000, ул. Христо Белчев 0878 267 478
Борисов
№ 8, ет. 5

blborissov@mail.bg

28.

Б о р и с М а н о л о в София, ж.к. Бъкстон, ул. Мур 0887/982576
Витанов
№ 1А, вх. А, ап. 23

29.

Б орис ла в Д и м и- София, ул. Порто Лагос № 7, 0888/258156
тров Захариев
вх. Б, ап. 18

b.zahariev@
zaharievandpartners.com

30.

Борислав Иванов София 1612, кв. Лагера, бл. 44, 0888/360774
Чолаков
вх. А, ет. 10, ап. 45

bobby _tch@yahoo.com

31.

Бохос Кеворк Ке- София, ул. Христо Белчев 8 А, 0888/887571
воркян
ет. 1, ап. 4

Bohos.kevorkian@lawfirmgsk.com

32.

Бранимир Димов София, ж.к. Люлин 2, бл. 218, 0882 179 909
Димитров
вх. А, ет. 3, ап. 7

branimirdimtrov@abv.bg

33.

Бранимир Нико- Варна, ул. Парижка комуна № 2 052/612 505;
лаев Балачев
0888 307 707

lawyer@balachev.com

34.

Валентин Ангелов Русе 7000, ул. Гладстон № 5, ет. 3 0888 210 397
Тончев

adv.v.tonchev@abv.bg

35.

Ва лен т и н Л ю б е - София, ул. Парчевич № 27
нов Георгиев

boko@georg-tod.com

36.

Валентина Мето- София 1113, ул. Райко Алексиев 02/9717535
диева Попова
№ 26, бл. 3, вх. A, ет. 5, ап. 11

0898 428 429

А н г е л о в София, бул. Цар Освободител 0888 801 115
№ 8А, ет. 4

0 2/937650 0;
0888 218 689

aganev@abv.bg

valpopova@speednetbg.net
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37.

В а л е р и П е т р о в София, ул. Добруджа № 1, ет. 4 0888 795 075
Анчев

v_anchev@abv.bg

38.

В а л я Ге о р г и е в а П л е в е н , бу л . Х р и с т о Б о т е в 0885 013 253
Иванова
№ 115, вх. Б, ет. 7, ап. 14

valyq_ivanova@abv.bg

39.

Ванко Петров Ми- София, ул. Позитано № 32, ет. 2,
тев
ап. 4

vankomitev@abv.bg

40.

В а н я Ге о р г и е в а София, ул. Граф Игнатиев № 9Б, 0886 111 191
Ангелова
ет. 1, ап. офис 1

angelova@ga-lawfirm.bg

41.

Вас и л Ме т од иев София 1000, ул. Съборна № 14, 0888 837 488
Стефанов
ет. 5

metodiev@arunabg.com

42.

Велина Аспарухо- София 1606, ул. Лайош Кошут
ва Рашкова
№ 22, ет. 1

vrashkov@abv.bg

43.

Величка Костади- София, ул. Три уши № 8, ет. 4
нова Костадинова

44.

Вен цесла ва С т е- Русе, ул. Църковна независи- 082/587-487
фанова Стефанова мост № 11, ет. 1

advokat@stefanova.bg

45.

Венцислав Руме- Пловдив, ул. Добри Войников 0885 161 662
нов Георгиев
№ 48, ап. 17

georgiev.ventsislav@gmail.com

46.

Весела Васи лева София 1113, ул. Алфред Нобел 02/719875
Дахтерова
№ 2, вх. Г, ет. 3, ап. 6

47.

В е с е л и н Д и м и - С о фи я , у л . Де л я н Б е л и ш к и 0888 652 144
тров Вангелов
№ 54, ет. 4, ап. 13

veselin_vangelov@abv.bg

48.

Веселин Иванчев София, бул. Витоша № 26, ет. 2 0886 845 942;
Георгиев
02/423 16 85

vesselin.georgiev@gmail.com

49.

Веселин Констан- София, кв. Изток, ул. Димчо 0898 556 981
тинов Христ ов
Дебелянов № 14, бл. 84, ап. 5

veshris@yahoo.com

50.

Веселин Луканов София, ул. Ивайло № 23, ап. 3 0 2/8 52 4518;
Банков
0887 246 185

veselin.bankov@mail.bg

51.

Вес ел и н Ра ш ков София 1606, ул. Лайош Кошут 02/8510105
Рашков
№ 22, ет. 1

52.

Вечислав Христов Бу ргас, ул. Фердинандова 57, 056/840186
Чанков
ет. 2

vechislav.chankov@mail.bg

53.

В и к т о р С е р г е е в София, ул. Алабин № 34, ет. 4
Миленков

v.milenkov@gmail.com

54.

Виолета Милчева Мездра, ул. Св. св. К ирил и 0876 887 858
Йотова
Методий № 11, ет. 1, офис 1

vili_alexova@abv.bg

55.

Виолета Неделче- Пловдив, ул. Добродол № 13, 0898 699 314
ва Тодорова
ет. 2, ап. 4

v.todorova@yahoo.com

56.

Вла д и м и р А лек- София 1278, ул. Напредък № 22 0876 535 512
сандров Тошев

v.toshev54@mail.bg

57.

Вла дими р Дочев София, ул. Цар Иван Шишман 02/9803475
Кинкин
№ 8

officelf@lawfirm-bg.org

58.

Владимир Иванов София 1504, бул. Васил Левски 0888/855335
Владинов
№ 144, вх. А, ет. 1, ап. 2

vvladinov@abv.bg

59.

Владимир Тодоров София 1000, ул. Бистрица № 9, 02/9863526
Петков
ап. офис 6

petkovv@aredan.com

60.

Владимир Янков София, ул. Княз Борис I № 120 0888 693 344
Вакрилов

vladi.vakrilov@gmail.bg

61.

Вълко Стоев Стоев Ямбол, ул. Кара Кольо № 3

62.

Габриела Павлова Варна 9000, ул. Дрин № 1, вх. Е, 052/616887
Сулай
ет. 6, ап. 82

gabisulai@abv.bg

63.

Г а л и н а И л и е в а София, бул. Витоша № 15, ет. 4 0889 008 229
Христова

g.hristovs.lawoffice@gmail.
com

64.

Ганка Янева Ко- Софи я 1769, к в. Мусагеница, 02/8700502
льовска
бул. Климент Охридски № 1А,
ет. 2, ап. 2

syndic@abv.bg

65.

Ге о р г и В а с и л е в София 1616, ул. Момина скала 0888/304001
Георгиев
№ 16

georgiev@abv.bg

0888 416 392

0887 594 953

0888 999 599

villy _kostadinova@abv.bg

046/666-202
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66.

Георги Гавраилов София, ул. Златовръх № 21, ап. 8 02/816 20 43;
Чолаков
0894 406 630

cholakov.g@gmail.com

67.

Ге орг и Ге орг иев София, кв. Гоце Делчев, бл. 22, 0894 406 757;
Миленов
вх. В, ет. 7, ап. 19
02/816 20 45

adv.milenov@abv.bg

68.

Георги Даниелов София, бул. Тодор Александров 0889 429 242
Минов
№ 13, ет. 3, ап. 4

g_minov@abv.bg

69.

Георги Димитров Русе, ул. Александровска № 26, 0887 511 756
Чокоев
б л . Р ОЯ Л С И Т И Ц Е Н Т ЪР,
вх. от ул. Олимпи Панов, ет. 2

chokoev_rs@abv.bg

70.

Георги Константи- П ловдив, ул. Ламар т ин № 2, 0898 420 632
нов Недев
ет. 1, ап. офис 1

nedevgeorgi@gmail.com

71.

Ге о рг и Н и ко лов с. Марково, ул. Мир № 2
Гонев

georgigonev@gmail.com

72.

Георги Събев Съ- София 1000, ул. Парчевич № 42, 02/980 04 12 02/980 04 13 gsabev@sabevandpartners.com
бев
ет. 2

73.

Георги Цветанов София, ж.к. Люлин, бл. 3, вх. Б, 0883 453 104
Георгиев
ет. 1, ап. 1

georgi.tsvetanov@abv.bg

74.

Гергана Неделчева С тара За г ора, ул. Бъ л гарско 0888 733 154
Георгиева-Маджа- опълчение № 5, вх. Б, ап. 35
рова

m_gergana@hotmail.com

75.

Г и н к а И в а н о в а Добри ч 930 0, ул. Ген. Г у рко 058/605277
Вълкова
№ 22, ет. 3, ап. 8

76.

Гинка Първанова София, ул. Сан Стефано № 14А, 0887 465 917
Табанска
ет. 1, ап. 34

g.tabanska@kltadvisors.com

77.

Даниел Йорданов Бургас, ул. Адам Мицкевич № 1, 0887 730 939
Йорданов
ап. офис Райфайзенбанк

daniel_ yordanov@hotmail.com

78.

Даниела Вълчева Стара Загора 6000, кв. Казански, 042-256057
Демирева-Гюрова бл. 8, вх. А, ет. 2, ап. 5

ddemireva@abv.bg

79.

Даниела Ивайлова София, ул. Аксаков № 17, ет. 5, 876 903 053
Петкова
ап. 11

lawoffice.dp@gmail.bg

80.

Дарина Димитро- Варна 9010, ул. К.д.п. Георги 0889 041 443;
ва Илиева
Боев 4, ап. 10
052/301 742

d._ilieva@abv.bg

81.

Дафинка Найдено- Шумен 9700, ул. Климент Ох- 0888/447974
ва Илиева
ридски № 35, вх. 3, ап. 55

d.naydenova@abv.bg

82.

Д афи н к а Та ков а Мон т а н а , у л. А н т и м I № 1, 0888 554 758
Станева
ап. офис 11

staneva.dafinka@gmail.com

83.

Делян Петков Пет Дол на М и т ропол и я, ул. Х а н 0887 592 593
ков
Аспарух № 19А

dc21@abv.bg

84.

Де н ч о Ге о р г и е в Добрич 9300, ул. Ангел Кънчев 058/602086
Авджиев
№ 5, ет. 2

85.

Десислава Георги- Бургас, ул. Васил Априлов № 16, 0888 974 212
ева Николова
ет. 3, ап. офис 2

adv.desinikolova@gmail.com

86.

Десислава Косто- София, бул. Васил Левски № 48, 0888 431 732
ва Пачева-Чомпа- ап. офис 2
лова

dchompalova@gmail.com

87.

Диана Димитрова Бу ргас, ул. Мара Гидик № 8, 0887 625 592
Кръстева
ет. 3

adv.dianakrasteva@gmail.com

88.

Диана Димитрова София, кв. Зона Б-5, ул. Одрин, 0879 270 410
Пашова
бл. 14, вх. Г, ап. 124

diana_ pashova@abv.bg

89.

Диана Меранзова София, Ивайло № 23, ет. 3, ап. 3 0888 303 388
Банкова

d_meranzova@mail.bg

90.

Д иа на Тома нова Пловдив, ул. Алцеко № 16, ет. 5, 0888 777 343
Димитрова
ап. офис 3

ddimitrova.office@gmail.com

91.

Димитрина Геор- София, бул. Александър Стам- 0888/517481
гиева Накова
болийски № 47, ет. 4, ап. 12

d_nakova@abv.bg

92.

Димитрина Пана- В а р н а , у л . Мо р с к а с и р е н а , 0898 743 623;
йотова Бъклова
бл. 26, ет. 1, ап. 4
052 720 260

ina_baklova@abv.bg

93.

Димитър Валенти- София, ул. Христо Белчев № 9, 02/980 01 50
нов Богданов
ет. 1

dbogdanov@abv.bg

0898/632782
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94.

Димитър Василев Русе 7000, ул. Петко Д. Петков 082/876098
Христов
№ 21, вх. Б, ет. 1

dhristov@abv.bg

95.

Димитър Георгиев Пловдив, ул. Пере Тошев № 5
Йорданов

mail@fidius.biz

96.

Димитър Георгиев София 1000, бул. Христо Ботев 0885 822 451
Тодоров
№ 30, ет. 1, ап. 2

d.todorov@todorov-lawoffice.
com

97.

Д и м и т ъ р И л и е в К ърд ж а л и , у л. Бу л а и р № 6 , 0878 728 456;
Димитров
вх. Б, ап. 1
0888 062 085

dimitar_dimitrov_1971@abv.bg

98.

Димитър Костади- София 1700, бул. Симеоновско 02/9883041
нов Смиленов
шосе № 24, бл. секция А, ап. 2

dsmilenov@novelconsult.net

99.

Димитър Никола- Пловдив, ул. Стефан Веркович 0888 149 208
ев Маринов
№ 3, ет. 3, ап. офис 4

dimitar_law@abv.bg

100. Димитър Николов Хасково, ул. Преслав № 35
Георгиев

032 676 160;
032 676 166;
0885 005 085

0878 214 727

dgeorgiev_adv@mail.bg

101. Димитър Павлов Разград 7200, Априлско въста- 084/660682
Димитров
ние № 23, ет. 1, ап. офис 7

pavlovisd@gmail.com

102. Димит ър Петров София 1421, бул. Св. Наум № 25, 0882 829 035
Шалъфов
ет. 2, ап. офис 4

d.p.shalafov@gmail.com

103. Д и м и т ър С т ефа- София 1614, ПК 19
нов Банков

0883 380 006

dimiter.bankov@gmail.com

104. Дим и т ър Та н чев София, ул. Узунджоовска № 6
Танчев

0882 805 126

dimitar.tanchev@gmail.com

105. Д и м о С т а й к о в София, бул. Цар Освободител 0886 319 557
Стайков
№ 8А, ет. 1

dimo.staykov.staykov@gmail.
com

106. Д и я н а Б л а г о е в а Благоевград, ул. Тодор Алексан- 0888 111 305
Атанасова
дров № 26, вх. Б, ап. 2

dib1@abv.bg

107. Дора Златева Ми- Кърджали 6600, ул. Хан Аспарух 0886 975 389
лева-Иванова
№ 5, вх. А, ап. 12

dora.mileva@abv.bg

108. Дора Иванова Га- Бургас 8018, ж.к. Зорница, бл. 37, 056/862317
релова
вх. Б, ет. 8, ап. 24
109. Доротея Младено- Русе, ул. Д-р Петър Берон № 9, 0888 795 885
ва Димова-Севе- ет. 2
ринова

lawyers_rousse@abv.bg

110. Д р а г о м и р Б о - Велико Търново, ул. Ален мак 0886 868 638
риславов Ангелов № 9, вх. Б, ет. 2, ап. 3

dragomir.b.angelov@gmail.
com

111. Драгомир Иванов Велико Търново 5000, ул. Васил 0888/224885
Григоров
Левски № 27 Б, ет. 1, ап. 2

dgrigorov@mail.bg

112. Дянко Пенчев Це- София, ул. Твърдишки проход 0888 800 346
пов
№ 23, ет. 2, ап. офис 6

d.tsepov@lawyer.bg

113. Евг ен и Л юбенов София, ул. Граф Игнатиев № 14, 0888 214 994
Точев
ет. 1

e.tochev@gmail.com

114. Евг ен и Ма нолов Стара Загора, ул. Поп Минчо 0898 507 616
Милушев
Кънчев № 93, ет. 1, офис 2

evgeni_mil@abv.bg

115. Евгения Борисова Плевен, ул, Шипка № 7, ет. 1, 0888/724-160
Василева
ап. 1
116. Евгения Владими- Бургас, бул. Демокрация № 7, 0889 316 480 056 846 271
рова Гагашева
ет. 2, ап. офис 6

lexgroup_bulgaria@yahoo.com

117. Е л в и р а Г р о н и к София 1000, ул. Княз Борис І 02/9863369
Танчева
№ 71, ет. партер

e.tancheva@new-s.net

118. Елена Димитрова София, ул. Миджур № 26
Дамгова

0888 896 840

damgova@infotel.bg

119. Елин Господинов София 1463, ул. Христо Белчев 0888 380 094
Топалов
№ 37, ет. партер

etopalov@gmail.com

120. Елица Симеонова Софи я 10 0 0, ул. К н яз Борис 02/9863369
Стоева
І № 71

е.s.stoeva@abv.bg

121. Елияна Борисова С о фи я, ж.к. С ла ви я, бл. 12 , 0887/822464
Анталовичева
вх. А, ет. 2, ап. 9

eliantal@abv.bg
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office@stramska-petrova.com

123. Е м и л В ъ р б а н о в София 1680, ул. Пирински про- 0898 788 186
Томов
ход № 55, вх. А, ап. 15

e.tomov@gmail.bg

124. Е м и л Г е о р г и е в София 1000, ул. Калоян № 8, 02/9330979
Делчев
ет. 2

emil.delchev@delchev-lawfirm.
com

125. Е м и л Йо р д а н о в Варна, ул. Феликс Каниц № 32, 0888 247 080
Радев
ет. партер

e.radev@partnerconsult.net

126. Е м и л С т е ф а н о в София, ул. Хан Аспарух № 12, 0889 916 163
Симеонов
ап. 3

emil.simeonov@splawco.com

127. Е м и л Т р а я н о в Силистра, ул. Симеон Велики 086/835-250,
Стефанов
№ 5, ап. 6
0887/468-228

trayanoff@abv.bg

128. Емилия Иванова София, ул. Сан Стефано № 14А, 0886 522 508
Лесова-Тодорова ет. 1, ап. 14

e.lesova@kltadvisors.com

129. Ж и в к о
Бойчев

jboichev@abv.bg

Б о й к о в Бургас, ул. Оборище № 76, ет. 1, 0889 531 243
ап. 1

130. Жулиета Стойкова София, бул. Проф. Цв. Лазаров 0897 464 484
Димитрова
№ 13, ет. 6, ап. офис 609

dimitrova_lawyer@gmail.bg

131. Звездомир Златков София, бул. Симеоновско шосе 0882 621 685
Хаджиев
№ 77, вх. А, ап. 16

zvezdomirr@gmail.com

132. З л а т и м и р Б о - Варна 9000, ул. Г. С. Раковски 052/570472
риславов Жечев
№ 43, вх. А, ет. 2, ап. 6

zlatimirj@gmail.com

133. Зорница Цветано- София, бул. Арсеналски № 11, 0887 290 228
ва Лазарова
ет. 6, ап. офис 9

zory.lazarova@gmail.com

134. З о я Д и м и т р о в а Ловеч, ул. Никола Петков № 25, 0888 670 073
Йорданова
ет. 4, ап. 4

zoia70@abv.bg

135. Ивайла Миткова Бургас, ул. Оборище № 76, ет. 1, 0888 600 113
Гаджерукова
ап. 1

ivaila_mg@mail.bg

136. И в а й ло Вас и лев Софи я 1303, ул. Оп ъ л ченск а 0898 612 445
Ризов
№ 46 – 48, ет. 7

ivailo_rizov@abv.bg

137. И в а н А т а н а с о в Варна 9000, бул. Цар Освобо- 052/635 800
Манолов
дител № 49, вх. В, ет. 5, ап. 39

manolovivan@mail.bg

138. Иван Василев Ка- Варна, ул. Любен К аравелов 052/645599
рабоев
№ 31, вх. А, ет. 2, ап. 6

i_karaboev@abv.bg

139. Иван Владимиров София, бул. Витоша № 19, ет. 4, 0885 889 477
Владимиров
ап. 14

philippopolis@gmail.bg

140. И в а н Г е о р г и е в София, ул. Ген. Стефан Тошев 0889 674 338
Иванов
№ 8, вх. В, ет. 5, ап. 10

ivanov_i@abv.bg

141. Иван Дончев Чер- София, бул. Христо Ботев № 13, 0878 273 324
нев
вх. Б (от ул. Св. Иван Рилски),
ет. 1

ivan_chernev@abv.bg

142. Иван Емилов Ми- София, ж.к. Манастирски ли- 0888 192 303
лев
вади, ул. Ралевица № 64, вх. В,
ет. 3, ап. 44

iemilev@gmail.com

143. Иван Илиев Зон- Пловдив 4000, ул. Янко Сакъзов 0888/721620
ков
№ 9, ет. 2, ап. 3

ivan_zonkov@abv.bg

144. Иван Лазаров Къ- С мо л я н , у л. О с т ри ц а № 2 6 , 0885 250 260
нев
ап. 13

ivankynev@gmail.com

145. Иван Ненов Нанев П ловд и в, у л. Йоа к и м Г руев 0888 521 080
№ 38, ет. 3

ivnanev@gmail.com

146. Иван Ников Ива- Нова Загора, ул. Генерал Мир- 0888/467-035,
нов
ски № 7, ет. 2
0889/880-793

ivan_nikov@abv.bg

147. Иван Петров Мо- Плевен, ул. Катя Попова № 2, 0885 400 003
цов
ет. 3, офис 15

motzov@abv.bg

148. Иван Петров То- София 1113, бул. Драган Цанков 0 2/9 69 3 033;
сков
№ 36, ет. 3, офис 337
0897 824 850

toskov@toskov-yordanov.com
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149. Иван Тодоров Ба- Габрово 5300, ул. Брянска № 44, 0887 585 238
лабанов
ет. 2, ап. офис 3, п.к. 113

6
iv_balabanov@abv.bg

150. Иван Тодоров Лет- София 1404, бул. Гоце Делчев, 02/9812046
ников
бл. 1, вх. Г, ет. 2, ап. 57
151. И в а н Ф и л и п о в Плевен, ул. Лайка № 31, ап. 6
Иванов

0884 048 988

adv_ivanov@abv.bg

152. Ивелин Методиев Шумен, ул. Съединение № 68, 054/800 005;
Иванов
вх. А, ет. 2, ап. 7
0887 758 200
153. И в о В е с е л и н о в София 1000, ул. Шести септем- 02/9804978
Велчевски
ври № 1, ет. 2

02/9804979

ivovelchevski@abv.bg

154. Иво Лъчезаров Ге- София, ул. Христо Белчев № 42, 0889 562 629
оргиев
вх. Б, ет. 5, ап. 25

Ivo_georgiev@abv.bg

155. Иво Николов Чех София, ул. Гео Милев № 20
ларов

ivo.chehlarov@mail.bg

0886 101 029

156. И во С пасов Д и- С о фи я , у л. Ц а р А с ен № 1 5, 0878 101 754
митров
ап. офис 3

ivosdimitrov@gmail.com

157. Иво Стоилков Тра- Русе 7015, ж.к. Дружба 3, ул. Кап. 082/621264
янов
Петко Войвода № 2, бл. 16, вх. Б,
ет. 5, ап. 15

itraqnov@hotmail.com

158. Иво Христов Гъч Русе, ул. Александровска № 26, 0887 243 208
ков
ет. 4, ап. офис 9

igachkov@abv.bg

159. Иглика Димитро- София 1000, ул. Неофит Рилски 0888/637736
ва Логофетова
№ 45, ет. 3, ап. 7
160. И г н а т Н и к о л о в София, ул. Позитано № 24, ет. 1, 0889 277 552;
Недков
ап. адв. кантора
0877 777 654

ignatnedkov@gmail.bg

161. Илиан Велиславов София 1330, ж.к. Разсадника, 02/8237576
Кузманов
бл. 12, вх. Б, ет. 7, ап. 47

kuzmanov_i@abv.bg

162. Илияна Господи- Бу ргас, ж.к. Зорница, бл. 38, 056/862155
нова Генова
вх. 4
163. И л к а Ге о р г и е в а София, бул. Княз Александър 0888 680 812
Димова-Мазга ле- Дондуков № 19, ет. 2
ва

ilka.dimova@abv.bg

164. Илка Иванова Пе- Стара Загора, ул. Ал. Батенберг 0887/256196
ткова
№ 10, вх. А, ет. 4, ап. 12

ilkasz@abv.bg

165. Йо в к а Б л а г о е в а С о ф и я , у л . К о л о м а н № 6 , 0887 538 179
Алипиева
б л . Б и з н е с ц е н т ъ р И Н Т Е РЛАНД, офис 32

yalipieva@gmail.com

166. Йордан Костади- София, ж.к. Илинден, ул. Ниш- 0878 150 047
нов Костов
ка № 172, ет. 3

yordankostov@abv.bg

167. Йордан Савов То- София 1111, ж.к. Гео Милев, 0888/330101
доров
ул. Постоянство № 1, вх. А, ап. 6

iordanstodorov@abv.bg

168. И р е н а В е н к о в а Белоградчик, ул. Стара планина 0885 464 321
Иванова
№ 8, вх. А, ап. 2

rena.vi@abv.bg

169. Ирена Стефанова Видин 3700, ул. Княз Борис I № 1 0888/357577
Александрова

primalex@abv.bg

170. Ирена Стефанова Белослав, ул. Средна гора № 44 0899 950 166
Иванова

ivanova30reni@abv.bg

171. Калина Георгиева София, кв. Изток, бул. Самоков 0894 374 550
Маркова
№ 16, ет. 3, ап. 9

markova.gmi@gmail.com

172. Калина Стефанова София, ул. Погледец № 24, вх. Б, 0878 770 707;
Манойлова-Тонева ет. 5, ап. 33
0889 312 482

kalina.toneva.kt@gmail.com

173. Кирил Станев Ка- София 1505, ул. Иларион Дра- 02/9431283
рагьозов
гостинов № 21, бл. Б, ап. 17

kkaragyozov@yahoo.com

174. К и ри л Стефанов София, ул. Цар Асен № 79, ет. 2, 0 89 6 610 70 3;
Груйчев
ап. 5
0894 377 742

kiril.gruychev@gmail.com

175. Константин Вла- Пловдив 4000, ул. Брегалница 032/64 25 00
димиров Брусев
№ 2

brousseff@yahoo.com
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176. К о с т я Ви к т о р о в София 1000, ул. Солунска № 59, 0887 595 485
Караиванов
ет. 4

kostyakaraivanov@yahoo.com

177. К р а с и м и р В е н - София, ж.к. Младост 4, бл. 488, 0884 928 448
циславов Атанасов вх. 2, ап. 28

adv_atanasov@abv.bg

178. Красимир Георги- Софи я, ул. Ген. П. Паренсов 0887 900 600
ев Босолов
№ 39, ап. 5

velven_bg@yahoo.co.uk

179. Красимир Димов Пловдив 4000, бул. Шести сеп- 0888 706 716
Колев
тември № 152, ет. 1, ап. 109

kolev_sindik@abv.bg

180. Красимир Петров Враца 3000, ул. Иван Андрейчин 0888/690606
Иванов
№ 3, ет. 1, ап. 3

krasi_ivanov@abv.bg

181. К р а с и м и р а З л а - Софи я, ул. Пиринск и проход 0888 944 589
ткова Станкулова № 47, вх. Г, ет. 3, ап. 11

krasistankulova@abv.bg

182. Кристина Тодоро- София, кв. Лозенец, ул. Зелено 0887 242 734
ва Гунева
дърво № 7, ет. 3

kgouneva@gmail.com

183. Левен Сабинов Се- Русе, ул. Д-р Петър Берон № 9, 0888 796 885
веринов
ет. 2, ап. офис 4

lawyers_rousse@abv.bg

184. Лена Ганчева Сан- Благоевград, ул. Тодор Алексан- 0887 944 643
дъкчиева
дров № 47, ет. 3, офис 10

evroconsult@abv.bg

185. Лиди я Георгиева Сливен 8800, ул. Миркович № 1 044/623343
Атанасова

Liya@mail.bg

186. Лили Пламенова Велико Търново, ул. Васил Лев- 0888 848 996;
Матева-Цанкова
ски № 15, ет. 9
062 636 930

l.mateva@abv.bg

187. Лиляна Димитро- Варна, ул. Странджа № 14, ет. 6, 0889 629 190
ва Йорданова
ап. 23

lilyjordanova@yahoo.com

188. Ло р а Ге о р г и е в а София, кв. Павлово, бул. Ал. 0888 269 162;
Ризова-Вълкова
Пушкин № 21, ет. 6, ап. 29
0895 601 961

lora_riz@abv.bg

189. Лъче з ар М и т ков В а р н а 9 0 0 0 , р а й о н О д е с о с , 052/637665
Бажлеков
ул. Д-р Л. Заменхоф № 12, ет. 2,
офис 2

bajlekov@abv.bg

190. Л ю б е н
Иванов

И в а н о в Ви д и н , у л. Х а д ж и Д и м и т ър 094/601-987
№ 26, ап. 1

094/600-007 ivanov_ljuben@yahoo.com

191. Любка Георгиева Па зард ж и к , ул. Гра д и нарск а 0887 645 747
Янева-Танковска № 4

yanevatankovska@gmail.com

192. Л ю б к а И в а н о в а Варна , ж .к . В л. Варнен ч и к , 0887 843 311
Пеева
бл. 11, вх. 12, ет. 4, ап. 15

lybca@abv.bg

193. Любомир Симео- София, ж.к. Бели брези, ул. Дой- 0887 314 417
нов Кръстев
ран № 23, ет. 6, ап. 23

lubomirk@abv.bg

194. Людмила Милчева София 1407, ул. Капитан Тодор 0879 380 089
Лозанова
Ночев № 32, ет. партер

lozanova_l@abv.bg

195. М а г д а И в а н о в а Р ус е, у л . А л е я В ъ з р а ж д а н е 0888 513 355
Христозова
№ 110, вх. Б, ет. 7, ап. 14

magiivanova@abv.bg

196. Малинка Атанасо- София 1303, ул. Осогово № 68, 0 2/8 3332 57;
ва Димитрова
вх. Б, ап. 20
0888 418 339

matanasova1@abv.bg

197. Мариана Атанасо- София, ж.к. Младост 1, бл. 49Б, 0878 481 123
ва Атанасова
вх. 1, ап. 6

merian111@abv.bg

198. М а р и е л а Д а м я - София, ж.к. Младост 4, бл. 462, 0888/559060
нова Павлова-Да- вх. Б, ап. 39
цова
199. Мариела Иванова София 1373, ж.к. Западен парк, 0888 410 630
Даткова
ул. Западна, бл. 88, вх. Б, ет. 4,
ап. 15

mdatkova@gmail.com

200. Мари н Ва лен т и- София, ж.к. Младост 3, бл. 329, 0887 454 339
нов Дичев
вх. Б, ап. 31

dichev_87@abv.bg

201. Марин Михайлов Варна, ж.к. Възраждане, бл. 45, 0 8 8 8/45 -2 2 Михайлов
вх. 6, ет. 5, ап. 135
98

mihailov_48@abv.bg

202. Марин Стефанов Асеновград 4230, ул. Трети март 0877 880 150
Ножаров
№ 10

marin1912@mail.bg
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203. Мария Гаврилова Ботевг ра д, ул. Севаст Огн ян 0888 792 626
Накова
№ 4, ет. 2, ап. офис 6

mg_nakova@yahoo.com

204. Мария Георгиева София, бул. Витоша № 19, ет. 4, 0879207 733
Шукерова
ап. 14

office@shukerova.com

205. М а р и я И в а н о в а С о фи я, ж.к. С ерд и к а , бл. 9, 0886 737 789
Рупчина-Димова ет. 15, ап. 50

m.dimova@aramaxima.com

206. Мари я Николова София, ул. Камен Андреев № 24, 0888 751 899
Д и мова-На ву ща- ет. 8
нова

office.dimova@gmail.com

207. Мария Трифонова София, ул. Смолянска № 2
Димова

maridimova@abv.bg

0885 665 809

208. Мариян Димитров София, ул. Христо Белчев № 2, 0888 244 052
Момиров
ет. 6, офис 32

marian_momirov@abv.bg

209. М а р и я н И в а н о в Плевен 5800, п.к. 121, ул. Дойран 064/815 613; 064/815 613
Нейков
№ 160, ет. 3, ап. 8
0888 315 613

mnejkov@abv.bg

210. М а р и я н а Д и м и - Тутракан, пл. Н. Й. Вапцаров 0888 848 417,
трова Кирова
№ 7, вх. А, ет. 1, ап. 1
0898 790 143

mkirova@abv.bg

211. Марияна Марино- Тервел, ул. Лом № 1
ва Пасева

m_ paseva@abv.bg

0896 117 450

212. Мари я на Тонева с. Самоводене, ул. Славяни № 1 0885 910 808
Банчева

mtbancheva@gmail.com

213. М а р т и н М и л чев София, ул. Деян Белишки № 60, 0888 610 991
Апостолов
ет. 5, ап. 15

mmapostolov@abv.bg

214. Мат ей Краси м и- София, ул. Граф Игнатиев № 38, 0888 352 645
ров Колев
вх. А, ет. 3, ап. 7

mateykolev@abv.bg

215. М а я А т а н а с о в а Велико Търново, ул. Васил Лев- 0889 430 171;
Янкова
ски № 29 В, ет. 2
062 621 661

maiayankova@abv.bg

216. Мая Матеева Ко- Пловдив 4000, бул. Шести сеп- 0889 263 144
лева
тември № 152, ет. 1, ап. 109
217. Мая Петрова Ве- Бургас, к/с Лазур, бл. 74, ет. 7, 0899/921189
ликова
ап. 40

maya.velikova@dzi.bg

218. Миглена Атанасо- Варна 9000, ул. Антим I № 11
ва Жечева

adv.jecheva@abv.bg

0888 816 618

219. Миглена Петкова София, бул. Ботевградско шосе, 0888/873736
Стамболиева
бл. 20, вх. А, ет. 3, ап. 9

megy _s@mail.bg

220. М и л е н Ж и в к о в Хасково, ул. Стефан Стамболов 0888 144 671
Китин
№ 4, ет. 4, ап. 24

kitinm@mail.bg

221. Милен Иванов Ко- Бургас 8000, ул. Гладстон № 1, 056/841633
зарев
вх. Б, ет. 1

mik19@abv.bg

222. М и лен Ко с т а д и- София, ж.к. Младост 1, бл. 148, 0888 300 234
нов Бузов
вх. 1, ап. 3

milenbuzov@gmail.com

223. Милен Митев Ве- София 1124, ул. Цар Иван Асен 0888/509516
лушев
ІІ № 20, ет. 1, ап. 2

mvelushev@abv.bg

224. М и л е н С т а н ч е в Разград, ул. Данаил Дечев № 8, 0898 841 116
Малчев
ет. 4, ап. 8

pavlovisd@gmail.com

225. Милена Йордано- Русе 7000, ул. Петко Д. Петков 082/876098
ва Дякова
№ 21, вх. Б, ет. 1

mdiakova@abv.bg

226. М и л е н а
Иванова

lawcompanybg@gmail.com

Р у с е в а Варна 9010, ул. Петър Райчев 0888 529 450
№ 14, ет. 6, ап. 26

227. Мирена Славчева София, ул. Лавеле № 38, ет. 1, 887 755 311
Ставрева
ап. 4

mir_stavreva@yahoo.com

228. Мирослав Георги- С о фи я, бул. Т. А лекс а н д р ов 0888 252 505
ев Стайков
№ 14, бл. АНХ „АНЕЛ“, офис
ЕСЕН

mirotan@abv.bg

229. Мирослав Иванов София, ул. Съборна № 5, ет. 3
Неврокопски

m.nevrokopski@abv.bg

02/9885175
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230. Мирослава Госпо- Стара Загора 6000, ул. Хаджи 042/620 152
динова Стръмска Димитър Асенов № 119, ет. 3,
ап. офис 6
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042/638 581

231. Митинка Христо- Силистра 7500, бул. Македония 086/821147
ва Георгиева
№ 84, ет. 7, ап. 21
232. М и х а и л В а с к о в Враца, ул. Полк. Лукашов № 10, 877 101 180
Мишев
ет. 5, ап. офис 506
233. Михаил Красими- София, ул. Лавеле № 38
ров Антонов
234. М л а д е н
Йовчев

0888 269 017

С ъ б е в Сливен, ул. Никола Карев № 3, 0887 749 785
ап. офис 2

6
office@stramska-petrova.com

mimageo@abv.bg
092 626 666

m_mishev@abv.bg
michailantonov@abv.bg
ml_ yovchev@abv.bg

235. Надежда Иванова Русе 7000, ул. Васил Априлов 082/838837
Симеонова
№ 1, вх. В, ет. 2

nadya.simeonova@lawyers-bg.
eu

236. Н е л и Н и к о л о в а София, Люлин, бл. 962, ет. 8, 02/9515868
Николова
ап. 36

nely _726@abv.bg

237. Николай Ангелов София, ул. Съборна № 14, ет. 2, 0889 403 240
Ганев
ап. 4

n.ganev@tronchev.com

238. Н и кола й Бра н и- Варна, ул. Парижка комуна № 2 0887 623 367;
миров Балачев
052 612 503

balachev@gmail.com

239. Николай Георгиев София, ул. Лавеле № 18а, ет. 6, 02/986-71-65
Митов
ап. 17

n_mitovkantora@abv.bg

240. Николай Георгиев София 1202, ул. Кирил и Мето- 0888/723721
Цонев
дий № 88 А, ет. 5, ап. 9

n_tsoneff@yahoo.com

241. Н и кола й Ги н ков С о ф и я , бу л . В и т о ш а № 1 А , 0888 738 600;
Ников
бл. Търговски дом, ап. кант. 364 0895 429 087

adv.nikov@abv.bg

242. Н и к о л а й Д и м и - Свиленград, ул. България № 2А 0886 453 565
тров Вълков
243. Н и к о л а й Д и м и - Червен бряг, ул. Ангел Кънчев 0882 275 310
тров Николов
№ 4А

nikolaynikolov83@gmail.com

244. Николай Миланов Шумен, ул. Козлодуй № 6, ет. 3, 054/56721
Николов
ап. 5

galves@abv.bg

245. Николай Тодоров Плевен, ул. Тимок № 10, ап. 4
Яков

n_iakov@abv.bg

0878 904 171

246. Николина Денева София, ул. Пъстър свят № 5, 0889 722 777
Казакова
ет. 4, ап. ателие 6

n_kazakova@mail.bg

247. Николина Цанко- София, кв. Подуяне, ул. П. Хи- 0898/464-806,
ва Цаковска-Цве- тов № 45
02/987-93-02
ткова

tsakovska@abv.bg

248. Нина Димитрова София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 4Б, 0886/739898
Съботинова
вх. Б, ет. 3, ап. 21

sabotinova@yahoo.com

249. Н и н а Х р и с т о в а София, ул. Любен Каравелов
Радева
№ 2
250. Ог н я н Н и колаев София, ул. Твърдишки проход 888 852 284
Лазаров
№ 23, ет. 2, ап. офис 6

ogi_lazarov@yahoo.com

251. О л г а Ге о р г и е в а София 1330, Красна поляна ІІ, 0887 448 504
Миленкова
бл. 40, вх. Д, ап. 97
252. Павел Димитров София, ул. Бистрица № 5
Цанов

0889 332 311

pavel.tsanov@gmail.com

253. Павлин Колев Ко- София, ул. Плачковски мана- 0888 801 867;
лев
стир № 21, вх. А, ет. 3, ап. 5
02/903 34 23

pkolev@actabg.net

254. Петко Тодоров То- Пловдив, ул. 4-ти януари № 36, 0898 699 311
доров
ет. 4, ап. 6

office@petkotodorov.bg

255. Пе т ъ р Б о ж и н о в София, ж.к. Младост 4, ул. Биз- 0885 450 845
Кунзов
нес Парк София № 1, бл. сгр. 1,
вх. А, ет. 4

kunzov@gmail.com

256. Пет ър Симеонов Софи я, ул. Ат. Узу нов № 25, 0888 208 400
Ризов
вх. Д, ап. 105

prizov@abv.bg
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257. Петър Стоименов Пазарджик 4400, ул. Иван Вазов 034/443 150;
Спасов
№ 14, ет. 2, офис 11
0897 916 060
258. П е т я А н г е л о в а Хасково, ул. Стефан Стамболов 0887 387 956
Б о с т а н д ж и е в а - № 4, ет. 4, ап. 24
Китин

pbostandzhieva@gmail.com

259. П е т я Ге о р г и е в а София 1504, ул. Чаталджа № 59, 0888 981 176;
Георгиева
ап. ателие 3
02/844 44 00

office@balkanaudit.com

260. Петя Дими т рова София, ул. Гео Милев № 13а, 0887/520407
Цекова-Никлева
вх. 1, ет. 5, ап. 10

pnikleva@gmail.com

261. Пламен Веселинов Велико Търново 5000, ул. Цанко 0888 700 604
Костадинов
Церковски № 37, ет. 6

chinacooker@mail.bg

262. Пламен Георгиев Р ус е, у л . А л е я В ъ з р а ж д а н е 0887 597 488
Христозов
№ 110, вх. 2, ет. 7

plhristozov@gmail.com

263. П л а м е н И в а н о в П левен, ул. С т ра н д ж а № 27, 0886 560 981
Цветанов
вх. А, ет. 2, ап. 6

pcwetanov@abv.bg

264. Пламена Горанова Го р н а О р я хо в и ц а , у л . В и ч о 0888 436 952
Га д жонова-А н г е- Грънчаров № 11 А, ет. 3, ап. 21
лова

plamenagadjonova@hotmail.
com

265. Полина Василева Бу ргас, ул. Ген. Гу рко № 38, 0887/983-585 056/83-88-33 polivasileva@abv.bg
Василева
ет. 6, ап. 11
266. Полина Димитро- София, ул. Акад. Петър Динеков 0897978800
ва Кавръкова
№ 23Е, ап. офис 2

polina_kavrakova@abv.bg

267. Радослав Иванов София, ул. Лавеле № 38, ет. 1, 02/981 06 36
Тонев
ап. 4

r.t.a@abv.bg

268. Ра дос т и на Вел и- Видин, ул. Бдин № 24
зарова Рангелова

0888 848 419 094 600 007 radostina_vr@abv.bg

269. Радостина Нико- Бургас, ул. Александър Стамбо- 056/845 126;
лова Николова
лийски № 11, ет. партер
0888 459 015

rnmihova@yahoo.com

270. Райна Цанева Ко- София 1000, ул. Неофит Рилски 02/9809511
вачева
№ 23, ет. 2
271. Ралица Пламенова София 1000, ул. Бистрица № 9, 02/9863526
Топчиева
ап. офис 6

topchieva@aredan.com

272. Р о з а л и н
Салчев

rsalchev@yahoo.com

Г а н е в София, ул. Г. С. Раковски № 125, 895 557 514
ет. 1, ап. 1

273. Роза лина Йорда- София 1000, ул. Узунджовска 02/9802026
нова Градинарова- № 16, ет. 3
Стоянова

diacon@techno-link.com

274. Р о с е н Ге о р г и е в София, ул. Княз Борис I № 77, 0899 970 542
Милошев
ет. 3, ап. 7

rmiloshev@gmail.com

275. Росица Краева Пе- София, ул. Лерин № 24, вх. А, 0888 139 404
ткова
ап. 4

rossitza.petkova@gmail.com

276. Росица Станчева София 1680, ул. Пирински про- 0 2/952 0 0 27;
Томова
ход № 55, вх. А, ап. 15
0898 788 185

r.tomova@gmail.com

277. Р о с к о Н и к о л о в Шумен, ул. Победа № 6, вх. 4, 0877 444 397
Симов
ап. 55

rosko_55@abv.bg

278. Румен Илиев Ан- С о фи я, ул. Вла да йск а № 23, 0899 424 949;
гелов
ет. 4, ап. 9
0878 695 003

angelov.rumen@abv.bg

279. Румяна Георгиева Варна 9000, бул. Мария-Луиза 052/32 09 57,
Манковска
№ 24Б, ап. 16
GSM 0888
776 346

ruman52@abv.bg

280. Светлана Валери- Пловдив, ул. Ламартин № 5
ева Павлова

svetlibor@yahoo.com

0 3 2 / 9 6 - 9 0 - 032/650-651
9 6 , 0 8 9 8/ 74 60-60

281. Светлана Иванова София, ж.к. Дружба 2, бл. 501, 0888/638256
Бояджиева
вх. А, ет. 7, ап. 26
282. Светла на Ц вета- Разград 7200, ул. Априлско въс- 084/661354
нова Павлова
тание № 23, ет. 1, офис 7

pavlova.cpa@gmail.com

283. Светлин Василев Русе, ул. Александровска № 87, 0888 642 545 082 873 706
Кънев
ет. 2

attourney@gmail.com

С Т Р.
1

116

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
4

БРОЙ 37
5

6

284. Светлозар Дими- Добрич 9300, п.к. 182
тров Стоянов

058/601471

sstoyanov@cci.dobrich.net

285. Светлозар Еману- София, ул. Антим I № 113
илов Иванов

0888 605 690

svetlozar.emanuilov@gmail.
com

286. Светозар Никола- София 1303, ул. Марко Бала- 02/9809817
ев Шкутов
банов № 4

svetozar.shkoutov@
taschevapartner.com

287. С в е т о с л а в Е н е в София, ул. Цар Асен № 10, ет. 2 0889/715028
Бакалов
288. Светослава Дими- Пловдив, ул. Димит ър Та лев 032/693960
трова Хаджиева
№ 84, ап. 6

sv_hadzhieva@abv.bg

289. Свилен Неделчев Бургас, ул. Св. Патриарх Евти- 0889 429 161
Цонев
мий № 2, вх. 1, ет. 1, ап. 1

sv.tzonev@gmail.com

290. Силвия Кръстева Софи я, ул. Голаш № 2, ет. 5, 0887 351 424
Кръстева-Кочкова ап. 20

skrusteva@kglawpartners.com

291. С л а в и н а Б р а - София 1111, ул. Лидице № 20, 02/718618
ниславова Даска- бл. 259, вх. Б, ет. 3, ап. 18
лова-Генова

slavina.daskalova@raiffeisen.
bg

292. Снежина Минчева Бургас 8000, ул. Трайко Китан- 056/844581
Маджарова
чев № 53, ет. 1

snejina_m@abv.bg

293. Соня Илиева Та- Б л а г о е в г р а д , у л . Ц а р И в а н 073/88 29 88;
хова
Шишман № 18, ет. 5, ап. 19
0898 819 390

tahova@mail.bg

294. Станислав Георги- Софи я, к в. Изток, ул. А нтон 0888 533 863
ев Лютов
Чехов № 22, ет. 1, ап. 16
295. Станислав Събев София, ж.к. Младост 1, бл. 42А, 0885 776 810
Мишуров
ет. 9, ап. 43

smishurov@gmail.com

296. С т ела Мари нова Пловдив, ул. Брезовска № 42, 032/950668
Жекова
ет. 2, ап. 7

stelajekova@yahoo.com

297. С т е л а Ц е ц к о в а София, ул. Гладстон № 48
Иванова-Мантай

0888 617 612 02 980 06 43 stela.ivanova@bnt.eu

298. Стефан Симеонов София, ул. Цар Иван Шишман 0887 509 390
Сачев
№ 3, вх. Б, ет. 5

stefan_satchev@abv.bg

299. С т е фа н С т оя нов София 1301, ул. Позитано № 7, 02/9880088
Георгиев
ет. 2, ап. 5 – 6

georgiev@lawyers-bg.com

300. С т е фк а А с ено в а Перник 2300, ул. Отец Паисий, 0879 329 079;
Дамянова
бл. 59, вх. А, ап. 7
0885 960 808
301. С т е ф к а Б о н е в а Шумен, ул. Съединение № 111 0887 268 064;
Стойчева
0878 945 214

adv.st.stoicheva@abv.bg

302. С т и л и я н Си мео - София, ул. Веслец № 32, ет. 2, 0888/768853
нов Стоянов
ап. 3

stilian_simeonov@abv.bg

303. С т ои л Вла д и м и- София 1421, Лозенец, бул. Св. 02/955 53 48; 02/955 53 48 Smdocsreg@gmail.com
ров Моллов
Наум № 25, ет. 2, офис 4
0885 013 084
304. С т ои мен Ко с т ов София, ж.к. Сухата река, бл. 54, 0887 257 693
Чакалов
вх. В, ап. 16

adv_chakalov@abv.bg

305. С т о й ч о П е т р о в Ямбол 8600, ж.к. Златен рог, 046/662939
Стойчев
бл. 28, вх. А, ет. 9, ап. 36

sps1953@abv.bg

306. С т о я н Ф и л и п о в Пловдив, бул. Шести септември 0888 549 346 032/638 043
Марински
№ 161, вх. В, ет. 1, ап. 16

lawyer.marinski@gmail.com

307. Теменужка Васи- Благоевград, ул. Никола Вап 0898 777 992
лева Захова
царов № 18
308. Те о д о р В а с и л е в Бургас, ул. Цар Иван Шишман 0878 911 751
Иванов
№ 38, ет. 4

teo84@mail.bg

309. Теодора Андреева София, ул. Борово № 41, ет. 2, 886 198 993
Пресолска
ап. 5

tedi.presolska@gmail.com

310. Те о д о р а Ге н о в а Вел и ко Търново, ул. Тра к и я 062/622872
Бойчева
№ 20, бл. Б

t_g_boycheva@abv.bg

311. Теодора Евгениева София, ул. Граф Игнатиев № 38, 0883 312 996
Колева
вх. А, ет. 3, ап. 7

tlo@abv.bg
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312. Т и х о м и р Г о ч е в София 1618, кв. Манастирски 0889 504 335
Чемширов
ливади, ул. Пирин № 36, вх. А,
ап. 14
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t_chemshirov@abv.bg

313. Т и хо м и р Д и м о в София 1606, бул. Ген. Тотлебен 0888 702 827; 02/822 01 98 tihomir_dm@yahoo.com
Иванов
№ 39, ет. 6, ап. 18
0887 650 405
314. Ти хом и р М ла де- Русе, бул. Придунавски № 6А, 0889 433 437
нов Трифонов
ет. 4

tisho_trifonov@abv.bg

315. Тихомир Никола- Плевен, ул. Кирил и Методий 0899 141 659
ев Николов
№ 9, ет. 1

tihomirnn@gmail.com

316. Тихомир Николов С офи я, ул. Д и м и т ър Пе т ков 0887 765 225
Димитров
№ 117, ет. 4, ап. 10

tdimitrov734@gmail.com

317. Тихомир Николов София, ул. Луи Айер, бл. 115, 02/868-2656
Найденов
ет. 12, ап. 67

tnn_nnt@mail.bg

318. Тихомир Николов Русе 7000, ул. Цариград № 15, 082/828088
Тодоров
вх. А, ет. 2

thnikolov@abv.bg

319. То д о р А т а н а с о в Ра зг ра д 72 0 0, бул. Бъ л гари я 084/660127
Димитров
№ 11, вх. А, ап. 15

razgrad_lawyers@abv.bg

320. То д о р Ге о р г и е в С офи я, Бо т у нец, бл. Крем и- 0882 275 303
Чобанов
ковци – АД (н)

tgchobanov@gmail.com

321. Тодор Петров Не- София 1000, ул. Цар Асен № 17 02/980 60 36
нов

nenov@yvn-bg.com

322. Т о ш к о И в а н о в Търговище, ул. Генерал Столе- 0888 214 776 0601/6-53-64 tomass@mbox.contact.bg
Ставрев
тов № 6, ет. 1, ап. 2
323. Харалан Георгиев Хасково, бул. Г. С. Раковск и 0878 936 139
Василев
№ 26, вх. А, ет. 5, офис 521

harivasilev@gmail.com

324. Христина Викто- София, ул. Граф Игнатиев № 7А, 0888 953 011
рова Миленкова
ет. 2

hr_milenkova@abv.bg

325. Христина Иванова София 1614, Горна баня, ул. 740 0894 775 057;
Стамова
№ 28А
0895 603 137

fpi2003@abv.bg

326. Христина Петкова София 1142, ул. Проф. Фритьоф 02/9869999
Кирилова
Нансен № 37А, ет. 5

hkirilova@kambourov.biz

327. Христинка Ивано- София, ул. Брегалница № 71А
ва Белушкина

hristiniv@abv.bg

0889 396 564

328. Х рис т о Б о рис ов С о ф и я 16 0 6 , у л . В л а д а й с к а 02/9532570
Моллов
№ 99 – 101, вх. А, ет. партер,
ап. А-22

hristomollov@yahoo.it

329. Христо Желязков София 1335, ж.к. Люлин, бл. 136, 0888 373 066
Христов
ап. 68

h_ jeliazkov@mail.bg

330. Х р и с т о П е н ч е в В а р н а 9 0 0 0 , ж . к . М л а д о с т, 0888 306 503
Цилков
бл. 140, вх. 1, ет. 7, ап. 19

bajlekov@abv.bg

331. Царина Николаева С тара За г ора, ул. Д-р Тодор 0887 893 719
Дикова
Стоянович № 26А, ет. 7

carina63@abv.bg

332. Ц в е т а н В а с и л е в София, ул. Лерин № 57, ет. 6, 0888 619 323
Мирчев
ап. 35

tsvetanmirchev@abv.bg

333. Цветан Стефанов София 1870, Ботунец, бл. админ. 02/425 66 11
Банков
сграда на Кремиковци – А Д,
ет. 2, каб. 221

tsvetan.bankov@gmail.com

334. Явор Валериев Ка- София, ул. Сан Стефано № 14А, 0888 980 037;
рапанайотов
ет. 1, ап. 34
02 494 09 61

y.karapanayotov@kltadvisors.
com

335. Ялдъз Юсуф
Кунгю

iauk@abv.bg

С о ф и я , ж . к . К р а с н о с е л о , 0888 927 646
ул. Иван Йончев № 5А, ет. 7,
ап. ателие 1

336. Я н к а Първа нова Перник, ул. Струма, бл. 4, вх. Б, 0887 947 225
Александрова
ап. 31

yankaalex@abv.bg

337. Я н к о Г е о р г и е в Разград 7200, ул. Дондуков № 3, 084/660 690
Киров
вх. Б, ап. 4

yankokirov@gmail.com

338. Я н к о Н и к о л о в Варна 9000, ул. Хаджи Стамат 052/603 100
Стоянов
Сидеров № 32, ап. 4

sindik_stoyanov@abv.bg

4386
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5. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-18
от 25.04.2018 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-56 от 1.09.2016 г. за строеж (ДВ,
бр. 71 от 2016 г.): „Пристанище за обществен
транспорт от регионално значение за горива –
Варна“, с въвеждането на етапи, както следва:
„етап II.1: подобект „Складова база за пропанбутан с резервоарен парк 4000 куб. м (10 броя
резервоари x 400 куб. м) с прилежаща инженерна
инфраструктура; и подобект „Склад“; етап II.2:
подобект „Обслужваща сграда“; етап II.3: подобект
„Кейова стена“; етап II.4: подобект „Корекция
на морското дъно в акваторията на пристанище
за обществен транспорт от регионално значение
за горива и подходния канал от фарватера до
пристанището“. Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
4458
850. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Педиатрия“, за нуждите на Катедрата по педиатрия
на база Клиника по ревматология, кардиология
и хематология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван
Митев“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11, Личен
състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел.
02/81 54 297.
4412
851. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама доценти и един главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Офталмология“, за нуждите
на Катедрата по офталмология на база Клиника
по очни болести към УМБАЛ „Александровска“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431, бул.
Г. Софийски № 1, канцелария на Катедрата по
офталмология, УМБАЛ „Александровска“, тел.
02/9230 234.
4413
852. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Нефрология“, за нуждите на Клиничен център по
нефрология – един за база Клиника по нефрология
и трансплантация към УМБАЛ „Александровска“ и един за база Клиника по нефрология към
УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски
№ 1, Клиника по нефрология и трансплантация
към УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 507.
4414
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853. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Медицинска биология
(Биология на човека)“, за нуждите на Катедрата
по биология, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 2, стая 221, Катедра
по биология, тел. 02/9172 660.
4415
83. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурси за доценти: в професионално
направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Организация и управление на промишления транспорт (воден транспорт)“,
факултет: КФ, катедра „КУТОЧВП“ – един; в
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, научна специалност
„Електроизмервателна техника“, факултет: ЕФ,
катедра „ТИЕ“ – един; в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, научна специалност „Автоматизация
на производството“, факултет: ФИТА, катедра
„АП“ – един; в професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна техника, научна
специалност „Системно програмиране“, факултет:
ФИТА, катедра „КНТ“ – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 052/383-284.
4459
5. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за: професори по: професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Акушерство и гинекология“ – един;
професионално направление 7.5. Здравни грижи,
специалност „Здравни грижи“ – един; доценти
по: професионално направление 3.4. Социални
дейности, специа лност „К линична пси холо гия“ – един; професионално направление 7.5.
Здравни грижи, специалност „Вътрешни болести“ – един; професионално направление 7.5.
Здравни грижи, специалност „Управление на
здравните грижи“ – един, всички със срок 2 месеца за нуждите на Факултет „Обществено здраве
и здравни грижи“. Справки – кадрово развитие
(kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – Орлин
Петров, отдел „Развитие на академичния състав“,
кабинет 1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
4503
350. – Шуменският университет „Епископ
Константин Прес лавск и“ обявява конк у рси
за: професор в област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство
(Растениевъдство) – един, на ½ щат; доцент в
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението
по физическо възпитание и спорт) – един, двата
конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректорската
канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска
№ 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.:
054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943.
4407
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44. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурс за професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.8. Икономика
(Спедиция) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158, тел. 02/9709209.
4441
400. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява
конкурси за: заемане на академична длъжност
професор в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика;
професиона лно направление 4.1. Физическ и
науки; научна специалност „Физика на океана,
атмосферата и околоземното прост ранство“
за нуждите на секция „Атмосферни оптични
изследвани я“, Филиа л Стара Загора – един;
заемане на академична длъжност доцент: в област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика; професионално
направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята
и планетите (преходни явления в космическото
пространство, критични екологични процеси,
рискове за сигурността)“ за нуждите на секция
„Аерокосмическа информация“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика; професионално
направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята
и планетите“ за нуждите на секция „Аерокосмическа информация“ – един; трите конкурса са
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Заявления и документи се приемат в
канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 1, ст. 413, тел. 02/988 35 03.
4416
228. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при
БАН – София, обявява конкурси за академични
длъжности по научно направление 4.3 Биологични
науки: професори: по специалност 01.06.26 Морфология за нуждите на секция „Експериментална
морфология“ – един; по специалност 01.06.19
Паразитология и хелминтология за нуждите на
секция „Експериментална паразитология“ – един,
със срок за подаване на документите 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25,
ет. 2, стая 209, тел. 02/979 23 11.
4430
292. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява
конкурс за академична длъжност доцент по
професионално направление 5.7. Архитектура,
с т р ои т е лс т во и г е оде зи я, нау ч на спец иа лност „Обща, висша и приложна геодезия“, за
нуждите на департамент Геодезия – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3,
тел. 02/979 3322.
4438
146. – Институтът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява конкурси
за: професор в област на висше образование 3.
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Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология
на личността и творчеството), за нуждите на
секция „Психология на личността и методология
на психологичното измерване“ – един; доцент
в област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Статистика и демография – Структури на населението: възрастови,
етнически и миграции), за нуждите на секция
„Възпроизводствени процеси и структури на
населението“ – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6,
тел. 02/870 32 17.
4440
265. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност професор в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.6. Материали и материалознание, научна специалност „Методи за контролиране и изпитване на
материали, изделия и апаратура“, за нуждите на
научно структурно звено „Механика на флуидите“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Института по
механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел.
02/979 64 23, факс 02/870 74 98.
4445
266. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна
специалност „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“, за нуждите на научно
структурно звено „Механика на флуидите“, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Института по
механика, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4,
тел. 02/979 64 23, факс 02/870 74 98.
4446
8. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление
4.4. Науки за земята (Синтетични и природни
порести материали), за нуждите на направление
„Структурна кристалография и материалознание“.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
датата на обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. За справки и подаване на документи – в
канцеларията на института на адрес: София
1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел.
02/979 70 55.
4454
69. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкурс
за академична длъжност доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 01.06.13. Вирусология – един
за нуждите на „СБАЛХЗ“ – ЕАД, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – Служба личен състав на
НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов № 26. За
справки – тел. 02/9446-999, вътр. 321.
4460
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61. – Националният център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ – София,
обявява конкурс за доцент по област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност
„Хигиена“ (за нуждите на отдел „Химични вещества и смеси и материали за контакт с храни“,
дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“),
със срок за подаване на документи 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул.
Акад. Иван Гешов № 15, НЦОЗА, ет. 4, деловодство. Справки на тел.: 02/80-56-420, 02/80-56-286.
4442
4. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
под робен ус т ройс т вен п ла н – изменение на
план за регулация на обект „Трети метро диаметър“ – София, кв. 20а и 21, м. Овча купел
2, в обхвата на: У ПИ І – за озеленяване, в
кв. 20а, улична регулация от о.т. 7 до о.т. 25а,
и УПИ І – за озеленяване, гаражи и магазини,
и VІІ – за буферен паркинг и автогара, в кв. 21.
Проектът е изложен в район „Овча купел“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез район
„Овча купел“ – Столична община.
4227
8. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация на улица между о.т. 179 – о.т. 179а
и о.т. 181; заличаване на задънена улица от
о.т. 179а до о.т. 179б; изменение границите на
УПИ VІІ, ІХ, Х и ХІ, кв. 13, м. В.з. Бистрица – разширение, и изменение границите на
УПИ ХV, ХVІ и ХVІІ, кв. 35, м. В.з. Бистрица.
Проектът е изложен в район „Панчарево“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Панчарево“.
4228
14 . – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс (ПРРЗПЖК) за
м. Ж.к. Дружба 2 – ІІ част, район „Искър“, в
граници: бул. Проф. Цветан Лазаров, бул. Копенхаген, ул. Обиколна и Крайречен булевард, заедно
с план-схеми на инженерната инфраструктура.
Собствениците на поземлени имоти, включени
в съсобствени урегулирани поземлени имоти,
е необходимо да представят договори по реда
на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ. При непредставяне
на такива съсобствените урегулирани поземлени имоти ще бъдат изключени от плана за
регулация и застрояване. Проектът е изложен
в район „Искър“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ във връзка с § 124 от ПЗРЗИДЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването
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в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Искър“.
4135
2. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици, че е изработен проект на ПУП – ПП
за обект: „Изграждане на водопроводно отклонение за водоснабдяване в подстанция „А лбена“, от ПИ 53120.109.10 до ПИ 53120.109.3,
п/ст „Албена“ по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик, км 77+727 до 78+008
(дясно) от обслужващата зона на път І-9“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародваненето в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
ПУП – ПП към Община Балчик.
4336
13. – Община Девня на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработено частично изменение на проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“, представляващ елемент на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за трасето, преминаващо през
поземлени имоти с идентификатори: 20482.210.677,
20482.217.4, 20482.217.6, 20482.217.7, 20482.217.8,
20482.217.10, 20482.218.1, 20482.218.2, 20482.218.3
и 20482.218.4 по кадастралната карта на землището на гр. Девня. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината.
4431
1. – Община гр. Димово, област Видин, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са
изработени проекти за подробни устройствени
планове (ПУП) – ПП, ПРЗ, ИПРЗ за имотите,
намиращи се в териториалния обхват на община
Димово, засегнати от трасето на жп линията
Видин – Софи я, у част ък Видин – Медковец,
както следва: 1. ПУП – ПП за землищата на
с. Лагошевци, с. Извор и с. Воднянци, община
Димово, област Видин; 2. ПУП – ПРЗ за: нова
гара Воднянци, землището на с. Воднянци, община Димово; нова гара Извор, землището на
с. Извор, община Димово; 3. ПУП – ИПРЗ на част
от урбанизираната територия на с. Лагошевци,
община Димово, област Видин. Документацията
може да бъде разгледана в стая 12, ет. 3, в сградата на Община Димово, всеки работен ден от
8,30 до 12 ч. и от 12,30 до 17 ч. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4377
9. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
електропровод КЛ 1 kV, захранващ ПИ 65437.20.2,
местност Гъстака, з-ще Сарая, община Пазарджик. Проектното трасе на електропровода с
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обща дължина от около 229 м започва от МТТ
в ПИ 65437.67.89 – общинска мера, преминава
през него, пресича ПИ 65437.67.88 – територия на
транспорта, пресича ПИ 65437.67.89 – територия
на транспорта, пресича ПИ 65437.67.90 – път (ІІ37), пресича ПИ 65437.20.23 – напоителен канал,
пресича ПИ – 65437.20.9 – полски път, и достига
границата на ПИ 65437.20.2, местност Гъстака,
з-ще Сарая, община Пазарджик, който следва да
бъде захранен съгласно изчертаното с червено
проектно трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти. Проектът е изложен в общината,
ет. 5, стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
4337
2. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(П У П) – парцеларен план (ПП) на „Уличен
водопровод за поземлени имоти № 11845.10.16 и
№ 11845.10.17 по КК на с. Войводиново, м-ст Кара
Топрак, община „Марица“, област Пловдив“. Проектът се намира в сградата на Община „Марица“,
Пловдив, бул. Марица № 57А, стая 407, и може да
бъде разгледан от заинтересованите лица, които
в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация „Марица“, област
Пловдив, на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4112
14. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изготвен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
Кабелна линия 1 kV от КРШ „В1“ до стандартизирано електромерно табло ТЕПО 1ТЧ+ТТ
Б+, монтирано пред УПИ 65.16 – складова база
за промишлени стоки, автосалон и офиси, ПИ
№ 73242.65.35, местност Герена, по кадастралната
карта на с.Труд, община „Марица“, област Пловдив. Проектът се намира в сградата на Община
„Марица“, Пловдив, бул. Марица № 57А, стая 407,
и може да бъде разгледан от заинтересованите
лица. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
4378
7. – Община Полски Тръмбеш на основание
чл. 128, ал. 10 от ЗУТ обявява на заинтересуваните, че в съответствие с Решение № 391 от
протокол № 27 от 26.10.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Полски Тръмбеш, е преработен изработеният предварителен проект за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР) на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, област Велико Търново, и са отстранени
новите забележки на специализираните контролни
и съгласувателни органи. Преработеният проект
е на разположение на заинтересуваните в отдел
„Устройство на територията“ на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
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обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
4353
93. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за захранващ подземен
кабел 20 kV от ПИ № 000398 до ПИ № 142011,
землище с. Езерово, община Първомай, област
Пловдив. Плановете са изложени в общинската
администрация, гр. Първомай, стая № 107. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да подават писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в общинската администрация, гр. Първомай.
4338
112. – Община гр. Ракитово, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изготвен проект за нов план за регулация
за квартали № от 1 до 62, от 75 до 106, от 110
до 172 и № 311, 411, 412, 413, 417, 421, 1561, на
гр. Ракитово, област Пазарджик. С проекта се
предвиждат регулационните граници на УПИ да
се поставят в съответствие с имотните граници
за всички имоти. Проектът се намира в отдел
„УТСЕООС“ при Община Ракитово, ет. 3, и може
да се прегледа от заинтересуваните и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ да се възрази по проекта в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до кмета на община Ракитово.
4352
267. – Областният управител на област Стара Загора на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона
за държавната собственост във връзка с чл. 61,
ал. 3 АПК съобщава на Иван Желев Иванов,
че със Заповед № ДС-ЗД-210 от 20.06.2017 г. на
областния управител на област Стара Загора са
отчуждени имоти – частна собственост, за държавна нужда с обща площ 25,815 дка, намиращи
се в землището на с. Овчарци, община Раднево,
област Стара Загора, попадащи в границите на
концесионен обект рудник „Трояново-1“ – обект 2,
който съставлява част от находище за подземни
богатства – твърди горива, лигнитни въглища,
„Източномаришки въглищен басейн“. Част от
отчуждените имоти са собственост на наследници на Иван Вълков Михов и наследници на
Жельо Вълков Иванов и са подробно описани в
заповедта по вид, размер, местоположение, собственици и размер на паричното обезщетение.
Заинтересованото лице може да се запознае със
заповедта в областната администрация – Стара
Загора. Заповедта може да бъде обжалвана пред
Административния съд – Стара Загора, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
4376

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, за обявяване нищожността
или отмяна на разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 4,
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11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21 и 22, чл. 15, ал. 1, т. 3,
чл. 17, ал. 1, т. 8, чл. 62, ал. 2, пр. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, приет с Решение
№ 19 от 28.02.2008 г. на ОбС – гр. Белица, изменен и допълнен с Решение № 33 от 16.04.2009 г.,
Решение № 55 от 28.06.2010 г., Решение № 139146 от 5.12.2011 г., Решение № 6 от 17.02.2012 г.,
Решение № 35 от 24.04.2012 г., Решение № 53 от
19.07.2012 г., Решение № 16 от 13.02.2014 г., Решение
№ 7-22 от 26.11.2015 г., Решение № 65 от 8.03.2016 г.,
Решение № 96 от 26.05.2016 г., Решение № 219 от
24.01.2017 г. на ОбС – гр. Белица, е образувано адм.
д. № 344/2018 г., което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 8.06.2018 г. от 10 ч.
4494
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против разпоредбата на
чл. 5, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 19, 22 и
чл. 86, ал. 2 по отношение на чл. 5, ал. 1, т. 13, 14
и 17 от Правилника за организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
на Община Благоевград с искане за прогласяването им за нищожни, алтернативно за отмяната
им, е образувано адм. дело № 323/2018 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 8.06.2018 г. от 11 ч.
4318
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Бургас, против чл. 57, ал. 3 от
Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик на Община Малко
Търново върху общинската част от капитала на
търговските дружества, приета с Решение № 391
по протокол № 28 от 25.06.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Малко Търново. По оспорването е
образувано административно дело № 977/2018 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание за 7.06.2018 г. от 10 ч.
4392
Административният съд – Варна, ХІV състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че с протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Варна, е оспорена
разпоредбата на чл. 16, ал. 1, т. 18 от Правилника за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, приет с Решение
№ 15-3, протокол № 15 от 29.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Дългопол. По протеста е
образувано административно дело № 930/2018 г.
по описа на Административния съд – Варна,
ХІV състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.06.2018 г. от 10,30 ч.
Съгласно чл. 182, ал. 2 от 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.
4302
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Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава,
че е постъпил протест, подаден от зам.-окръжен
прокурор в Окръжната прокуратура – Велико
Търново, с искане да се отмени като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 37 от Наредбата
за реда и условията за упражняване правата на
Община Лясковец върху общинската част от
капитала на търговските дружества на Община
Лясковец, приета с Решение № 93 от 27.05.2004 г.
на Общинския съвет – гр. Лясковец, и допълвана с Решение № 436 от 27.04.2006 г. и Решение
№ 250 от 31.01.2013 г., за което е образувано
адм.д. № 255/2018 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание
е насрочено за 8.06.2018 г. от 9,30 ч.
4437
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Враца, с който е
протестиран текста на чл. 30 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Козлодуй.
По протеста е образувано адм. д. № 227/2018 г.,
насрочено за 19.06.2018 г. от 10 ч.
4303
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Габрово, против чл. 69,
ал. 6 от Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинска собственост, приета
от Общинския съвет – гр. Севлиево, с Решение
№ 256 от 16.12.2014 г., по което е образувано адм. д.
№ 83/2018 г. по описа на АдмС – Габрово. Делото
е насрочено за 20.06.2018 г. от 11 ч.
4420
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Ловеч, с който
се оспорва чл. 20, ал. 2 – в частта относно „които не са декларирани като основно жилище
от физическите лица“, и приложение № 1 към
чл. 20, ал. 2 и 3 – в частта относно: „1. имотът
не ми/ни е основно жилище“ от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Тетевен, приета с Решение № 390 от 24.02.2009 г.
на ОбС – гр. Тетевен, последно доп. изм. с Решение № 741 от 23.02.2018 г., по който протест
е образувано адм. д. № 82/2017 г. по описа на
Административния съд – Ловеч.
4240
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор от
Окръжната прокуратура – Ловеч, против чл. 19,
ал. 1, пр. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – гр. Луковит,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015 г. – 2019 г.,
приет с Решение № 4 от 30.11.2015 г. на Общинския съвет – гр. Луковит, по който е образувано
адм. д. № 28/2018 г. по описа на Административния съд – Ловеч.
4304
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Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 1059 по описа
за 2018 г. на Административния съд – Пловдив,
VІІ състав, с оспорващ – прокурор от Окръжната
прокуратура – Пловдив, и ответник по жалбата – Общинският съвет – гр. Първомай, против
Наредбата за реда и управление на общинско
имущество, включено в общински търговски
дружества и предприятия с общинско участие на
община Първомай, приета с Решение № 148 на
ОбС – гр. Първомай, взето с протокол № 11 от
30.07.2004 г., в частта: Раздел единадесети – Регистър на търговските дружества и предприятия с
общинско имущество и на дружествата с общинско участие – заглавието на раздела и текстовете
на чл. 58 – 60.
4201
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
ОП – Русе, срещу Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – с. Иваново,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (мандат 2015 – 2019 г.), приет
с Решение № 22 по протокол № 4 от 23.12.2015 г.
на ОбС – с. Иваново, в частта на разпоредбата на
чл. 18, ал. 1, т. 15: „Председателят на Общинския
съвет подписва заповеди за командировки на
общинските съветници.“ Претендира се отмяна на оспорените разпоредби. По оспорването
е образувано адм. дело № 220/2018 г. по описа
на Административния съд – Русе, VІІІ състав,
насрочено за 13.06.2018 г. от 10,45 ч. Оспорваща
страна по делото е прокурор от ОП – Русе, с
адрес: Русе, ул. Александровска № 57.
4335
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокуратурата на Република България
чрез прокурор Виктор Малинов – завеждащ-отдел
„Надзор за законност“ при ВАП, против т. 52 от
Указания за образуване на цените на ВиК услуги
чрез метода „Горна граница на цени“ за регулаторен период 2017 – 2021 г., приети с решение на
Комисията за енергийно и водно регулиране по
т. 3 от протокол № 76 от 19.04.2016 г., по което е
образувано адм. дело № 2510/2018 г. по описа на
Административния съд – София-град, ІІІ отделение, 63 състав, насрочено за 30.05.2018 г. от 14,15 ч.
4305
Административният съд – София област, четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест
на Окръжната прокуратура – София, е образувано
адм. д. № 374/2018 г. по описа на съда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
13.06.2018 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване са чл. 28 и чл. 29 от Наредбата за реда за
упражняване правата на собственост на Община
Челопеч върху капитала в търговски дружества
(ЕООД, ЕАД, ООД и др.).
4306
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
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адм. д. № 345/2018 г. по описа на съда по жалба
на „Рейсър ауто“, с която се оспорват разпоредбата
на чл. 41 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Елин Пелин в
частта относно изискването за притежаване на
разрешително по чл. 35 и 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) или на комплексно
разрешително по гл. VII, раздел II от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС); разпоредбата
на чл. 54 от същата наредба. Административно
дело № 345/2018 г. е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 20.06.2018 г. от 10 ч.
4334
Административният съд – София област, пети
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм.
д. № 416/2018 г. по описа на съда по протест на
Окръжна прокуратура – София, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
6.06.2018 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване е чл. 49 от Наредбата за учредяване на
търговски дружества и упражняване на правата на
собственост на Община Драгоман в търговските
дружества. Конституирани страни в производството са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и административен орган – Общинският
съвет – гр. Драгоман, чрез председателя.
4435
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на Петко Георгиев – прокурор в Окръжната прокуратура – Стара
Загора, против разпоредбите на чл. 15, ал. 2 и
3, чл. 70, ал. 2 и чл. 128, ал. 2 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
приет от Общинския съвет – гр. Гурково, по което
е образувано административно дело № 44/2018 г.
по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено за 7.06.2018 г. от 10,30 ч.
4393
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест от
Окръжната прокуратура – Търговище, против
Наредбата за управление на общинските пътища
на община Попово. По протеста е образувано
адм. д. № 59/2018 г. по описа на Административния съд – Търговище, със страни – протестираща
страна – Окръжната прокуратура – Търговище,
и о т ве т н и к по п ро т ес та – Общ и нск и я т с ъвет – гр. Попово, представляван от председателя.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 29.05.2018 г. от 10,30 ч.
4307
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване, обективирано в жалба против чл. 6, ал. 1 от Наредба
№ 2 за опазване на обществения ред, издадена
от Общинския съвет – Димитровград, по което
е образувано адм. д. № 366/2018 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
13.06.2018 г. от 10,15 ч.
4366
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Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба против чл. 62,
ал. 2, ІІ – Други такси, т. 1 от Наредба № 10 за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Димитровград, по която е образувано адм. дело
№ 347/2018 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 13.06.2018 г. от 10,30 ч.
4374
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че по постъпила жалба от „Ем
комфорт“ – ООД, Хасково, оспорване от областния управител на област Хасково и протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Хасково,
с които се оспорва т. 11.5 от приложение № 1
от Наредбата за началния размер на наемните
цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на наредбата за управление и
разпореждане с общинска собственост, в редакцията, изменена с Решение № 620 от 23.02.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Хасково, и по които е
образувано адм. дело № 258/2018 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
20.06.2018 г. от 10,30 ч.
4394
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Хасково, с
който се оспорва чл. 26, ал. 1, 5 и 6, чл. 29, ал. 5
и чл. 30, ал. 4 от Наредбата за обществения ред
при използване на пътни превозни средства и
осигуряване безопасността на движението на
територията на община Хасково, по който е
образувано адм. д. № 400/2018 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
20.06.2018 г. от 10,30 ч.
4395
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Хасково,
с който се оспорва чл. 44 и 46 от Наредба № 9
за упражняване на правата на собственост на
Община Свиленград в общински предприятия и
в търговските дружества с общинско участие в
капитала, приета с Решение № 308 от 9.02.2005 г.
на Общинския съвет – Свиленград, по който е
образувано адм. дело № 405/2018 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
27.06.2018 г. от 10 ч.
4447
Софийският градски съд, първо гражданско
отделение, 14 състав, съобщава, че е образувано
гр.д. № 10335/2012 г. по иск по чл. 45 от ЗЗД,
заведен от Валентина Манолова Сиропуло със
съдебен адрес: София, ул. М. Балабанов № 4а,
вх. Б, ет. 3 – 5, чрез адв. Георги Атанасов от
САК, срещу Харб Абер Дербал, Джума Абдуллах
Ал-Мишри, Салим Джума Салим, Абделмаджид
Ал-Шол, Мустафа Талаха, Абдел Ал-Наас, Осама
Шаабан Мохамед, Мустафа Рамадан, Мохамед АлХарари, Абдул Хафид, Ахмед Ел-Хароби и Муса
Исмаил Абу-Сабия с адрес: Либия, гр. Триполи,
ул. Насър, Главно следствено управление, които
като ответници по делото в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може
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да подадат писмен отговор на исковата молба по
реда на чл. 131 ГПК, като същата се намира в
деловодството на съда.
4204
Варненският районен съд, ХХ състав, призовава Дейвид Пол Пеппард, роден на 27.12.1983 г.
в Луизиана, САЩ, в двуседмичен срок от публикацията (обнародването в неофициалния раздел
на „Държавен вестник“) (чл. 48, ал. 1 ГПК) да
се яви в деловодството на съда за получаване на
преписи от исковата молба, подадена от Диана
Стойчева Пеппард, по гр.д. № 2593/2018 г. по описа
на ВРС, ХХ състав; указва на ответника Дейвид
Пол Пеппард, в случай че в двуседмичен срок
от публикацията (обнародването в неофициалния раздел на „Държавен вестник“) не се яви в
деловодството на съда за получаване на преписи
от исковата молба и приложенията, ще му бъде
назначен особен представител на разноски на
ищеца; указва на ответника Дейвид Пол Пеппард,
че съгласно чл. 40 ГПК страната, която живее
или замине за повече от един месец в чужбина,
е длъжна да посочи лице в седалището на съда,
на което да се връчват съобщенията – съдебен
адресат, ако няма пълномощник по делото в
Република България. Същото задължение имат
и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната. Когато лицата по чл. 40,
ал. 1 ГПК не посочат съдебен адресат, всички
съобщения се прилагат към делото и се смятат
за връчени. Съгласно чл. 41 ГПК страната, която
отсъства повече от един месец от адреса, който
е съобщила по делото или на който веднъж є е
връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда
за новия си адрес; същото задължение имат и
законният представител, попечителят и пълномощникът на страната, а според чл. 41, ал. 2 ГПК
при неизпълнение на задължението по чл. 41,
ал. 1 ГПК всички съобщения се прилагат към
делото и се смятат за връчени.
4250
Великотърновският районен съд уведомява
А дам Айзая Тейлър, роден на 29.07.1985 г. в
щата Орегон, гражданин на САЩ, без данни за
постоянен адрес, че има качеството на ответник
по гр.д. № 1005/2018 г. по описа на Районния
съд – Велико Търново, образувано по предявена
от Цветелина Ганчева Ханджиева искова молба с
правно основание чл. 127а от СК, като съдът му
указва, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Районния съд – Велико Търново, за
връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с
исковата молба и приложенията към нея и препис
от разпореждане, постановено по делото.
4203
Софийският районен съд, ГО, 71 състав, призовава Розалба Ди Роко, Паоро Де Сарно Приняно и Рафаеле Де Сарно Приняно Туниоли, без
данни в НБД „Население“, с неизвестен адрес,
ответници по гр. д. № 39049/2017 г. по описа на
СРС, да се явят в съда в едномесечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
за връчване на съобщение за отговор по чл. 131
ГПК и връчване на препис от искова молба с
вх. № 2012723 от 15.06.2017 г. и приложенията
към нея. Всеки от ответниците да посочи съдебен адрес, в противен случай съдът ще приложи
нормата на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4279
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Софийският районен съд, III гр. отделение,
80 състав, по гр. д. № 76495/2017 г. на основание
чл. 48, ал. 1 от ГПК уведомява Даниш Мохаммад, роден на 27.11.1992 г. в Индия, индийски
гражданин, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България и неизвестен адрес
в чужбина, че има качеството на ответник по
гр. д. № 76495/2017 г. по описа на СРС, ІІІ ГО,
80 състав, образувано по предявен от Мехлибан
Махмерова Матова от София, ж.к. Разсадника
№ 31, вх. Ж, ап. 156, против Даниш Мохаммад,
роден на 27.11.1992 г. в Индия, индийски гражданин, без регистриран постоянен и настоящ адрес в
Република България и неизвестен адрес в чужбина,
иск с правно основание чл. 49 от СК за развод
поради дълбоко и непоправимо разстройство на
сключения между тях на 3.10.2016 г. в Индия,
Разапур, Делхи, граждански брак, за което е съставен акт за граждански брак № 3029/3.11.2016 г.
на СО – район „Красна поляна“, като се укаже
на същия, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в
канцеларията на СРС, ІІІ гр. отд., за връчване на
книжата по делото. Ответникът следва да посочи
съдебен адресат в страната, в противен случай
делото ще се разгледа при условията на чл. 48,
ал. 2 от ГПК.
4308
Районният съд – гр. Средец, призовава Олег
Николаевич Узелков, роден на 29.09.1969 г., с адрес
Созопол, ул. Одеса № 6Б, ап. 20, като ответник
по гр.д. № 104/2018 г. по описа на Районния
съд – гр. Средец, заведено от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген.
Владимир Вазов № 3, да се яви в канцеларията
на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще
се смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4396
Районният съд – гр. Средец, призовава Инга
Попова, гражданка на Латвия, с неизвестен адрес,
като ответница по гр.д. № 89/2018 г. по описа на
съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов № 3, да се яви в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към нея.
При неявяване книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4397
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-18 състав, призовава „Елпина фуудс“ – АД
(н), с последен адрес област София (Столична),
община Столична, София, ул. Малашевска № 1,
да се яви в съда на 18.05.2018 г. в 9,30 ч. като
ответник по частно търговско дело № 649/2018 г.,
заведено от „Първа инвестиционна банка“ – АД,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
4426

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5

Софийският градски съд разпуска и прекратява
на основание чл. 38, т. 5 и чл. 40, ал. 1, т. 3 ЗПП
политическа партия „ПОБЕДА“, регистрирана по
ф.д. № 461/2012 г. на СГС, със седалище и адрес
на управление Русе, бул. Александър Малинов
№ 51, вх. Б, ет. 4.
4425

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на Фондация „Университетска англицистика и американистика“
(ФУАА) – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ,
устава на ФУАА и решение от проведеното на
9.03.2018 г. заседание на УС свиква общо събрание
на дарителите на 7.06.2018 г. в 17 ч. на адрес: София, бул. Цар Освободител № 15, Библиотечния
център по англицистика и американистика (зала
161), при следния дневен ред: 1. отчет на управителните органи на ФУАА: отчет на управителния
съвет и на контролно-ревизионната комисия на
ФУАА за периода юни 2016 г. – юни 2018 г.; 2.
избор на управителни органи на ФУАА: избор
на управител, управителен съвет и контролноревизионна комисия; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще започне в 18 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
4348
6. – Управителният съвет на „Стрелкови
клуб ЦСКА“ – София, на основание чл. 21, ал. 2
от своя устав и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо отчетно събрание на клуба на 7.06.2018 г. в
13,30 ч. в Стрелбище – четвърти километър, София, бул. Асен Йорданов № 2, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на председателя
на клуба за дейността през 2017 г.; 2. приемане
на финансово-счетоводния отчет на клуба за
2017 г. Писмените материали по дневния ред са
на разположение в седалището на клуба – София,
бул. Асен Йорданов № 2, Стрелбище, ет. 3. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
4373
3. – Управителният съвет на Спортен клуб
баскетбол „Локомотив“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на Спортен клуб баскетбол „Локомотив“ на
12.06.2018 г. в 15 ч. в София, бул. Рожен № 23,
стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклад от
управителния съвет за дейността на сдружението; 2.
приемане на финансов отчет за 2017 г.; 3. приемане
на проектобюджет на сдружението за 2018 г.; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4380
5. – Управителният съвет на Българско Актюерско Дружество – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква изборно общо събрание на
14.06.2018 г. в 17 ч. в София, „Централ Хотел София“, бул. Христо Ботев № 52, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове и прекратяване
на членство; 2. избор на УС, председател на УС
и постоянни комисии на Българско Актюерско
Дружество с мандат 2019 – 2020 г.; 3. приемане
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на професионални стандарти; 4. разни. Членовете вземат участие в събранието лично – срещу
представяне на лична карта, или чрез писмено
упълномощени представители. Регистрацията
на членовете или на техните упълномощени
представители започва в 17 ч. на 14.06.2018 г. на
обявеното по-горе място. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
4432
3. – Управителният съвет на Спортен клуб
самбо „Локомотив“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
Спортен клуб самбо „Локомотив“ – София, на
18.06.2018 г. в 17 ч. в София, бул. Рожен № 23,
стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на Спортен клуб самбо „Локомотив“ – София, до настоящия момент; 2. приемане на годишния финансов отчет на клуба за
2017 г.; 3. приемане на проектобюджета за 2018 г.;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4390
23. – Управителният съвет на Спортен клуб
шахмат „Локомотив“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на Спортен клуб шахмат „Локомотив“ на
20.06.2018 г. в 15 ч. в София, бул. Рожен № 23,
стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на Спортен клуб шахмат
„Локомотив“ до настоящия момент; 2. приемане
на годишния финансов отчет на Спортен клуб
шахмат „Локомотив“ за 2017 г.; 3. приемане на
проектобюджета за 2018 г.; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4379
3. – Управителният съвет на Ръгби к луб
„ЖСК – Локомотив“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на Ръгби клуб „ЖСК – Локомотив“ на 20.06.2018 г.
в 17,30 ч. в София, бул. Рожен № 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на РК „ЖСК – Локомотив“ – София, за 2017 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет на РК
„ЖСК – Локомотив“ – София, за 2017 г.; 3. приемане на проектобюджета за 2018 г.; 4. 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.
4368
3. – Управителният съвет на сдружение „Българска Асоциация за Управление на Знанията“
(БАУЗ) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свик ва редовно годишно общо събрание на
21.06.2018 г. в 16 ч. в гр. Козлодуй, ул. 52 полк
№ 22, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет на БАУЗ; проект
за решение – ОС приема годишния доклад на
УС за дейността през 2017 г.; 2. прием на нови
членове и освобождаване на членове; проект за
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решение – ОС приема нови членове и освобождава членове съгласно предложението на УС; 3.
избор на УС; проект за решение – ОС избира
нови членове на УС; 4. избор на председател на
УС; проект за решение – ОС избира председател
на УС с мандат три години; 5. изменение на устава на БАУЗ; проект за решение – ОС приема
представения проект за изменение на устава на
БАУЗ. Писмените материали са на разположение
на членовете на сдружението при председателя на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, на същото място от 17 ч. и при същия
дневен ред.
4389
19. – Националният съвет на политическа
партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 16 от устава на партията с решение от
17.03.2018 г. свиква на 23.06.2018 г. в 10 ч. в зала
„Тържествена“ на Дом-паметник Александър
Стамболийски, София, ул. Врабча № 1, ет. 5
(четвърти надпартерен), 44-тия редовен конгрес на политическа партия „Земеделски съюз
„Александър Стамболийски“ при следния дневен
ред: 1. доклад на председателя Спас Панчев за
политическата обстановка в страната и работата
на Коалиция „БСП за България“; 2. отчетни доклади на Националния съвет и на Общосъюзната
контролна комисия и приемане на решения по
тях; 3. приемане на изменения и допълнения на
устава на партията; 4. определяне на размера на
членския внос; 5. избор на председател на политическа партия „Земеделски съюз „Александър
Стамболийски“; 6. избор на членове на Националния съвет и Общосъюзната контролна комисия; 7.
утвърждаване по предложение на председателя на
партията на членове на Върховния съюзен съвет
и Националния експертен съвет. Делегатите на
конгреса от областните/общинските земеделски
дружби се избират при норма на представителство
1 делегат на 100 членове.
4433
1. – Председателят на Фондация „Потенциал“ – София, на основание чл. 13 от устава на
фондацията във връзка с чл. 26, чл. 34, ал. 1,
т. 8 и чл. 35 от ЗЮЛНЦ свиква събранието на
дарителите на 25.06.2018 г. в 14 ч. на адрес: София, ул. Проф. Цветан Лазаров № 18, вх. 1, ет. 3,
конферентна зала, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членове на Върховния колективен
орган за управление – събранието на дарителите;
2. приемане на нови членове на Върховния колективен орган за управление; 3. други.
4434
3. – Управителният съвет на сдружение „Таекуондо Клуб Рамус“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 18, ал. 4 от устава
на сдружението по своя инициатива свиква редовно годишно общо събрание на членовете на
27.06.2018 г. в 9,30 ч. в София, ул. Цар Шишман
№ 17, ет. 4, ап. 10, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2017 г.; 2. приемане на годишния доклад
за дейността на сдружението за 2017 г. При липса
на кворум събранието се отлага с един час и ще
се проведе на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
4418
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46. – Управителният съвет на „Федерация
на научно-техническите съюзи в България“
(ФНТС) – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 14 и чл. 15, ал. 1 от устава на ФНТС
свиква общо събрание на ФНТС на 28.06.2018 г.
в 11 ч. в София, ул. Г. С. Раковски № 108, Национален дом на науката и техниката, ет. 2, зала
№ 4 „Проф. Асен Златаров“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
на ФНТС за периода юли 2017 г. – юни 2018 г.;
2. приемане на бюджета на ФНТС за 2018 г.; 3.
отчет за дейността на контролния съвет за периода
юли 2017 – юни 2018 г.; 4. промени в устава на
ФНТС; 5. освобождаване и избор на членове на
управителния съвет на ФНТС и контролния съвет
на ФНТС; 6. удостояване на заслужили дейци и
активисти на ФНТС със званията „Почетен член
на ФНТС“ и „Заслужил деятел на ФНТС“. Всеки
редовен член на федерацията съгласно чл. 12,
ал. 2 от устава на ФНТС може да участва в общото събрание на ФНТС с двама упълномощени
представители – физически лица, които удостоверяват своите пълномощия с писмено решение
на управителния съвет на сдружението – редовен
член на ФНТС. Регистрацията ще се извърши на
28.06.2018 г. в зала № 3 от 8,30 до 10,30 ч.
4367
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Родителско настоятелство към
зимна пързалка Славия“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
29.06.2018 г. в 19 ч. в София, ул. Коломан № 1,
Зимна пързалка „Славия“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на СНЦ „Родителско
настоятелство към зимна пързалка Славия“ за
2017 г. и приемане на бюджет за 2018 г.; 2. приемане
на нови членове на сдружението и изключване
на членове; 3. изменение и допълнение на устава
на СНЦ „Родителско настоятелство към зимна
пързалка Славия“; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе в 20 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за законно
независимо от броя на присъстващите членове.
4444
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Софийско филателно дружество
„Петко В. Караиванов“ – София, свиква на основание чл. 24, ал. 4 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ
общо събрание на членовете на 5.07.2018 г. в 18 ч.
на адреса на сдружението: София, ул. Хан Крум
№ 7, при следния дневен ред: 1. вземане на решение по чл. 23, ал. 1, т. 14 от устава за покупка
на недвижим имот в София съгласно решение на
общото събрание от 26.04.2018 г.; определяне на
цената за покупката и упълномощаване на трима
членове на управителния съвет за сключване на
сделката за покупка и изпълнението є; 2. разни.
Поканват се членовете на сдружението да присъстват, като представят документи за правото
им да участват в общото събрание.
4477
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Школа за деца и младежи в неравностойно социално положение Дедал“ – Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 15.06.2018 г. в 18 ч.
на адрес Варна 9000, бул. Съборни № 24, ет. 7,
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при следния дневен ред: 1. приемане на отчетен
доклад за дейността на управителния съвет на
сдружението за изминалата 2017 г.; 2. отчет на
финансовата дейност на сдружението за 2017 г.;
3. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един
час по-късно същия ден, на същото място и при
същия дневен ред.
4382
5. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
„Сатори – Пловдив“ – Пловдив, на основание
чл. 13, ал. 3 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
20.06.2018 г. в 10 ч. на адрес Пловдив, ул. Гълъбец
№ 2, ет. 2, ап. 6, при следния дневен ред: 1. избор
на управителен съвет на сдружението, определяне на мандат на УС, избор на председател на
УС; предложение за решение – ОС избира УС в
следния състав: Здравко Въчков Колев, Димитър
Въчков Колев и Борис Иванов Аргилашки, и
определя мандат на УС от 5 години считано от
датата на избирането му; избира за председател
на УС Здравко Въчков Колев; 2. промяна в устава
на сдружението; предложение за решение – ОС
променя текста на чл. 13, ал. 4 от устава, който
има следната нова редакция: „Поканата за общото
събрание трябва да съдържа дневния ред, датата,
часа и мястото на провеждането му. Поканата се
обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията,
и се поставя на мястото за обявления в сградата,
в която се намира управлението на сдружението,
най-малко един месец преди насрочения ден.“; 3.
промяна на адреса на управление на сдружението;
предложение за решение – ОС променя адреса
на управление на сдружението, като новият адрес е – Пловдив, бул. Шести септември № 177,
ет. 1. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с 1 час,
след което се провежда независимо от броя на
присъстващите членове.
4349
17. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Общински футболен клуб – Стралджа“ – гр. Стралджа, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 20.06.2018 г. в 17,30 ч. в гр. Стралджа,
община Стралджа, област Ямбол, ул. Хемус
№ 8, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на членовете на УС поради изтекъл мандат; 2.
избор на нов управителен съвет; 3. избор на
председател на УС; 4. приемане на актуализиран
устав на сдружението; 5. приемане на решение за
преобразуване чрез вливане на Футболен клуб
„Стралджа – 2015“ в сдружение с нестопанска цел
„Общински футболен клуб – Стралджа“, което да
стане негов универсален правоприемник; 6. приемане на нови членове на сдружението; 7. разни.
4408
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Танцов спортен клуб – ТАНГРА“ – Хасково, на основание чл. 23, ал. 1 от
устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
на 18.06.2018 г. в 18 ч. редовно отчетно-изборно
общо събрание на членовете на сдружението в
Хасково, пл. Общински № 1, ет. 3 (бивш КДК),
при следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете на управителния съвет поради изтичане на
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мандата им; проект за решение – ОС Освобождава
членовете на управителния съвет поради изтичане на мандата им; 2. избор на нови членове на
управителния съвет и председател на управителния съвет; проект за решение – ОС избира нови
членове на управителния съвет и председател на
управителния съвет; 3. промяна на седалището
и адреса на управление на сдружението; проект
за решение – ОС променя седалището и адреса
на управление на сдружението, като то ще бъде,
както следва: Хасково, бул. България № 116,
ет. 9, ап. 40; 4. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2017 г. и одобряването
му за вписване в търговския регистър; проект за
решение – ОС приема годишния финансов отчет
на сдружението за 2017 г. и одобрява вписването
му в търговския регистър; 5. промяна в устава на
сдружението; проект за решение – ОС решава: в
т. 2 и 3 на чл. 6 от устава, т. 1, 2, 8 и 10 на чл. 7
се добавя следният текст: „танцувални и спортнотанцувални стилове“; чл. 12 се променя, както
следва: „Членовете на сдружението се приемат
от управителния съвет“; чл. 15 се променя, както
следва: „Членският внос е в размер 40 лв.“; в чл. 21
т. 4 и 11 от устава се отменят; чл. 32 се допълва с
т. 8, както следва: „Приема и изключва членове“,
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и т. 9 „Взема решение за участие и членуване в
други организации и федерации“; в чл. 23 ал. 3 се
променя, както следва: „Свикването се извършва
чрез покана, връчена лично до всеки член на
сдружението.“ Писмените материали, свързани с
дневния ред на редовното отчетно-изборно общо
събрание, са на разположение на членовете в седалището на сдружението в Хасково, ул. България
№ 41. При липса на кворум на основание чл. 26 от
устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ редовното
отчетно-изборно общо събрание ще се проведе
на 18.06.2018 г. в 19 ч. в Хасково, пл. Общински
№ 1, ет. 3 (бивш КДК), при същия дневен ред.
4417
Янка Георгиева Миткова – ликвидатор на
Фон да ц и я „ А лбена“, в л и к ви да ц и я по ф.д.
№ 669/2002 г. по описа на Добричкия окръжен
съд, със седалище и адрес на управление област Добрич, община Балчик, с. Оброчище, к.к.
„Албена“, административна сграда, офис 324, на
основание чл. 14, ал. 4 от ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията си
в срок 6 месеца считано от дата на обнародване
на настоящата покана в „Държавен вестник“.
4370

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
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