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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УК АЗ № 181
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, приет от 44-то
Народно събрание на 27 юни 2018 г.
Издаден в София на 2 юли 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.;
изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г.,
бр. 42 от 2007 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 28
от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.,
бр. 12 от 2015 г., бр. 8 и 74 от 2016 г., бр. 85
от 2017 г. и бр. 27 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „подлежащи на
вписване в търговския регистър, съответно
в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
2. В т. 5:
а) в буква „в“ накрая се добавя „или“;
б) създава се буква „г“:
„г) които са залогодатели по смисъла на
Закона за особените залози;“.
3. В т. 10:
а) в буква „в“ накрая се добавя „или“;
б) създава се буква „г“:
„г) са залогодатели по смисъла на Закона
за особените залози;“.
§ 2. В чл. 9 се създава ал. 8:
„(8) За вписване и заличаване на обстоятелства се заплаща държавна такса, определена
с Тарифата за държавните такси, събирани от
Агенцията по вписванията.“
§ 3. В чл. 10, ал. 2 думите „чл. 11, ал. 1“
се заменят с „чл. 11, ал. 1 и 2“.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Към заявлението по чл. 9, ал. 1 лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 – 11 съобразно своето
качество представят:
1. документ, удостоверяващ извършването
на заявената дейност на територията на Република България, документ за собственост или
други документи, когато такива се изискват
от закона;
2. документ за платена държавна такса,
определена с Тарифата за държавните такси,
събирани от Агенцията по вписванията, освен
в случай на плащане по електронен път.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 5. В чл. 15, ал. 1 думите „чл. 11, ал. 1“
се заменят с „чл. 11, ал. 1 и 2“.
§ 6. В чл. 17, ал. 5 думите „чл. 11, ал. 1“
се заменят с „чл. 11, ал. 1 и 2“.
§ 7. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. номер на заявление, номер на вписване в регистъра, както и за свързаност на
субектите.“
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Справки се извършват и удостоверения
се издават незабавно във всяко териториално
звено на Агенцията по вписванията.
(5) Агенцията по вписванията осигурява
възможност за извършване на справки чрез
отдалечен достъп, както и за издаване на
удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път.“
§ 8. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Агенцията по вписванията осигурява достъп до регистър БУЛСТАТ чрез:
1. публичната част на регистър БУЛСТАТ
по интернет;
2. стандартни изходни файлове по електронна поща или друг технически носител;
3. автоматизирано подаване на данни за
вписаните в регистър БУЛСТАТ обстоятелства.
(2) Достъпът по ал. 1, т. 1 е безплатен,
а този по ал. 1, т. 2 и 3 се предоставя след
заплащане на такса, определена с Тарифата
за държавните такси, събирани от Агенцията
по вписванията.
(3) Достъпът по ал. 1, включително чрез
средата за междурегистров обмен, на съда,
държавните органи и органите на местното
самоуправление и местната администрация
е безплатен.“
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Заключителни разпоредби
§ 9. В Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18
и 95 от 2005 г., бр. 30, 65, 74 от 2006 г., бр. 49,
55, 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г.,
бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97
от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и
82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г.,
бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и
103 от 2017 г., бр. 7 и 38 от 2018 г.) в чл. 36и,
ал. 3, т. 1 думите „чл. 100, ал. 3 и/или 5“ се
заменят с „чл. 100, ал. 4 и/или 6“.
§ 10. Този закон влиза в сила от 1 септември 2018 г., с изключение на § 9, който влиза
в сила от 1 юли 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 27 юни 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
6583

УКАЗ № 182
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Закон ът за рат ифиц и ране на Прог рамно
споразумение № В 1381 между федералния
министър на отбраната и спорта на Република Австрия, министъра на отбраната на
Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, министъра на
отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на Чешката република,
Министерството на отбраната на Република
Финландия, Федералното министерство на
отбраната на Федерална република Германия,
Министерството на националната отбрана на
Република Гърция, министъра на отбраната
на Унгария, Министерството на отбраната
на Италианската република, министъра на
отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбрана на
Румъния, Министерството на отбраната на
Република Словения, министъра на отбраната
на Кралство Испания, шведските въоръжени
сили и Европейската агенция по отбрана
относно многонационалното модулно медицинско формирование (M3U), приет от 44-то
Народно събрание на 27 юни 2018 г.
Издаден в София на 2 юли 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ВЕСТНИК
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ЗАКОН

за ратифициране на Програмно споразумение № В 1381 между федералния министър
на отбраната и спорта на Република Австрия,
министъра на отбраната на Кралство Белгия,
Министерството на отбраната на Република
България, министъра на отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната
на Чешката република, Министерството на
отбраната на Република Финландия, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на
националната отбрана на Република Гърция,
министъра на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство
Нидерландия, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на
отбраната на Република Словения, министъра
на отбраната на Кралство Испания, шведските
въоръжени сили и Европейската агенция по
отбрана относно многонационалното модулно
медицинско формирование (M3U)
Член единствен. Ратифицира Програмно
споразумение № В 1381 между федералния
министър на отбраната и спорта на Република Австрия, министъра на отбраната на
Кралство Белгия, Министерството на отбраната
на Република България, министъра на отбраната на Република Кипър, Министерството на
отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Република Финландия,
Федералното министерство на отбраната на
Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република
Гърция, министъра на отбраната на Унгария,
Министерството на отбраната на Италианската
република, министъра на отбраната на Кралство
Нидерландия, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на
отбраната на Република Словения, министъра
на отбраната на Кралство Испания, шведските
въоръжени сили и Европейската агенция по
отбрана относно многонационалното модулно
медицинско формирование (M3U), подписано
на 12 февруари 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 27 юни 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
6584

РЕШЕНИЕ

за определяне на Комисия за одитиране на
годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 65, ал. 1 и 2 от Закона за Сметната
палата
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РЕШЕНИЕ

РЕШИ:
1. Определя осемчленна комисия, която
да одитира годишния финансов отчет на
Сметната палата за 2017 г.
2. Избира състав на комисията, както
следва:
Председател: Мари я Йорданова Илиева – народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ.
Ч ленове: Евг ен и я Да н иелова А н г ело ва – народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ,
Георги Ченков Търновалийски – народен
п редс та ви т ел о т Парламен тарната г ру па
„БСП за България“,
Маргарита Николаева Николова – народен представител от Парламентарната група
„Обединени патриоти“,
С е рг ей М а н у ш ов К и ч и ков – н а р од ен
п редс та ви т ел о т Парламен тарната г ру па
„Движение за права и свободи“,
Дора Стоянова Христова – народен представител от Парламентарната група на ПП
ВОЛЯ,
И л и я Неде л чев И л иев – р ег ис т ри ра н
одитор,
Снежана Александрова Башева – регистриран одитор.
3. Комисията да изготви доклад по отчета
по т. 1, който да представи за разглеждане в
Народното събрание до 30 септември 2018 г.
заедно с отчета за дейността на Сметната
палата за 2017 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 4 юли 2018 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
6774

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 във връзка с
чл. 15, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Спас Янев Панчев като член
на Комисията по транспорт, информационни
технологии и съобщения.
2. Избира Йордан Стоянов Младенов за
член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 6 юли 2018 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
6804
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за промяна в състава на Комисията по отбрана
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 във връзка с
чл. 15, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Спас Янев Панчев като
член на Комисията по отбрана.
2. Избира Васил Миланов Антонов за член
на Комисията по отбрана.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 6 юли 2018 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
6805

П РЕ ЗИ Д ЕН Т
Н А РЕП У Б Л И К АТА
УК АЗ № 178
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Осво б ож да ва м Б ой ко Васи лев Коцев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Руската
федерация.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 29 юни 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6744

УКАЗ № 179
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Атанас Василев Кръстин за извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Руската федерация със седалище
в гр. Москва.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 29 юни 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6745
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МИНИСТЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127
ОТ 4 ЮЛИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с
Постановление № 188 на Министерския съвет
от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 17 от 2016 г. и бр. 30 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 1 се правят следните
изменения:
1. Буква „д“ се изменя така:
„д) отглеждане на дете до 2-годишна възраст;“.
2. В буква „е“ думите „от 2-“ се заличават.
§ 2. В чл. 3, ал. 1 думата „календарни“ се
заличава.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „малко дете и
осиновяване на дете от 2-“ се заменят с „дете
до 2-годишна възраст и осиновяване на дете“.
2. В т. 1 думата „календарни“ се заличава,
а думите „чл. 50, ал. 1“ се заменят с „чл. 50,
ал. 1 и 5“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. за паричните обезщетения при раждане на
дете по чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване
на дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 2
от КСО до 15 дни – заявление-декларация по
образец съгласно приложение № 3;“.
4. В т. 3 думата „календарни“ се заличава.
5. Точка 4 се изменя така:
„4. за паричните обезщетения при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок 365
дни по чл. 53в, ал. 1 и чл. 53г от КСО – заявление-декларация по образец съгласно приложение № 5 и 5а;“.
6. В т. 5 думите „от 2-“ се заличават, а думите „по чл. 53а“ се заменят с „чл. 53в, ал. 3“.
7. В т. 6 думите „малко дете“ се заменят с
„дете до 2-годишна възраст“.
§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея, в
изречение първо думите „на хартиен носител“
се заличават, а думата „документите“ се заменя
със „заявленията декларации“.
2. С ъздава се ал. 2:
„(2) Заявлението декларация по ал. 1 може да
бъде подадено по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или
персонален идентификационен код на подателя.“
§ 5. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „приложение № 18“ се поставя
запетая и думите „на хартиен носител“ се за-
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менят с „към което се прилага удостоверение
за наследници, за справка“.
2. С ъздава се ал. 2:
„(2) Заявлението декларация по ал. 1 може да
бъде подадено по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или
персонален идентификационен код на подателя.“
§ 6. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Навсякъде в текста думите „от 2-“ се
заличават.
2. В ал. 2 думите „чл. 6, ал. 15 от КСО“ се
заменят с „чл. 6, ал. 16 от КСО“.
§ 7. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „чл. 6,
ал. 15 от КСО“ се заменят с „чл. 6, ал. 16 от
КСО“.
2. В ал. 9 думите „от 2-“ се заличават, а
думите „чл. 6, ал. 15 от КСО“ се заменят с
„чл. 6, ал. 16 от КСО“.
§ 8. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Паричното обезщетение за временна
неработоспособност, за бременност и раждане и
при осиновяване на дете до 5-годишна възраст
при подневно отчитане на работното време се
изплаща за определените за лицето работни дни,
включени в периода на временната неработоспособност, в отпуска за бременност и раждане и
при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.“
§ 9. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Паричното обезщетение за временна
неработоспособност, за бременност и раждане
и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст при сумирано изчисляване на работното
време и при работа на смени по часов график
се изплаща за работните часове по графика
на лицето, изготвен по реда на Наредбата за
работното време, почивките и отпуските, приета
с Постановление № 72 на Министерския съвет
от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г.; изм. и доп.,
бр. 31, 55 и 59 от 1991 г., бр. 59 и 67 от 1993 г.,
бр. 38 от 1994 г., бр. 54 от 2001 г.; Решение
№ 9353 на Върховния административен съд от
2002 г. – бр. 103 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 72 от
2004 г., бр. 24 и 103 от 2005 г., бр. 96 от 2006 г.,
бр. 1 от 2007 г., бр. 10 и 67 от 2009 г., бр. 21 от
2011 г., бр. 19 от 2012 г., бр. 110 от 2014 г., бр. 63
от 2015 г. и бр. 41 от 2017 г.), включени в периода
на временната неработоспособност, в отпуска
за бременност и раждане и при осиновяване
на дете до 5-годишна възраст.“
2. В ал. 2 думите „от 2-“ се заличават, а
думите „чл. 6, ал. 15 от КСО“ се заменят с
„чл. 6, ал. 16 от КСО“.
3. В ал. 3 думите „от 2-“ се заличават, а
думите „чл. 6, ал. 15 от КСО“ се заменят с
„чл. 6, ал. 16 от КСО“.
§ 10. В чл. 35 думите „от 2-“ се заличават.
§ 11. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2 и 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове
от .......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ...................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
................................................................................................................................................................................ ,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .......................……...............……………, мобилен телефон ........................................................................ ,
електронен адрес ................................................................................................................................................. ,
осигурен при осигурител ....................................................................................................................................
(наименование на осигурителя)
I. Декларирам следните обстоятелства:
*1. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ................................................................................................................., BIC .......................................,
при банка .........................................................................................................................................................
(наименование)
*Точка 1 се попълва еднократно при първото представяне на болничен лист на осигурителя.
**
2. Детето ..................................................................................................... е родено на .................. 20…. г.
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ..............................................................................
Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № ......................................................... /……….. 20…. г.
Майка ...............................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ...........................................................................................
Баща .................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ...........................................................................................
3. Децата са близнаци – ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
4. Д етето е живо.
5. Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се
изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на
детето (ЗЗД).
6. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – не се отнася за
случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда
на чл. 26 от ЗЗД.
7. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството – не се
отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете
по реда на чл. 26 от ЗЗД.
8. Д етето не е настанено за отглеждане в семейството на роднини или близки или в приемно
семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД – не се отнася за случаите, в които обезщетението се
изплаща на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД.
9. Не съм лишен/лишена от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението
се изплаща на майка или баща.
10. Родителските ми права не са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на майка или баща.
11. Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него
длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
12. Настаняването по реда на чл. 26 от ЗЗД не е прекратено – отнася се за случаите, в които
обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
** Полето се попълва само за деклариране на обстоятелства за изплащане на парично обезщетение
по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса
на труда (КТ).
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Личната ми банкова сметка за изплащане на парично обезщетение е променена, както следва:
IBAN ............................................................................................................, BIC .......................................,
при банка ....................................................................................................................................................
(наименование)
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***
2. Детето е починало на ............... 20.... г.
Считано от ................... 20.... г.:
3. Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща
на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
4. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – не се отнася за случаите,
в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
5. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството – не се отнася за
случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на
чл. 26 от ЗЗД.
6. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от ЗЗД – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице,
при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
7. Лишен/лишена съм от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка или баща.
8. Родителските ми права са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на майка или баща.
9. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Настаняването по реда на чл. 26 от ЗЗД е прекратено – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
*** Полето се попълва само за деклариране на промяна в обстоятелства за изплащане на парично
обезщетение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по
чл. 167 от КТ.
11. Болният

член на семейството, за когото ми се изплаща парично обезщетение по болничен лист,
е починал на .............. 20..... г.
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам нова
декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност
по реда на чл. 349 от КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………...………...................……
гр. (с.) ……...................………………

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

Подпис: ………...........................…………. “
„Приложение № 2
към чл. 4, т. 1

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

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

„Приложение № 2а
към чл. 4, т. 1

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

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

„Приложение № 3
към чл. 4, т. 2

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 от КСО и при
осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 2 от КСО до 15 дни
от ................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на бащата/осиновителя на дете до 5-годишна възраст)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ..............................................................................................................................,
адрес за кореспонденция �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .......................……...............……………, мобилен телефон .................................................................................,
електронен адрес .........................................................................................................................................................,
осигурен при осигурител ...........................................................................................................................................,
(наименование на осигурителя)
за дете ………………………..…………..............................…………………………………., родено на ................................... 20…… г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .......................................................................................
Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № .................................................................../……….. 20…. г.
Майка/Осиновителка ..............................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .........................................................................................................
Баща/Осиновител ...................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .........................................................................................................
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Децата са близнаци – ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ..................................................................................................................................
(баща/осиновител на дете до 5-годишна възраст)
да ми бъде изплатено парично обезщетение при раждане/осиновяване на дете считано от ………... 20…. г.
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).
5. С майката/осиновителката на детето се намирам в брак.
6. Живея в едно домакинство с майката и съм припознал детето – отнася се за случаите, в които
обезщетението се изплаща на бащата.
7. Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
8. Л ичната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ............................................................................................................, BIC .......................................,
при банка ....................................................................................................................................................
(наименование)
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ……………. 20…. г.
Считано от …………….20……г.:
2. Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД.
5. Бракът с майката/осиновителката на детето е прекратен.
6. Не живея в едно домакинство с майката – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на бащата.
7. Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
8. Започнал съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на основание чл. 52 от КСО след прекратяване на осигуряването.
9. Л ичната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ...................................................................................................... , BIC .......................................,
при банка .............................................................................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново
заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна
отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина
обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата ………...………...................……
гр. (с.) ……...................………………
Подпис: ………...........................…………. “

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

§ 16. Приложение № 5 към чл. 4, т. 4 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 4, т. 4
ЗА ЯВЛЕНИЕ-ДЕК ЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до
365 дни на основание чл. 53в, ал. 1 от КСО
от ................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ..............................................................................................................................,
адрес за кореспонденция �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .......................……...............……………, мобилен телефон .................................................................................,
електронен адрес .........................................................................................................................................................,
осигурен при осигурител ...........................................................................................................................................,
(наименование на осигурителя)
за дете ………………………..…………..............................…………………………………., родено на ................................... 20…… г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
осиновено с влязло в сила съдебно решение на ......... 20.... г., предадено за осиновяване на .......... 20.... г.,
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .......................................................................................
Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № .................................................................../……….. 20…. г.
Осиновителка ..........................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .........................................................................................................
Осиновител ..............................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .........................................................................................................
Децата са близнаци – ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ..........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(осиновител/ка на дете до 5-годишна възраст/осиновител, който сам е осиновил дете до 5-годишна
възраст/баба/дядо/настойник)
да ми бъде изплащано парично обезщетение при пълно осиновяване на дете до 5-годишна възраст
считано от .................. 20.... г.
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. О синовяването не е прекратено от съда.
3. Д етето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Д етето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
5. Н е съм лишен/а от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на осиновител/ка.
6. P одителските ми права не са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на осиновител/ка.
7. Д етето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно
семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).
8. Д етето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
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9. Н
 астойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Н е съм дал/а съгласие отпускът при осиновяване на дете до 5-годишна възраст да се ползва
от някое от лицата по чл. 164б, ал. 2, изречение второ, ал. 3 или ал. 5, изречение второ от
Кодекса на труда (КТ) (осиновител на дете до 5-годишна възраст, баба или дядо) – отнася се
за случаите, когато осиновителката/осиновителят на дете до 5-годишна възраст ползва отпуск
при осиновяване на дете.
11. Л ичната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ..................................................................................................... , BIC .......................................,
при банка .............................................................................................................................................
(наименование)
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ……………. 20…. г.
Считано от ……………. 20…… г.:
2. О синовяването е прекратено от съда.
3. Д етето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Д етето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
5. Л ишен/а съм от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител/ка.
6. Р одителските ми права са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на осиновител/ка.
7. Д етето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД.
8. Д етето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
9. Н астойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Д ал/а съм съгласие отпускът при осиновяване на дете до 5-годишна възраст да се ползва от
някое от лицата по чл. 164б, ал. 2, изречение второ, ал. 3 или ал. 5, изречение второ от КТ
(осиновител на дете до 5-годишна възраст, баба или дядо) – отнася се за случаите, когато
осиновителката/осиновителят на дете до 5-годишна възраст ползва отпуск при осиновяване
на дете.
11. З апочнал/а съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на основание чл. 52 от КСО след прекратяване на осигуряването.
12. Л ичната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ...................................................................................................... , BIC .......................................,
при банка .............................................................................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново
заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна
отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина
обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата ………...………...................……
гр. (с.) ……...................………………
Подпис: ………...........................…………. “

§ 17. Създава се приложение № 5а към чл. 4, т. 4:
„Приложение № 5а
към чл. 4, т. 4
ЗА ЯВЛЕНИЕ-ДЕК ЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение на основание чл. 53г от КСО за остатъка до 365 дни при
неизползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст
от ................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ..............................................................................................................................,
адрес за кореспонденция �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .......................……...............……………, мобилен телефон .................................................................................,
електронен адрес .........................................................................................................................................................,
осигурен при осигурител ...........................................................................................................................................,
(наименование на осигурителя)
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за дете ………………………..…………..............................…………………………………., родено на ................................... 20…… г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .......................................................................................
Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № .................................................................../……….. 20…. г.
Осиновителка ..........................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .........................................................................................................
Осиновител ..............................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .........................................................................................................
Децата са близнаци – ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ..........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(осиновител/ка на дете до 5-годишна възраст/осиновител, който сам е осиновил дете до 5-годишна
възраст/настойник)
да ми бъде изплащано парично обезщетение при неизползване на отпуск при осиновяване на дете
считано от ...................... 20.... г.
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. О синовяването не е прекратено от съда.
3. Д етето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Н е съм лишен/а от родителски права – не се отнася за случаите, в които обезщетението се
изплаща на настойник.
5. Р одителските ми права не са ограничени – не се отнася за случаите, в които обезщетението
се изплаща на настойник.
6. Д етето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно
семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).
7. Д етето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
8. Н астойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
9. Н е ползвам отпуск при осиновяване на дете по чл. 164б, ал. 1 или чл. 164б, ал. 5, изречение
първо от Кодекса на труда (КТ).
10. Н е съм дала съгласие отпускът при осиновяване на дете да се ползва от някое от лицата по
чл. 164б, ал. 2, изречение второ, ал. 3 или ал. 5, изречение второ от КТ (осиновител на дете
до 5-годишна възраст, баба или дядо).
11. Л ичната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ..................................................................................................... , BIC .......................................,
при банка .............................................................................................................................................
(наименование)
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ……………. 20…. г.
Считано от ……………. 20…… г.:
2. О синовяването е прекратено от съда.
3. Д етето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Л ишен/а съм от родителски права – не се отнася за случаите, в които обезщетението се
изплаща на настойник.
5. Р одителските ми права са ограничени – не се отнася за случаите, в които обезщетението се
изплаща на настойник.
6. Д етето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД.
7. Д етето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
8. Н астойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
9. П олзвам отпуск при осиновяване на дете по чл. 164б, ал. 1 или чл. 164б, ал. 5, изречение
първо от КТ.
10. Д ал/а съм съгласие отпускът при осиновяване на дете да се ползва от някое от лицата по
чл. 164б, ал. 2, изречение второ, ал. 3 или ал. 5, изречение второ от КТ (осиновител на дете
до 5-годишна възраст, баба или дядо).
11. Л ичната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ...................................................................................................... , BIC .......................................,
при банка .............................................................................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
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ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново
заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна
отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина
обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата ………...………...................……
гр. (с.) ……...................………………
Подпис: ………...........................…………. “

§ 18. Приложение № 6 към чл. 4, т. 5 се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 4, т. 5
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание
чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за
остатъка до 365 дни
от ................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ..............................................................................................................................,
адрес за кореспонденция �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .......................……...............……………, мобилен телефон .................................................................................,
електронен адрес .........................................................................................................................................................,
осигурен при осигурител ...........................................................................................................................................,
(наименование на осигурителя)
за дете ………………………..…………..............................…………………………………., родено на ................................... 20…… г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
осиновено с влязло в сила съдебно решение на ......... 20.... г., предадено за осиновяване на ......... 20.... г.,
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .......................................................................................
Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № .................................................................../……….. 20…. г.
Осиновителка ..........................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .........................................................................................................
Осиновител ..............................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .........................................................................................................
Децата са близнаци – ……. на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ..................................................................................................................................
(осиновител на дете до 5-годишна възраст/баба/дядо)
да ми бъде изплащано парично обезщетение считано от .................. 20.... г.
I. Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. О синовяването не е прекратено от съда.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
5. Не съм лишен от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
6. Родителските ми права не са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).
8. Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
9. П равоотношението/осигуряването на осиновителката не е прекратено.
10. Л ичната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ............................................................................................................, BIC .......................................,
при банка ....................................................................................................................................................
(наименование)
II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ……………. 20…. г.
Считано от ……………. 20…… г.:
2. О синовяването е прекратено от съда.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
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4. Д
 етето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
5. Л ишен съм от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на
осиновител на дете до 5-годишна възраст.
6. Родителските ми права са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
7. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).
8. Детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
9. П равоотношението/осигуряването на осиновителката е прекратено.
10. З апочнал/а съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване
за общо заболяване и майчинство – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на основание чл. 52 от КСО след прекратяване на осигуряването.
11. Л ичната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN .............................................................................................................., BIC .......................................,
при банка .....................................................................................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново
заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна
отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………...………...................……
гр. (с.) ……...................………………
Подпис: ………...........................…………. “

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

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

§ 21. Приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 9
към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1
ПРЕДСТАВЯНЕ
КОРЕКЦИЯ
ЗАЛИЧАВАНЕ

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ
от ........................................................................................................................................................................... ,
(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК/код по БУЛСТАТ на осигурителя/дружеството/самоосигуряващия се ........................................... ,
относно правото за изплащане на парично обезщетение
по болничен лист № ……………………………………………, дата на издаване .................................................. 20… г.,
в отпуск от …………. 20…. г., в отпуск до …………. 20…. г.,
на ........................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ...................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ................................................................................................................................... ,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ……………….....................……………………., мобилен телефон ..................................................................... ,
електронен адрес ..................................................................................................................................................
I. Удостоверявам следните обстоятелства:
1. К ъм деня на настъпване на временната неработоспособност, трудоустрояването или бременността
и раждането лицето е осигурено за съответния риск – да/не:
1.1. по безсрочно/срочно правоотношение до …………… 20…. г.
1.2. с безсрочна/срочна регистрация до ……… 20…. г. като самоосигуряващо се лице.
2. К ъм деня на настъпване на временната неработоспособност/трудоустрояването лицето има/няма
6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ............ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива необходимия осигурителен стаж през периода по
болничния лист)
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3. К
 ъм деня на настъпване на бременността и раждането лицето има/няма 12 месеца осигурителен
стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ........... 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива необходимия осигурителен стаж през периода по
болничния лист)
4. Л ицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ – .........................................................................................................................................
(01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 16; 17; 21; 24; 25; 26; 71; 72; 82; 83; 92; 93; 95; 96; 99)
5. Б рой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя – ..............................................
6. Пореден номер на удостоверение № 9 – ................................................................................................
7. С читано от ………………....... 20..... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.
8. С читано от ....................... 20..... г. осигуряването на лицето е прекъснато.
9. Р аботни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение.
Месец

Година

От
ден

До
ден
вкл.

Работни
дни

Работни
часове

Дневно работно време по
правоотношението на лицето за месеца в часове

10. Л
 ицето е трудоустроено считано от ............ 20 .... г. до ............. 20 .... г. със заповед № .............. от
............ 20.... г.
10.1. Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който започва трудоустрояването – ........... лв.
10.2. Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който изтича трудоустрояването – ........... лв.
*11. С анкетен лист № ............. от ........... 20.... г. е установено ..................................................................
.....................................................................................................................................................................
(умишлено увреждане на здравето с цел получаване на отпуск или обезщетение/нарушаване на режима,
определен от здравните органи/употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна
цел или поради прояви, извършвани под въздействието на такива средства/хулигански и други противообществени прояви, установени по съответния ред/временна неработоспособност поради неспазване
на правилата за безопасна работа, установено по съответния ред) за:
Месец

Година

От
ден

До
ден
вкл.

Работни
дни

Работни
часове

*Точка 11 се попълва за случаите по чл. 46, ал. 1 от КСО.
*12. Лицето ползва платен годишен отпуск съгласно заповед № ...... от ........ 20... г. за:
Месец

Година

От
ден

До
ден
вкл.

Работни
дни

* Точка 12 се попълва за случаите по чл. 9, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза.
**
13. Детето ........................................................................................................... е родено на ………..20… г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ..................................................................
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Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № ......................................... /………… 20……. г.
Майка ..............................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .................................................................................
Баща ................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .................................................................................
14. Децата са близнаци – ……… на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
15. Детето е живо.
16. Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща
на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).
17. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – не се отнася за
случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на
чл. 26 от ЗЗД.
18. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството – не се
отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете
по реда на чл. 26 от ЗЗД.
19. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно
семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД – не се отнася за случаите, в които обезщетението се
изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
20. Л ицето не е лишено от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на майка или баща.
21. Родителските права на лицето не са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка или баща.
22. Н астойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
23. Н астаняването по реда на чл. 26 от ЗЗД не е прекратено – отнася се за случаите, в които
обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
** Полето се попълва само за деклариране на обстоятелства за изплащане на парично обезщетение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167
от Кодекса на труда (КТ).
24. Други обстоятелства ................................................................................................................................
25. В ходящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя – № ............................
о т .............. 20 ....... г.
***26. Личната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ......................................................................................, BIC ............................................................... ,
при банка ....................................................................................................................................................
(наименование)
*** Точка 26 се попълва само при първото представяне на удостоверение, приложение № 9.
II. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата:
1. Лицето, на което се изплаща обезщетението, е починало на ............ 20..... г.
2. Считано от ................... 20..... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.
*3. Лицето ползва платен годишен отпуск съгласно заповед № ...... от .......20... г. за:
Месец

Година

От
ден

До
ден
вкл.

Работни
дни

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

§ 22. Приложение № 10 към чл. 9 се изменя така:

„Приложение № 10
към чл. 9

ПРЕДСТАВЯНЕ
КОРЕКЦИЯ
ЗАЛИЧАВАНЕ

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

от ......................................................................................... , ЕИК/код по БУЛСТАТ …………………………………….,
(наименование на осигурителя)
за данните от заявление-декларация, приложение .........................................................................................
(№ 2, № 2а, № 3, № 4, № 5, № 5а, № 6, № 7, № 8)
от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване за изплащане на парично обезщетение за: ....................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ ,
(бременност и раждане за остатъка до 410 дни по чл. 50, ал. 1 от КСО/бременност и раждане за остатъка до
410 дни по чл. 50, ал. 5 от КСО/при неизползване на отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410 дни
по чл. 50а от КСО/раждане на дете по чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по
чл. 53в, ал. 2 от КСО до 15 дни/раждане на дете по чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст
на детето за остатъка до 410 дни/осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53в, ал. 1
от КСО/при неизползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53г
от КСО/осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6 месеца от
деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни/отглеждане на дете до 2-годишна възраст
по чл. 53 от КСО/при неизползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 54 от КСО)
считано от …………. 20… г.
на ............................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ………....…. в качеството му на .................................................................
................................................................................................................................................................................ ,
(майка/баща/баба/дядо/лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД/съпруг на лице, при което
е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД/настойник/осиновител/ка на дете до 5-годишна възраст/осиновител, който сам е осиновил дете до 5-годишна възраст)
адрес за кореспонденция ................................................................................................................................... ,
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ……………………………….........................……., мобилен телефон .................................................................. ,
електронен адрес ................................................................................................................................................. ,
за дете ............................................................................................................... , родено на ………………. 20…… г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ................................................................................
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Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № ........................................................ /………… 20……. г.
Майка/Осиновителка ..................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ................................................................................................
Баща/Осиновител .........................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ................................................................................................
Децата са близнаци – …… на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
I. Удостоверявам следните обстоятелства:
1. На лицето е разрешен отпуск по ...................................................................................................
(чл. 163, ал. 1; чл. 163, ал. 7; чл. 163, ал. 8; чл. 163, ал. 10, изречение първо; чл. 163, ал. 10, изречение второ; чл. 163, ал. 10, изречение трето; чл. 163, ал. 12; чл. 164, ал. 1; чл. 164, ал. 3; чл. 164а, ал. 1 и ал. 2;
чл. 164б, ал. 1; чл. 164б, ал. 2, изречение първо; чл. 164б, ал. 2, изречение второ; чл. 164б, ал. 3; чл. 164б,
ал. 5, изречение първо; чл. 164б, ал. 5, изречение второ; чл. 164б, ал. 8; чл. 167, ал. 1, изречение първо;
чл. 167, ал. 1, изречение второ; чл. 167, ал. 2; чл. 167, ал. 3; чл. 167, ал. 4; чл. 167, ал. 5)
от Кодекса на труда (КТ) със заповед № ............................................................... от ........ 20.... г.
за периода от ........................................ 20..... г. до ...................................... 20 ..... г. включително.
2. К ъм деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство – да/не, по безсрочно/срочно правоотношение до ................................................. 20.... г.
3. К ъм деня, от който е разрешен отпускът, лицето има/няма 12 месеца осигурителен стаж като
осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ............20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения
отпуск)
4. Л ицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за
осигуреното лице“.............................................................................................................................
(01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 16; 17; 21; 24; 25; 26; 71; 72; 82; 83; 92; 93; 95; 99)
5. Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя – ......................................
6. Пореден номер на удостоверение, приложение № 10 – ...............................................................
7. Считано от …….. 20… г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.
8. Считано от …….. 20… г. осигуряването на лицето е прекъснато.
9. Д невно работно време в часове по правоотношението на лицето за месеца, през който е началото на отпуска – ................ часа.
10. Д етето е изписано от лечебното заведение на .......20...г. – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) на баща.
11. Д етето е предадено за осиновяване на .......20...г. – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 53в, ал. 1, 2 и 3 от КСО.
*12. Р аботни дни или работни часове през периода на отпуска по чл. 50, ал. 6 или чл. 53в, ал. 2
от КСО с право на парично обезщетение.
Месец

Година

От ден

До ден
вкл.

Работни
дни

Работни
часове

Дневно работно време по
правоотношението на лицето за месеца
(в часове)

13. Други обстоятелства .........................................................................................................................
14. В ходящ номер и дата на представяне на заявлението декларация на осигурителя № .о т .........
20..... г.
*15. Личната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ......................................................................................, BIC ............................................................. ,
при банка ..................................................................................................................................................
(наименование)
*Точка 15 се попълва само при първото представяне на удостоверение – приложение № 10.

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 57

II. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата:
1. Д етето е починало на ...... 20.... г. – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5;
чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г; чл. 53 и чл. 54
от КСО.
Считано от ........... 20.... г.:
2. Д етето е дадено за осиновяване – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50,
ал. 7; чл. 50а; чл. 53 и чл. 54 от КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).
3. Д етето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в,
ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на
лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
4. Д етето е настанено в детско заведение, включително детска ясла – отнася се за обезщетението по чл. 53 от КСО.
5. Д етето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение – отнася
се за обезщетението по чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 3 от КСО.
6. О синовяването е прекратено от съда – отнася се за обезщетенията по чл. 53; чл. 53в, ал. 1;
чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
7. Д етето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – отнася се за обезщетенията по чл. 50,
ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г
и чл. 54 от КСО. Не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.
8. Д етето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството – отнася се
за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г
и чл. 54 от КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което
е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
9. Л ицето е лишено от родителски права – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50,
ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26
от ЗЗД, за баба, дядо и настойник.
10. Р одителските права на лицето са ограничени – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1;
чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за
случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на
чл. 26 от ЗЗД, за баба, дядо и настойник.
11. П равоотношението/осигуряването на лицето е прекратено – отнася се за обезщетенията по
чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2;
чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО.
12. Л ицето е започнало упражняване на трудова дейност, за която подлежи на задължително
осигуряване по чл. 4 от КСО за общо заболяване и майчинство – отнася се за обезщетенията
по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2 и чл. 53в, ал. 3
от КСО, които се изплащат на основание чл. 52 от КСО след прекратяване на осигуряването.
13. Л ицето е дало съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата
по чл. 163, ал. 10 или ал. 12 от КТ (баща, баба или дядо или съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД) – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50,
ал. 5 и чл. 50а от КСО.
14. Л ицето е дало съгласие отпускът при осиновяване на дете до 5-годишна възраст да се ползва
от някое от лицата по чл. 164б, ал. 2, изречение второ, ал. 3 и ал. 5, изречение второ от КТ
(осиновител на дете до 5-годишна възраст, баба или дядо) – отнася се за обезщетенията по
чл. 53в, ал. 1 и чл. 53г от КСО.
15. Л ицето е дало съгласие детето му да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 от КТ
(баща/осиновител, баба или дядо) – отнася се за обезщетенията по чл. 53 и чл. 54 от КСО.
16. П равоотношението/осигуряването на майката/осиновителката/лицето, при което е настанено
детето по реда на чл. 26 от ЗЗД, е прекратено – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 7;
чл. 53 и чл. 53в, ал. 3 от КСО.
17. Н астойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53г
и чл. 54 от КСО.
18. Н астаняването на детето по реда на чл. 26 от ЗЗД e прекратено съгласно съдебно решение/
заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ – отнася се за обезщетението по
чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7 и чл. 53 от КСО за лицата, при които е настанено дете по този ред.
19. Б ракът с майката/осиновителката на детето е прекратен – отнася се за обезщетението по
чл. 50, ал. 6 и чл. 53в, ал. 2 от КСО.
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20. Б
 ащата на детето не живее в едно домакинство с майката на детето – отнася се за обезщетението по чл. 50, ал. 6 от КСО.
21. О тпускът на лицето на основание чл. ..... от КТ е прекратен – отнася се за обезщетенията
по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в,
ал. 3 от КСО.
22. Л ицето ползва отпуск по чл. ….. от КТ – отнася се за обезщетенията по чл. 50а; чл. 53г и чл. 54
от КСО.
23. Други обстоятелства .........................................................................
24. В ходящ номер и дата на представяне на осигурителя на заявлението декларация с данни за
промяна на обстоятелствата, свързани с изплащане на паричното обезщетение – №................
от .............. 20....... г.
25. Л ичната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е променена,
както следва:
IBAN ......................................................................................, BIC ..................................................... ,
при банка ...........................................................................................................................................
(наименование)
 абележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват
З
съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от представянето от лицето на ново заявление-декларация с данни за промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение, както и при промяна
в ползването/прекратяването на законоустановения отпуск и/или прекратяване на правоотношението/осигуряването на лицето, се задължавам да подам ново удостоверение. При неизпълнение
на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата ………...………...................……
гр. (с.) ……...................………………

............................………...........................………….
(име, фамилия, длъжност, подпис и печат)

Указания
за попълване на удостоверение – приложение № 10 към чл. 9, от осигурител относно правото на
парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст по заявление-декларация
Удостоверението се представя за всяко заявление-декларация – при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст, представено
на осигурителя от осигуреното лице. Удостоверението не се представя от лица, придобили право
за получаване на парично обезщетение, за периодите след приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя.
Когато към деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един осигурител, се попълват и представят отделни удостоверения за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване, с изключение на случаите
по чл. 53 и чл. 54 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Удостоверението се попълва и се представя от осигурителите – за осигурените при тях лица за
изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване.
Навсякъде в удостоверението датите се попълват от ляво на дясно в две позиции за ден, две
позиции за месец и четири позиции за година.
При попълване на удостоверението се отбелязва съответният код – „Представяне“, „Корекция“
или „Заличаване“.
Корекция на представено удостоверение се извършва, като се попълва удостоверение с коректните данни и се отбелязва код „Корекция“.
Не се коригират: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция
за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на обезщетението, за което се отнасят данните в удостоверението, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението. При необходимост от корекции
на посочените данни удостоверението се заличава, след което се попълва и се представя ново
удостоверение с коректни данни.
Заличаване на представено удостоверение се извършва, като се отбелязва код „Заличаване“ и се
попълват: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на обезщетението, брой
правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението.
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І. „Удостоверявам следните обстоятелства“ – този раздел се попълва, когато с удостоверението
се иска изплащане на парично обезщетение въз основа на заявление-декларация, по следния начин:
1. На лицето е разрешен отпуск по ..........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(чл. 163, ал. 1; чл. 163, ал. 7; чл. 163, ал. 8; чл. 163, ал. 10, изречение първо; чл. 163, ал. 10, изречение второ;
чл. 163, ал. 10, изречение трето; чл. 163, ал. 12; чл. 164, ал. 1; чл. 164, ал. 3; чл. 164а, ал. 1 и ал. 2; чл. 164б, ал. 1;
чл. 164б, ал. 2, изречение първо; чл. 164б, ал. 2, изречение второ; чл. 164б, ал. 3; чл. 164б, ал. 5, изречение първо;
чл. 164б, ал. 5, изречение второ; чл. 164б, ал. 8; чл. 167, ал. 1, изречение първо; чл. 167, ал. 1, изречение второ;
чл. 167, ал. 2; чл. 167, ал. 3; чл. 167, ал. 4; чл. 167, ал. 5)
от КТ със заповед № ............от ........20.... г. за периода от ...........20..... г. до ............ 20..... г. включително.
Забележка. Когато към датата, считано от която се иска изплащане на паричното обезщетение за
бременност и раждане, правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено, в т. 1 се попълват
данни само „за периода от .....20...г. до .....20...г.“ за изплащане на обезщетение на основание чл. 52 от КСО.
2. „ Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство – да/не, по безсрочно/срочно правоотношение до ........ 20...... г.“ – отбелязва се дали
лицето е осигурено за съответния риск. Ако е отбелязано, че правоотношението е срочно,
се попълва датата, на която изтича срокът на договора. Ако е отбелязано, че лицето не е
осигурено, се попълва и дата в т. 7 или в т. 8.
3. „ Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има/няма 12 месеца осигурителен стаж
като осигурено за общо заболяване и майчинство“.
„Н а ........ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж“ – ако е отбелязано, че
лицето няма изискуемия осигурителен стаж към деня, от който е разрешен отпускът, се попълва датата, на която го придобива, когато тази дата е през периода на разрешения отпуск,
т.е. последният ден, с който се придобива необходимият осигурителен стаж.
4. „ Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за
осигуреното лице“ – в две позиции се попълва кодът за „Вид осигурен“ към деня, от който е
разрешен отпускът, попълнен в декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ към
Наредба № Н-8 на министъра на финансите от 29 декември 2005 г.
Забележка. Когато към деня, от който е разрешен отпускът, осигуряването е прекратено или прекъснато,
се попълва кодът за „Вид осигурен“ за последния по време период, през който лицето е било осигурено.
5. „ Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя“ – в две позиции се попълва броят на правоотношенията или основанията, по които лицето е осигурено при един
осигурител (същия ЕИК/код по БУЛСТАТ), към деня, от който е разрешен отпускът.
6. „ Пореден номер на удостоверение, приложение № 10“ – в две позиции се попълва поредният
номер на удостоверението в зависимост от броя на правоотношенията/основанията за осигуряване, посочени в т. 6.
7. „Считано от ....... 20 ... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено“ – попълва се, ако правоотношението или осигуряването е прекратено, независимо дали рискът е
настъпил преди или след прекратяването. Датата, от която е прекратено правоотношението
или осигуряването, е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през
който лицето е осигурено.
8. „Считано от ....... 20 ... г. осигуряването на лицето е прекъснато“ – попълва се, ако правоотношението не е прекратено, но осигуряването е прекъснато и не е възобновено преди деня
на настъпването на риска. Датата, от която е прекъснато осигуряването, е календарният
ден, непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено. Осигуряването се прекъсва при самоотлъчка, ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за
осигурителен стаж, работа през определени дни в месеца, както и през периодите, които не
се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от КСО
не е прекратена.
12. „ Работни дни или работни часове през периода на отпуска по чл. 50, ал. 6 или чл. 53в, ал. 2
от КСО с право на парично обезщетение“ се попълва, както следва:
• в колона „Месец“ в две позиции се попълва на отделен ред всеки месец от периода на
разрешения отпуск;
• в колона „Година“ се попълва годината, през която е месецът от периода на разрешения
отпуск;
• в колони „От ден“ и „До ден включително“ в две позиции се попълва първият и последният
календарен ден от периода на разрешения отпуск за съответния месец;
• в колона „Работни дни“ в две позиции се попълва броят на работните дни през периода на
разрешения отпуск с право на обезщетение;
• в колона „Работни часове“ се попълват данни само когато лицето работи при сумирано
изчисляване на работното време и/или на смени по часов график; в 3 позиции се попълва
броят на работните часове през периода на разрешения отпуск съобразно графика на лицето,
изготвен по реда на Наредбата за работното време, почивките и отпуските;
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• в
 колона „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ в една
позиция се попълва продължителността на дневното работно време по правоотношението
на лицето за месеца; когато продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето за месеца е различна, се попълва среднодневното работно време,
като при остатък по-малко от 30 минути се закръглява към пълния час, а при остатък 30
и повече минути – към следващия пълен час; за лицата, които нямат определено работно
време в часове, се попълва „8 часа“.
Забележки към т. 12:
1. К огато се попълват данни в колона „Работни дни“, не се попълват данни в колона „Работни часове“
на същия ред и обратно.
2. Когато правоотношението или осигуряването е прекратено през периода на отпуска:
а) б роят на дните до прекратяването трябва да съответства на броя на работните дни, определени по
календар, и при спазване на разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда, а броят на часовете – на
нормата часове според продължителността на дневното работно време по правоотношението на
лицето от началото на периода за сумираното изчисляване и/или работата на смени по часов график
до датата на прекратяването;
б) з а периодите след прекратяване на правоотношението или осигуряването в колона „Работни дни“
на отделен ред се попълва броят на работните дни, определени по календар и при спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда, за които лицето има право на обезщетение, независимо дали
за периода преди прекратяването са попълнени „Работни дни“ или „Работни часове“; колона „Дневно
работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ не се попълва.
14. „ Входящ номер и дата на представяне на заявлението декларация на осигурителя ............/.............
20... г.“ – попълва се входящият номер – при ляво подравняване, и датата, на която заявлението
декларация е представено от лицето на осигурителя.
II. „Удостоверявам следните промени в обстоятелствата“ – този раздел се попълва, когато се
удостоверява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване на изплащането на паричното обезщетение, или когато се удостоверява промяна в личната банкова
сметка на правоимащото лице. Отбелязват се обстоятелствата, които са променени спрямо декларираните в раздел І за същото обезщетение, вписва се датата, от която се променя съответното
обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
Допуска се попълване на данни едновременно в раздел І и раздел ІІ, когато в съответното
заявление-декларация, представено от осигуреното лице пред осигурителя, са отбелязани както
декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които подлежат на промяна, отнасящи се за
същото обезщетение, считано от точно определена дата.
На последния ред се попълват името, фамилията и длъжността на лицето, което представлява осигурителя. Когато е на хартиен носител, удостоверението се подписва и се поставя печат на
осигурителя.“

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

„Приложение № 11
към чл. 11, ал. 2

ПРЕДСТАВЯНЕ
КОРЕКЦИЯ
ЗАЛИЧАВАНЕ

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

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

§ 24. Приложение № 15 към чл. 24 се изменя така:

Вх. № в ТП на НОИ …………/……… 20… г.

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

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

Подпис на лицето, което
иска паричното обезщетение:
....................……………“

§ 25. В приложение № 17 към чл. 26 раздел „Прилагам следните документи“ се изменя така:
„ Прилагам: Документ за самоличност (за справка).“
§ 26. В приложение № 18 към чл. 27 се правят следните изменения:
1. Думите „от 2-“ се заличават.
2. В раздел „Прилагам следните документи“, в т. 2 думите „Оригинал на“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 27. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2018 г. с изключение на § 4, т. 2 и § 5, т. 2,
които влизат в сила от 1 януари 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6740
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128
ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни плащания от
централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2018 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на
„Холдинг БДЖ“ – ЕАД
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни плащания по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2018 г. в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер до 103 728 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на
„Холдинг БДЖ“ – ЕАД, като възмездна финансова помощ, подлежаща на възстановяване
съгласно чл. 2, с която „Холдинг БДЖ“ – ЕАД,
да извърши плащане за погасяване на просрочена главница, лихви, съдебни разноски
и разноски по изпълнителни дела по Втори
облигационен заем от 2007 г.
Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 се възстановяват от „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок
до 28 декември 2020 г.
(2) За невъзстановени в пълен размер суми
в срока по ал. 1 върху непогасената част се
дължат лихви съгласно Закона за лихвите
върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
Чл. 3. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 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. 4, т. 2 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6771
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129
ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 51 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 41, 62 и 110
от 2013 г., бр. 60 и 61 от 2014 г., бр. 40 и 57 от
2015 г., бр. 79 от 2016 г. и бр. 51 и 81 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. При подаване на заявление за
издаване на виза за дългосрочно пребиваване
чужденецът представя необходимите документи,
съгласно основанието на което кандидатства
за получаване право на пребиваване.“
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато чужденец от български произход
е влязъл законно на територията на Република
България и не притежава виза за дългосрочно
пребиваване, службите за административен
контрол на чужденците след предоставяне на
писмено становище от ДАНС и след съгласуване
с ДКО – МВнР могат да издадат разрешение
за пребиваване, когато държавният интерес
налага това или при извънредни обстоятелства,
доказани по надлежния ред със съответни документи, или след представяне на регистриран
в Националната агенция по приходите (НАП)
трудов договор, сключен за срок минимум
шест месеца. Дирекция „Миграция“ или сектор/група „Миграция“ при ОДМВР изпращат
в ДКО – МВнР документ за платена такса за
визата.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Трудовият договор по ал. 5 не се изисква
от чужденеца в случаите, когато информацията
е отразена в Регистъра на уведомленията за
сключване, изменение или прекратяване на
трудовите договори или уведомления за промяна на работодател.“
§ 3. В чл. 12, ал. 1 т. 2 се заличава.
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „по Закона за
държавните такси“ се поставя запетая и се
добавя „с изключение на чужденците, кандидатстващи на основание чл. 24, ал. 1, т. 5, 13
и 18, чл. 24в, чл. 24и и чл. 33г, ал. 4 от ЗЧРБ“.
2. В ал. 4 думите „чл. 24б ЗЧРБ“ се заменят
с „чл. 24б и 24и от ЗЧРБ“.
§ 5. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24,
ал. 1, т. 2 от ЗЧРБ при първоначално подаване
или при подновяване на разрешението за продължително пребиваване чужденецът прилага
документите по чл. 14, ал. 1.
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(2) Дирекция „Миграция“ или сектор/група
„Миграция“ при ОДМВР прилагат получени
по служебен път справка за актуално състояние от търговския регистър, справка и/или
информация за наличието или липсата на
задължения на търговеца, както и на физическите лица – управители или съдружници, и:
1. в случаите на първоначално подаване – справка за наетите по трудово правоотношение най-малко 10 български граждани на
пълно работно време от осигурител – местно
лице, за всеки чужденец, възползвал се от
право на пребиваване, която включва обобщена справка за работодател за период, или
2. в случаите на подновяване на разрешението – справка за наетите по трудово правоотношение най-малко 10 български граждани на
пълно работно време от осигурител – местно
лице, за всеки чужденец за предходните шест
или дванадесет месеца.“
§ 6. В чл. 23, т. 1 думите „че е пенсионно
осигурен“ се заменят с „че е получил право
на пенсия“.
§ 7. Създава се чл. 29д:
„Чл. 29д. (1) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24б от
ЗЧРБ чужденецът, приет като научен работник
в Република България, прилага документите
по чл. 14, ал. 1 и договора, сключен с научноизследователската организация в Република
България.
(2) Преди издаване на разрешението по
ал. 1 дирекция „Миграция“ или сектор/група
„Миграция“ при ОДМВР извършват проверка
относно вписването на научноизследователската организация в Регистъра на научната
дейност в Република България.
(3) Разрешението за продължително пребиваване по ал. 1 се издава за срока на договора,
като се подновява по реда на Правилника за
прилагане на Закона за трудовата миграция
и трудовата мобилност.
(4) В случаите на чл. 24б, ал. 7 от ЗЧРБ
компетентните органи на първата държава – членка на ЕС, уведомяват Република
България за планирания престой и представят
следните документи:
1. валидно разрешение за пребиваване;
2. редовен паспорт или заместващ го документ;
3. доказателства за осигурено жилище;
4. задължителна медицинска застраховка;
5. свидетелство за съдимост.
(5) Планираният престой по ал. 4 може да
се осъществи след изтичане на срока за възражение от страна на дирекция „Миграция“
пред първата държава членка, който не може
да бъде по-дълъг от 30 дни от получаване на
комплектуваното заявление.
(6) Членовете на семейството на чужденец,
приет като научен работник в Република България на основание чл. 24б, ал. 7 от ЗЧРБ, които
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желаят да го придружават на територията на
Република България, прилагат документите
по ал. 4, както и удостоверение за брак или
удостоверение за раждане.
(7) За получаване право на продължително
пребиваване на основание чл. 24б, ал. 9 от
ЗЧРБ чужденецът прилага документите по
чл. 14, ал. 1 и договора, сключен с научноизследователската организация в Република
България.
(8) Дирекция „Миграция“ или сектор/група
„Миграция“ при ОДМВР уведомяват чужденеца и първата държава членка в 30-дневен
срок считано от датата на подаване на заявлението за получаване право на продължително
пребиваване на основание чл. 24б, ал. 9 от
ЗЧРБ. Сектор/група „Миграция“ при ОДМВР
уведомяват незабавно дирекция „Миграция“
за предоставяне право на продължително пребиваване на основание чл. 24б, ал. 9 от ЗЧРБ.
(9) За получаване право на продължително
пребиваване членовете на семейството на
чужденец, приет като научен работник в Република България на основание чл. 24б, ал. 9
от ЗЧРБ, прилагат документите по ал. 4, както
и удостоверение за брак или удостоверение
за раждане.
(10) След приключване на научното изследване чужденец, получил разрешение за
продължително пребиваване в Република
България на основание чл. 24б от ЗЧРБ, може
да получи продължително пребиваване за
срок до 9 месеца, като за целта подава заявление – образец № 3, най-малко 30 дни преди
изтичане на разрешения срок на пребиваване. Дирекция „Миграция“ или сектор/група
„Миграция“ при ОДМВР проверяват служебно
обстоятелствата по чл. 36, ал. 3 от ЗТМТМ.“
§ 8. В чл. 30 ал. 3 – 5 се изменят така:
„(3) За получаване право на продължително
пребиваване на основание чл. 24в, ал. 2 от
ЗЧРБ чужденецът прилага документите по
чл. 14, ал. 1, както и:
1. документи, удостоверяващи, че чужденецът провежда част от обучението в Република България в рамките на програма на
Съюза или на многостранна програма, или
на споразумение между две или повече висши
училища, от които поне едното е българско;
2. документ, удостоверяващ, че чужденецът
е приет като студент във висше училище в
Република България;
3. валидно разрешение за пребиваване,
издадено от друга държава – членка на ЕС;
4. доказателство за платена такса за обучение в съответното висше училище, когато
такава се изисква.
(4) Изискванията на ал. 3, т. 1 не се прилагат, когато в рамките на своя курс на обучение студентът е задължен да провежда част
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от занятията във висше училище, намиращо
се на територията на друга държава членка.
(5) Дирекция „Миграция“ може да поиска
от компетентните органи на първата държава членка необходимите сведения относно
престоя на чужденеца на нейната територия.“
§ 9. В чл. 31 т. 4 се изменя така:
„4. документи, удостоверяващи приема на
ученика за целия срок на пребиваването му
от семейство, отговарящо на определените
условия и подбрано в съответствие с правилата на програмата за ученически обмен, в
която участва, или в специален комплекс за
настаняване в рамките на учебното заведение;“.
§ 10. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. За получаване право на пребиваване на основание чл. 24в, ал. 1, т. 3 от ЗЧРБ
чужденецът прилага документите по чл. 14,
ал. 1, както и:
1. копие от трудов договор, който съдържа
данни за продължителността на стажа, място
и условия на провеждане на стажа;
2. удостоверение за програма за стаж;
3. удостоверение, че е преминал или ще
премине езиково обучение за придобиване
на необходимите знания за целите на стажа;
4. документ, удостоверяващ получена степен
на висше образование в рамките на двете години, предхождащи датата на подаване на
заявлението, или че е записал образователен
курс, водещ до придобиване на степен за висше образование.“
§ 11. Създава се чл. 32в:
„Чл. 32в. За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1,
т. 21 от ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1, както и споразумение с
приемащата организация на територията на
Република България, съдържащо място на
провеждане, описание и продължителност на
доброволческата дейност.“
§ 12. В чл. 33 се създават т. 4 – 6:
„4. доказателства за осигурено жилище;
5. задължителна медицинска застраховка,
валидна на територията на Република България;
6. доказателства за стабилни, редовни,
предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за
социално подпомагане, в размер не по-малък
от минималната месечна работна заплата,
минималната стипендия или минималната
пенсия за страната, за срока на пребиваване
на територията на Република България.“
§ 13. В чл. 35, ал. 1 думите „по чл. 34, ал. 1“
се заменят с „по чл. 34, ал. 1, т. 1, 2 и 5, нотариално заверена декларация от собственика
за предоставяне на адрес на пребиваване“.
§ 14. В чл. 41, ал. 2 думите „т. 1“ се заменят с „т. 2 и 3“.
§ 15. В чл. 51, ал. 2 т. 5 се отменя.
§ 16. В чл. 54 т. 1 се отменя.
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§ 17. Член 62 се изменя така:
„Чл. 62. (1) За удостоверяване на факти и
обстоятелства, свързани с правния му статут,
чужденецът представя документи в оригинал
или нотариално заверени копия.
(2) В случай че чужденецът не може да
представи удостоверение за раж дане или
удостоверение за сключен брак, представя
преписи от акта за раждане, съответно от
акта за сключен брак.
(3) Заявлението за предоставяне право на
пребиваване на малолетно лице се подава от
неговите родители или от неговия настойник
или попечител. Заявлението за предоставяне
право на пребиваване на непълнолетно лице
се подава от него в присъствието на родителите му или от попечителя, които изразяват
съгласието си чрез полагане на подпис в
заявлението. При отсъствие на родител, настойник или попечител се прилага нотариално
заверена декларация за съгласието му. В случаите, когато единият родител е починал или
е в неизвестност, или е лишен от родителски
права, обстоятелствата се удостоверяват със
съответните документи.
(4) В слу чай че чуж денецът представя
договор за наем като доказателство за осигурено жилище, прилага и нотариално заверена
декларация от собственика за предоставяне
на адрес на пребиваване.“
§ 18. Създава се глава втора „б“ „Производства спрямо непридружени деца чужденци“:
„ Г л а в а

в т о р а

„ б “

ПРОИЗВОДСТВА СПРЯМО НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА ЧУЖДЕНЦИ
Чл. 63к. (1) Полицейски орган, установил
непридружено дете чужденец, подава сигнал
до дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП)
по местопребиваването на детето и го предава незабавно на служител на дирекцията за
спешно настаняване извън семейството поради
наличието на опасност за живота и здравето
на детето. За предаването се изготвят:
1. уведомително писмо по образец съгласно
приложение № 6б;
2. медицински и други налични документи;
3. приемно-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 6в.
(2) Когато установяването по ал. 1 е настъпило в почивни и в празнични дни, полицейският орган уведомява ДСП за незабавно
предприемане на съвместни действия по предоставяне на полицейска закрила и настаняване в социална услуга – резидентен тип, или
специализирана институция на територията на
ДСП. При предаване на детето за настаняване
освен документите по ал. 1, т. 1 и 2 се изготвя
и приемно-предавателен протокол съгласно
наредбата, издадена на основание чл. 43 от
Закона за закрила на детето.
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(3) Когато се установи, че непридружено
дете чужденец е настанено в специалните домове за временно настаняване на чужденци,
органите на дирекция „Миграция“ уведомяват
ДСП по местопребиваването му и незабавно
предават детето на служител на дирекцията.
За предаването се изготвят:
1. уведомително писмо по ал. 1, т. 1;
2. амбулаторен лист за проведен медицински преглед;
3. копие на заповедите за налагане на
принудителни и обезпечителни административни мерки;
4. копия на други относими документи, приложени в личното досие на детето чужденец;
5. приемно-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 6в.
(4) Когато непридруженото дете чужденец
заяви желание за предоставяне на международна закрила в Република България, след
регистрирането на молбата от органа, установил детето, детето се предава с документите
по ал. 1 на ръководителя на регистрационноприемателен център на ДАБ или на оправомощено от него лице.
(5) Когато непридруженото дете чужденец
не е подало молба за предоставяне на международна закрила, в срок 7 работни дни от
настаняването му със заповедта за спешно
настаняване извън семейството или за настаняване в социална услуга – резидентен тип,
или специализирана институция органите
на дирекция „Миграция“ или сектори/групи
„Миграция“ при ОДМВР провеждат интервю
с детето.
(6) При провеждане на интервюто по ал. 5
се установяват факти и обстоятелства относно
местонахождението на родителите или други
лица, отговорни за детето по силата на закона
или обичая, както и други относими данни,
свързани с положението и волята на детето.
Дирекция „Социално подпомагане“ определя
представител на детето, който присъства на
интервюто и изразява становище, а при невъзможност – предоставя доклад в 10-дневен срок.
(7) Непридруженото дете чуж денец по
време на интервюто по ал. 5 има право на
преводач от език, който разбира, както и на
правна помощ, в случай на налагане на принудителна или обезпечителна административна
мярка. Предоставянето на правна помощ се
организира от представителя на дирекция
„Социално подпомагане“ и се осигурява по
реда на Закона за правната помощ.
(8) За проведеното интервю по ал. 5 се
съставя протокол, който се подписва от провелия интервюто, от детето чужденец, когато
е навършило 14 години, и от представителя
от дирекция „Социално подпомагане“.“
§ 19. В чл. 68, ал. 1 след думите „двустранни споразумения“ се добавя „за обратно
приемане“.
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§ 20. В чл. 69, ал. 2 се създава изречение
второ: „При изпълнение на принудителните
административни мерки от органите за граничен контрол не се полагат щемпели.“
§ 21. В чл. 71, ал. 1 думите „до страната,
чийто гражданин е, или до страна, която
той посочи и в която има право да влезе“ се
заменят с „до страна на произход, страна на
транзитно преминаване или трета страна“.
§ 22. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „В заповедта по чл. 44,
ал. 5 ЗЧРБ“ се заменят с „При налагане на
обезпечителна мярка по чл. 44, ал. 5, т. 1 от
ЗЧРБ в заповедта“.
2. В ал. 2 думите „полицейска служба“ се
заменят със „структура на Министерството
на вътрешните работи по местопребиваване
на чужденеца“.
3. В ал. 5:
а) в изречение първо думите „най-ниската
социална пенсия“ се заменят с „минималната
работна заплата“;
б) в изречение трето думите „принудителната административна мярка“ се заменят с
„обезпечителната мярка по чл. 44, ал. 5, т. 1
от ЗЧРБ“.
§ 23. Създават се чл. 72а – 72г:
„Чл. 72а. (1) След изтичане на максимално
определения срок за принудително настаняване на чужденец в специалните домове за
временно настаняване на чужденци съгласно
чл. 44, ал. 8 от ЗЧРБ или когато административен съд е отменил заповедта за принудително
настаняване или е определил освобождаване,
органът, издал заповедта за налагането на
принудителната административна мярка, или
директорът на дирекция „Миграция“ може
да определи обезпечителна мярка по чл. 44,
ал. 5 от ЗЧРБ след оценка на индивидуалните
обстоятелства и при наличие на съответните
предпоставки.
(2) В случаите по ал. 1, когато чужденецът
пребивава в място за настаняване по реда на
Закона за туризма, не се прилагат изискванията
на чл. 72, ал. 5. Чужденецът представя като
доказателство за настаняването си адресна
карта или друг удостоверителен документ.
Чл. 72б. (1) При налагане на обезпечителна
мярка по чл. 44, ал. 5, т. 2 от ЗЧРБ в заповедта се определя размер на парична гаранция
от 500 до 5000 лв., съобразен с разноските за
изпълнение на връщането или експулсирането
на чужденеца, след оценка на индивидуалните
обстоятелства. В заповедта се посочват номерът на банковата сметка, по която да се внесе
гаранцията, и номерът на банковата сметка,
по която да бъде освободена. Сметката, по
която се освобождава гаранцията, се заявява
писмено от чужденеца.
(2) Определената гаранци я се внася в
3-дневен срок от връчването на заповедта по
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посочената от органа, наложил обезпечителната мярка, банкова сметка.
(3) Гаранцията се освобождава от органа,
наложил обезпечителната мярка, в 10-дневен
срок по банкова сметка, посочена от чужденеца, след:
1. постъпване на доказателства за изпълнение на наложената принудителна административна мярка;
2. отмяна на наложената обезпечителна
мярка по чл. 44, ал. 5, т. 2 от ЗЧРБ;
3. отмяна на наложената принудителна
административна мярка.
(4) Гаранцията остава в полза на държавата, когато:
1. чужденецът не изпълнява условията на
наложената му друга обезпечителна мярка по
чл. 44, ал. 5 от ЗЧРБ;
2. посочената от чужденеца сметка не е
активна или е изтекла една година от възникване на основанието за възстановяване
на гаранцията;
3. чужденецът направи опит или напусне
територията на Република България не по
законоустановения начин.
(5) Органът, наложил обезпечителната
мярка по чл. 44, ал. 5, т. 2 от ЗЧРБ, издава решение, с което установява наличието
на обстоятелствата по ал. 4 и определя, че
сумата по гаранцията не подлежи на възстановяване. Решението може да се обжалва по
реда на АПК.
(6) Всички банкови разходи, свързани с
обслужването на гаранцията, включително
за нейното възстановяване, са за сметка на
чужденеца.
Чл. 72в. (1) В случаите на принудително
настаняване на чужденец в специален дом за
временно настаняване на чужденци компетентният орган по чл. 44, ал. 1 от ЗЧРБ, наложил
принудителната административна мярка, или
директорът на дирекция „Миграция“, в случаите след изтичане на първоначалния срок на
настаняване, може да наложи обезпечителна
мярка по чл. 44, ал. 5 от ЗЧРБ.
(2) При налагане на обезпечителна мярка
по чл. 44, ал. 5, т. 2 от ЗЧРБ чужденецът се
освобождава от специалния дом за временно
настаняване на чужденци след внасяне на
сумата по определената гаранция.
Чл. 72г. (1) При налагане на обезпечителна
мярка по чл. 44, ал. 5, т. 3 от ЗЧРБ в заповедта се посочват видът, номерът, датата на
издаване и датата на валидност на представения от чужденеца паспорт или друг валиден
документ за пътуване в чужбина.
(2) Преди издаване на заповедта по ал. 1
чужденецът представя документа за извършване на проверка, за което се съставя протокол
за доброволно предаване.
(3) За връщането на представения в залог
паспорт или друг документ за пътуване се
съставя разписка.“
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§ 24. В чл. 74, ал. 1 се създава изречение
второ: „При наличие на споразумение за обратно приемане, ако чужденецът не отговаря
или е престанал да отговаря на условията за
влизане и пребиваване на територията на
Република България и няма редовен документ
за пътуване, органите на Главна дирекция
„Гранична полиция“ (ГДГП) снабдяват чужденеца с такъв документ чрез компетентните
органи на третите държави по реда на споразумението.“
§ 25. Създава се чл. 74а:
„Чл. 74а. (1) Когато незаконно пребиваващ
чужденец не може да бъде снабден с документ
по чл. 74, ал. 1 и трябва да бъде изпълнена
принудителната административна мярка по
чл. 41 от ЗЧРБ, органите на дирекция „Миграция“ могат да издадат Европейски пътен
документ за връщане съгласно изискванията
на Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския
парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г.
за утвърждаване на Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи
граждани на трети държави и за отмяна на
Препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г.
(ОВ, L 311/13 от 17 ноември 2016 г.). Органите
на ГДГП издават Европейски пътен документ
при наличие на споразумение за обратно
приемане.
(2) Документът по ал. 1 може да бъде издаден само в случай че е признат от държавата,
в която ще бъде върнат чужденецът.“
§ 26. В чл. 75, ал. 1 думите „дежурния
служител или на началника на смяна на граничния контрол“ се заменят с „началника на
дежурната смяна“.
§ 27. В чл. 76 ал. 1 се отменя.
§ 28. В чл. 77 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 29. Параграф 2 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 2. По смисъла на правилника:
1. „Непридружен“ е малолетен или непълнолетен чужденец, който се намира на
територията на Република България и не
е придружен от свой родител или от друго
пълнолетно лице, което отговаря за него по
силата на българския закон или обичай.
2. „Лица, отговорни по силата на закон“
за непридружен малолетен или непълнолетен
чужденец извън родителите са настойниците
или попечителите, определени или назначени
с акт на компетентен по правото на съответната държава орган на власт.
3. „Лица, отговорни по силата на обичая“
за непридружен малолетен или непълнолетен
чужденец са пълнолетните роднини по права
възходяща линия без ограничение в степените,
както и пълнолетните роднини по съребрена
линия до трета степен включително.“
§ 30. Създава се приложение № 6б към
чл. 63к, ал. 1, т. 1:
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„Приложение № 6б
към чл. 63к, ал. 1, т. 1

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
(наименование на структурата)
Рег. № ......................../Екз. № .......... 
...................................................... г.

С П Е Ш Н О !
ДО
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ –
...............................................................
КОПИЕ: ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА
ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
ОТНОСНО Установено непридружено дете чужденец
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че на ................................. г. в ......................................................................... ..................... ч.
(дата)
(място)
(час)
при извършена проверка от органите на …………………………………………… е установено непридружено дете чужденец със следните данни по документ/декларирани от него (вярното се подчертава):
Имена: ………………........................……………………………………………………………………………………… Пол: ............................
Родено на: ………………..…………………………. в ..............................................................................................................
Държава на произход: ............................................................................................................................................
Език, който владее: ...............................................................................................................................................
Държава, от която е влязло в Република България: ......................................................................................
Здравословно състояние: .......................................................................................................................................
Лична история и семейни връзки (родители, други роднини, придружители – лични данни, местонахождение и др.): .......................................................................................................................................................
Идентифицирани рискови фактори (трафик, каналджийство, насилие): ....................................................
Друга информация: ................................................................................................................................................
На основание чл. 63к от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България
следва да определите служител от ръководената от Вас дирекция за предаване на детето и за предприемане на мерки за закрила по реда на Закона за закрила на детето.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК:
...................................... г.
.................................................................
гр. (с.) …………………..…“

§ 31. Създава се приложение № 6в към чл. 63к, ал. 1, т. 3:
„Приложение № 6в
към чл. 63к, ал. 1, т. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
(наименование на структурата)
Рег. № ......................../Екз. № ..........
...................................................... г.
ПРИЕМНО–ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
за предаване на непридружено дете чужденец
Днес, ...................... г., в ................ ч. детето: ........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................,
(имена на детето съгласно документ за самоличност или установени от полицейските органи)
идентифицирано като непридружено дете чужденец в риск
Родено на …………………..........................................................................… в .................................................................,
(дата, месец, година, възраст)
(държава)
гражданин на ……………………………..........., пол …..…, във видимо добро физическо и здравословно състояние.
На основание ...........................................................................................................................................................
СЕ ПРЕДАВА ОТ:
..........................................................................................................................................................................................
(трите имена и длъжност на служителя)
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НА:
..........................................................................................................................................................................................
(трите имена и длъжност на служителя)
Със следните документи и лични вещи:
1. ………………………………………………………………………………………….;
2. ………………………………………………………………………………………….;
3. …………………………………………………………………………………………..;
4. …………………………………………………………………………………………..
ПРЕДАЛ ДЕТЕТО: ................................................... (подпис)
.................................................................................. (дата, час)
ПРИЕЛ ДЕТЕТО: ..................................................... (подпис)
.................................................................................. (дата, час)
Забележка. Приемно-предавателният протокол се попълва в 2 еднообразни екземпляра за всяка от страните.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 32. В чл. 42, ал. 2 от Правилника за
издаване на българските лични документи,
приет с Постановление № 13 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 42 от 2010 г., бр. 51 от 2011 г.,
бр. 60 от 2012 г., бр. 31 от 2013 г., бр. 50 и 60 от
2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 4, 37 и 70 от 2016 г.
и бр. 85 от 2017 г.), думите „удостоверение за
постоянен адрес“ се заменят с „удостоверение
за идентичност на лице с различни имена,
когато това е необходимо“.
§ 33. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6772

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130
ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2018 г. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите
за обезпечаване изпълнението на мерки за
предотвратяване появата на Африканска
чума по свинете в Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в общ размер до 4 500 000 лв. по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2018 г. за обезпечаване
изпълнението на мерки за предотвратяване
появата на Африканска чума по свинете в
Република България, както следва:
1. разходи по „Политика в областта на
земеделието и селските райони“, бюджетна
програма „Животновъдство“ – до 119 600 лв.;
2. разходи по „Политика в областта на
земеделието и селските райони“, бюджетна
п рог рама „Безопаснос т по х ра ни т ел ната
верига“ – до 2 234 400 лв.;

3. разходи по „Политика в областта на
съхраняването и увеличаването на горите и
дивеча“, бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“ – до
2 046 000 лв.;
4. трансфер от бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите
към бюджета на Селскостопанската академия – 100 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със су мата 4 40 0 0 0 0 лв. да се
увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието, храни те и гори те да извършва съот вет ни те
промени по бюджета на Министерството
на земеделието, храните и горите за 2018 г.
на базата на фактически извършените разходи/трансфери и да уведомява министъра
на финансите, като представя и отчет при
достигане на:
1. разходи/трансфери в размер 1 500 000 лв.;
2. разходи/трансфери в размер 3 000 000 лв.;
3. ра з ход и /т ра нс ф ери в ра змер до
4 500 000 лв.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните 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 земеделието,
храните и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6773
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда
за сортоизпитване, признаване, вписване и
отписване на сортовете растения във и от
Официалната сортова листа на Република
България (обн., ДВ, бр. 97 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 34 от 2014 г., бр. 48 от 2015 г., бр. 45
от 2016 г. и бр. 45 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 6 т. 8 се отменя.
§ 2. В чл. 17, ал. 2 думите „министъра на
земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 3. В чл. 18, ал. 1 се създава т. 3:
„3. за декоративни, медицински и ароматни растения срокът за сортоизпитване
за РХС е с минимална продължителност
една година, ако резултатите са убедителни

ВЕСТНИК
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и покриват изискванията на методиките на
UPOV и протоколите на CPVO.“
§ 4. В чл. 20 думите „приложения № 3 и
4“ се заменят с „приложения № 4 и 5“.
§ 5. В чл. 31, ал. 1 думите „Министърът
на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
§ 6. В чл. 33, ал. 2, т. 6 думите „министъра
на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 7. В допълнителните разпоредби в § 2
след ду мите „(OB, L 296 от 1.11.2016 г.)“
се добавя „Директива за изпълнение (ЕС)
2018/100 на Комисията от 22 януари 2018 г.
за изменение на директиви 2003/90/ЕО и
2003/91/ЕО за установяване на мерки за
прилагане на член 7 от Директива 2002/53/
ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/
ЕО на Съвета по отношение на минимално
изискваните характеристики, които следва
да бъдат обхванати от изследването, и на
минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и
зеленчукови видове (ОВ, L 17 от 23.1.2018 г.)“.
§ 8. Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 9, ал. 1

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИАСАС
З А Я В К А .......................................................................................
(рег. №, попълва се от ИАСАС)
ДОГОВОР № ........................................................................
(попълва се от ИАСАС)
относно: Официално изпитване на сортове растения
[ ] с цел признаване и вписване в списък А и списък Б на официалната сортова листа
[ ] с цел получаване правна закрила на сорт
1. Заявител/и
................................................................................................................................................................................................
(име, седалище/адрес на управление, телефон, факс, e-mail)
...............................................................................................................................................................................................
(адрес за кореспонденция (при наличие на разлика в горепосочения))
2. Селекционер/и на сорта:
[ ] Заявителят/
ите
лице/а,
ако е/са
[ ] различно/и
от
заявителя:
..............................................................................................................................................................................................
(име/на, адрес/и, телефон, факс и e-mail)
Ако селекционерът/ите не е/са заявител/и, уточнете как сортът е прехвърлен на заявителя/ите:
[ ] Договор
[ ] Наследство
[ ] Друго
Забележка. Документите по тази точка представете в оригинал или официално заверени.
3. Научно име на таксона:
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4. Наименование на сорта (за сортове
българска селекция на български език и
на латиница):
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[ ] Временно
(селекционен №)
..........................................................................
[ ] Постоянно
код ...................................................................
име ...................................................................

5. Начин на създаване на сорта:
..............................................................................................................................................................................................
(опишете начина на създаване)
Формула: ..............................................................................................................................................................................
(посочете формулата)
6. Наименованието на сорта заявено ли е за регистриране, или е регистрирано като търговска марка
в ЕС, в държава – членка на UPOV, или чрез WIPO:
[ ] Да
[ ] Не
Ако е „Да“, попълват се съответните колони на таблицата:
Държава –
Дата на
Дата на регистрация:
Регистрационен номер:
членка на
заявяване:
ЕС и/или
UPOV/или
чрез WIPO
7. Информация за всички други заявки, направени в държава – членка на Европейския съюз, и/или
в държава – членка на UPOV
Държава/и – членка/и на ЕС
и/или на UPOV
..............................................................................................................................................................................................
(наименование на държавата/ите)
[ ] Правна закрила на сорта
[ ] Официален каталог на държава
[ ] Регистрация, година
...................................................................................................................................................................................................
[ ] В процес на регистрация, година
..................................................................................................................................................................................................
[ ] Все още не е в процес на регистрация
Оторизиран орган: ...............................................................................................................................................................
Заявка № .................................................
Етап:
[ ] Постоянно наименование на сорта:
...................................................................................................................................................................................................
[ ] Временно наименование на сорта (селекционен №):
...................................................................................................................................................................................................
Ако заявеният за изпитване сорт с цел признаване и вписване в Официалната сортова листа на Република България е родителски компонент на хибриден сорт и е бил изпитан в държава – членка
на ЕС и/или на UPOV, във връзка с изпитването на хибридния сорт, посочете наименованието на
хибридния сорт и държавата, в която е било проведено изпитването:
...................................................................................................................................................................................................
8. Право на приоритет по отношение на най-рано подадената заявка за патентна закрила:
в държава:
...................................................................................................................................................................................................
на дата: (ден, месец и година на заявката)
...................................................................................................................................................................................................
9. Сортът бил ли е обект на търговия, или използван по друг начин:
[ ] Да
дата – .............
държава – ................................
Наименование на
(ден, месец и
(държава – членка на ЕС,
сорта ........................
година)
или трета държава)
[ ] Не
Когато е „Да”, посочва се държавата на първото разполагане (търговия) със сорта и целта на неговата
употреба.
10. За заявени хибридни сортове: (попълнете за родителските компоненти)
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а) Информация за всички други заявки за родителския компонент, направени в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – членка на UPOV
...................................................................................................................................................................................................
(наименование на държавата)
(наименование на държавата)
[ ] Правна закрила на сорта
[ ] Правна закрила на сорта
[ ] Официален каталог на държавата
[ ] Официален каталог на държавата
[ ] Регистрация, година
[ ] Регистрация, година
........................................................................................
..............................................................................................
[ ] В процес на регистрация, година
[ ] В процес на регистрация, година
........................................................................................
.............................................................................................
[ ] Все още не е обект на регистрация
[ ] Все още не е обект на регистрация
Оторизиран орган:
Оторизиран орган:
......................................................................................
............................................................................................
Заявка №
Заявка №
.......................................................................................
.............................................................................................
Период на изпитване:
Период на изпитване:
[ ] Постоянно наименование на сорта:
[ ] Постоянно наименование на сорта:
.........................................................................................
..............................................................................................
[ ] Временно наименование на сорта (селекци[ ] Временно наименование на сорта (селекционен
онен №): ...................................................................
№): .....................................................................................
б) Родителският компонент използван ли е за създаване на други хибридни сортове:
[ ] Да
[ ] Не
Ако е „Да“, посочете:
Наименование на
Наименование на
родителския компонент:
хибридния сорт:
........................................
........................................
11. Сортът генномодифициран ли е:
[ ] Да
[ ] Не
12. Сортоподдържане (посочете физическо и/или юридическо
лице/а и населено място, където се поддържа сортът):
............................................................................................................................
13. Сортът вписан ли е във:
Общия каталог на Европейския съюз:
[ ] Да, година – ..................................
[ ] Не
Официален каталог на държава – членка на ЕС:
[ ] Да, година ..................................... държава ...................................................
година .................................... държава .................................................
година .................................... държава .................................................
[ ] Не
14. Описание на основните характеристики на сорта в съответствие с утвърдените методики за БСК
(групи по ранозрялост и качество, качествена характеристика, функционално направление, специфични изисквания при отглеждане и прибиране, устойчивост на вредни организми и продукти за
растителна защита и др.):
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Заявката се подава за всеки сорт.
– При настъпили промени в обстоятелствата (по т. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13) заявителят е длъжен в
едномесечен срок да уведоми Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
Място:
Дата:
Заявител:
(подпис и печат)“

§ 9. Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:

Научно име на таксона
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca filiformis Pourr.
Festuca ovina L.

Обикновено име на таксона
Тръстиковидна власатка
Финолистна власатка
Овча власатка

„Приложение № 4
към чл. 13, ал. 1
Протокол на CPVO
TP 39/1 от 1.10.2015 г.
TP 67/1 от 23.6.2011 г.
TP 67/1 от 23.6.2011 г.
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Научно име на таксона
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Festuca trachyphylla (Hack.)
Krajina
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lolium × hybridum Hausskn.
Pisum sativum L.
Poa pratensis L.
Vicia sativa L.
B r a s s i c a n a p u s L . v a r.
napobrassica (L.) Rchb.
R aphanu s sat iv u s L . var.
oleiformis Pers.
Brassica napus L.
Cannabis sativa L.
Glycine max (L.) Merr.
Gossypium spp.
Helianthus annuus L.
Linum usitatissimum L.
Sinapis alba L.
Avena nuda L.
Avena sativa L. (включва A.
byzantina K. Koch)
Hordeum vulgare L.
Oryza sativa L.
Secale cereale L.
xTriticosecale Wittm. ex A.
Camus

ВЕСТНИК
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Обикновено име на таксона

Протокол на CPVO

Ливадна власатка
Червена власатка
Твърдолистна власатка

TP 39/1 от 1.10.2015 г.
TP 67/1 от 23.6.2011 г.
TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Многооткосен (италиански) райграс
Английски райграс (пасищен)
Хибриден райграс
Фуражен грах
Ливадна ливадина
Обикновен фий
Брюква

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

Фуражна ряпа

TP 178/1 от 15.3.2017 г.

Рапица
Коноп
Соя
Памук
Слънчоглед
Лен
Бял синап
Голозърнест овес
Овес и червен овес

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

4/1 от 23.6.2011 г.
4/1 от 23.6.2011 г.
4/1 от 23.6.2011 г.
7/2 rev. 2 от 15.3.2017 г.
33/1 от 15.3.2017 г.
32/1 от 19.4.2016 г.
89/1 от 11.3.2015 г.

36/2 от 16.11.2011 г.
276/1 от 28.11.2012 г.
80/1 от 15.3.2017 г.
88/1 от 19.4.2016 г.
81/1 от 31.10.2002 г.
57/2 от 19.3.2014 г.
179/1 от 15.3.2017 г.
20/2 от 1.10.2015 г.
20/2 от 1.10.2015 г.

Ечемик
TP 19/4 от 1.10.2015 г.
Ориз
TP 16/3 от 1.10.2015 г.
Ръж
TP 58/1 от 31.10.2002 г.
Тритикале
TP 121/2 rev. 1 от 16.2.2011 г.
(Хибриди, получени от кръстосване на видове
от рода Triticum и видове от рода Secale)
Triticum aestivum L.
Пшеница обикновена
TP 3/4 rev. 2 от 16.2.2011 г.
Triticum durum Desf.
Пшеница твърда
TP 120/3 от 19.3.2014 г.
Zea mays L.
Царевица
TP 2/3 от 11.3.2010 г.
Solanum tuberosum L.
Картофи
TP 23/3 от 15.3.2017 г.
Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).“

§ 10. Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 13, ал. 1
Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Методика на UPOV

Beta vulgaris L.

Кръмно цвекло

TG/150/3 от 4.11.1994 г.

Agrostis canina L.

Кучешка полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis gigantea Roth.

Гигантска полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis stolonifera L.

Издънкова (бяла) полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis capillaris L.

Обикновена полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Bromus catharticus Vahl

Овсига

TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Bromus sitchensis Trin.

Овсига

TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Dactylis glomerata L.

Ежова главица

TG/31/8 от 17.4.2002 г.

xFestulolium Asch. et Graebn. Хибриди, получени от кръстосване на видове TG/243/1 от 9.4.2008 г.
от рода Festuca и видове от рода Lolium
Phleum nodosum L.

Тимотейка

TG/34/6 от 7.11.1984 г.

Phleum pratense L.

Ливадна тимотейка

TG/34/6 от 7.11.1984 г.

Lotus corniculatus L.

Звездан обикновен

TG/193/1 от 9.4.2008 г.

Lupinus albus L.

Бяла лупина

TG/66/4 от 31.3.2004 г.
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Научно име на таксона
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Обикновено име на таксона

С Т Р. 4 9
Методика на UPOV

Lupinus angustifolius L.

Теснолистна лупина

TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Lupinus luteus L.

Жълта лупина

TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Medicago doliata Carmign.

Стройностъблена люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago italica (Mill.) Fiori

Италианска люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago littoralis Rohde ex Крайбрежна люцерна
Loisel.

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago lupulina L.

Люцерна хмеловидна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago murex Willd.

Кръглоплодна люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago polymorpha L.

Изменчива люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago rugosa Desr.

Набръчкана люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago sativa L.

Обикновена люцерна

TG/6/5 от 6.4.2005 г.

Medicago scutellata (L.) Mill.

Щитовидна люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago truncatula Gaertn.

Отсеченолистна люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago x varia T. Martyn

Хибридна люцерна

TG/6/5 от 6.4.2005 г.

Trifolium pratense L.

Детелина червена

TG/5/7 от 4.4.2001 г.

Trifolium repens L.

Детелина бяла

TG/38/7 от 9.4.2003 г.

Vicia faba L.

Бакла

TG/8/6 от 17.4.2002 г.

Arachis hypogaea L.

Фъстъци

TG/93/4 от 9.4.2014 г.

Brassica rapa L. var. silvestris Репица
(Lam.) Briggs

TG/185/3 от 17.4.2002 г.

Carthamus tinctorius L.

Сафлор

TG/134/3 от 12.10.1990 г.

Papaver somniferum L.

Мак

TG/166/4 от 9.4.2014 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Сорго

TG/122/4 от 25.3.2015 г.

Sorghum sudanense (Piper) Суданка
Stapf.

TG/122/4 от 25.3.2015 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench Хибриди, получени от кръстосване на Sorghum TG/122/4 от 25.3.2015 г.
x Sorghum sudanense (Piper) bicolor и Sorghum sudanense
Stapf
Текстът на тези методики може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).
* Изпитване за сортове тютюн се извършва по методика на UPOV Nicotiana tabacum L. TG/195/1 от
17.04.2002 г.“

§ 11. Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 14, ал. 1
Научно име на таксона
Allium cepa L. (лукова група)
Allium cepa L. (сборна група)
Allium fistulosum L.
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Allium schoenoprasum L.
Apium graveolens L.
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Beta vulgaris L.
Beta vulgaris L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.

Обикновено име на таксона

Протокол на CPVO

Лук и шалот
TP 46/2 от 1.4.2009 г.
Шалот
TP 46/2 от 1.4.2009 г.
Лук батун
TP 161/1 от 11.3.2010 г.
Праз
TP 85/2 от 1.4.2009 г.
Чесън
TP 162/1 от 25.3.2004 г.
Лук резанец
TP 198/2 от 11.3.2015 г.
Листна и дръжкова целина
TP 82/1 от 13.3.2008 г.
Кореновидна целина
TP 74/1 от 13.3.2008 г.
Аспержи
TP 130/2 от 16.2.2011 г.
Цвекло салатно, включително „Cheltenham“ TP 60/1 от 1.4.2009 г.
Манголд
TP 106/1 от 11.3.2015 г.
Листно зеле
TP 90/1 от 16.2.2011 г.
Цветно зеле (карфиол)
TP 45/2 rev. от 15.3.2017 г.
Броколи
TP 151/2 rev. от 15.3.2017 г.
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Научно име на таксона
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.

Обикновено име на таксона
Протокол на CPVO
Брюкселско зеле
TP 54/2 rev. от 15.3.2017 г.
Алабаш
TP 65/1 rev. от 15.3.2017 г.
Савойско зеле, бяло главесто зеле и червено TP 48/3 rev. от 15.3.2017 г.
главесто зеле
Brassica rapa L.
Китайско зеле
TP 105/1 от 13.3.2008 г.
Capsicum annuum L.
Пипер
TP 76/2 rev. от 15.3.2017 г.
Cichorium endivia L.
Къдраволистна и обикновена ендивия
TP 118/3 от 19.3.2014 г.
Cichorium intybus L.
Индустриална цикория
TP 172/2 от 1.12.2005 г.
Cichorium intybus L.
Цикория
TP 173/1 от 25.3.2004 г.
Citr ullus lanatus (T hunb.) Дини
TP 142/2 от 19.3.2014 г.
Matsum. et Nakai
Cucumis melo L.
Пъпеши
TP 104/2 от 21.3.2007 г.
Cucumis sativus L.
Краставици и корнишони
TP 61/2 от 13.3.2008 г.
Cucurbita maxima Duchesne Тиква
TP 155/1 от 11.3.2015 г.
Cucurbita pepo L.
Тиквички
TP 119/1 rev. от 19.3.2014 г.
Cynara cardunculus L.
Артишок и кардун
TP 184/2 от 27.2.2013 г.
Daucus carota L.
Моркови и фуражни моркови
TP 49/3 от 13.3.2008 г.
Foeniculum vulgare Mill.
Резене
TP 183/1 от 25.3.2004 г.
Lactuca sativa L.
Салата
TP 13/5 rev. 2 от 15.3.2017 г.
Solanum lycopersicum L.
Домати
TP 44/4 rev. 2 от 19.4.2016 г.
Petroselinum crispum (Mill.) Магданоз
TP 136/1 от 21.3.2007 г.
Nyman ex A. W. Hill
Phaseolus coccineus L.
Многоцветен фасул
TP 9/1 от 21.3.2007 г.
Phaseolus vulgaris L.
Фасул пешак и фасул вейков
TP 12/4 от 27.2.2013 г.
Pisum sativum L. (partim)
Грах набръчкан, грах кръглозърнест и грах TP 7/2 rev. 2 от 15.3.2017 г.
захарен
Raphanus sativus L.
Репички и черна ряпа
TP 64/2 rev. от 11.3.2015 г.
Rheum rhabarbarum L
Ревен
TP 62/1 от 19.4.2016 г.
Scorzonera hispanica L.
Черен корен
TP 116/1 от 11.3.2015 г.
Solanum melongena L.
Патладжан
TP 117/1 от 13.3.2008 г.
Spinacia oleracea L.
Спанак
TP 55/5 rev. 2 от 15.3.2017 г.
Valerianella locusta (L.) Laterr. Полска салата
TP 75/2 от 21.3.2007 г.
Vicia faba L. (partim)
Бакла
TP Broadbean/1 от 25.3.2004 г.
Zea mays L. (partim)
Захарна царевица и пуклива царевица
TP 2/3 от 11.3.2010 г.
Solanum lycopersicum L. x Подложки домати
TP 294/1 rev. 2 от 15.3.2016 г.
Solanum habrochaites S. Knapp
& D.M. Spooner; Solanum
lycopersicum L. x Solanum
peruvianum (L.) Mill.; Solanum
lycopersicum L. x Solanum
cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg
Cucurbita maxima x Cucurbita Междувидови хибриди от Cucurbita maxima TP 311/1 от 15.3.2017 г.
moschata
Duch. × Cucurbita moschata Duch. за използване
като подложки
Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).“

§ 12. Приложение № 8 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 14, ал. 1
Научно име на таксона
Brassica rapa L.
Cichorium intybus L.

Обикновено име на таксона
Турнепс

Методика на UPOV
TG/37/10 от 4.4.2001 г.

Широколистна цикория или италианска TG 154/4 от 5.4.2017 г.
цикория
Текстът на тези методики може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).“
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§ 13. В приложение № 13 към чл. 21, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред 1 думите „Кръмно цвекло“ се
заменят с „Цвекло (захарно и кръмно)“.
2. На ред 37 в колона „БСК третирани (g)“
числото „1000“ се заменя с „500“, а в колона „БСК нетретирани (g)“ числото „150“ се
заличава.
3. На ред 39 в колона „БСК третирани (g)“
числото „5000“ се заменя с „3000“.
4. На ред 49 в колона „БСК нетретирани (g)“ се добавя числото „100“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови
видове, започнали преди 1 септември 2018 г.,
съгласно чл. 3 на Директива за изпълнение
(ЕС) 2018/100 могат да се прилагат съответно
Директива 2003/90/ЕО и Директива 2003/91/
ЕО в техните варианти, приложими преди
изменението им с Директива за изпълнение
(ЕС) 2018/100.
§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
6651

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 2
от 22 юни 2018 г.

за документите за професионално обучение
на лица, навършили 16 години
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) В тази наредба се определят
видовете документи за организирането и
провеждането на професионално обучение
на лица, навършили 16 години, и за валидиране на професионални знания, умения и
компетентности, придобити чрез неформално
обучение или информално учене, издавани
от институциите в системата на професионалното образование и обучение, определени в чл. 18, т. 1, 2, 3, 5 и 6 от Закона за
професионалното образование и обучение
(ЗПОО), наричани по-нататък „институции“.
(2) Наредбата определя:
1. условията и реда за водене, съхранение
и издаване на документите;
2. условията и реда за полагане на печат с
държавен герб върху документите, издавани
от частните професионални колежи;
3. условията и реда за заявяване, приемане,
отчитане и унищожаване на документите с
фабрична номерация;
4. условията и реда за предаване и съхраняване на документацията на професионал-
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ните колежи и центровете за професионално
обучение в случай на преустановяване на
дейността им.
Чл. 2. Документите, издавани или водени
от институциите по чл. 1, ал. 1, се попълват
на български книжовен език.
Г л а в а

в т о р а

ДОК У М Е Н Т И З А П Р О ФЕ С ИОН А Л НО
ОБУ Ч ЕН И Е Н А Л И Ц А , Н А В ЪРШ И Л И
16 ГОДИНИ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 3. (1) Създаването, отпечатването и
разпространяването на документите за институциите по чл. 1, ал. 1 се организират
от министъра на образованието и науката,
с изк лючение на разпрост ран яването на
документите за центрове за професионално
обу чение (ЦПО), което се организира от
Националната агенция за професионално
образование и обучение (НАПОО).
(2) Съдържанието на образците на документите се утвърждава от министъра на
образованието и науката.
Чл. 4. (1) Документите за професионално
обучение на лица, навършили 16 години, и за
валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение
или информално учене, се създават, водят и
съхраняват в електронен и/или хартиен вид.
(2) Организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на
документите на хартиен носител от държавните и общинските институции се извършват при
спазване на Закона за Националния архивен
фонд и Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването
и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските
институции, приета с ПМС № 41 от 2009 г.
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.).
(3) Съхраняването на документите в електронен формат от държавните и общинските
институции се извършва съгласно Наредбата
за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в
администрациите, приета с ПМС № 101 от
2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.).
(4) Частните професионални колежи и
частните, българските с чуждестранно участие и чуждестранните центрове за професионално обучение уреждат дейностите по
ал. 2 и 3 в Правилника за устройството и
дейността на институцията.
Раздел ІІ
Видове документи
Чл. 5. (1) Институциите за професионално обучение на лица, навършили 16 години,
водят:
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1. книга за регистиране заповедите на
директора на институцията и оригиналните
заповеди;
2. дневник – входяща и изходяща кореспонденция и класьори с кореспонденцията;
3. книга за решенията на учебно-методическия съвет и протоколи от заседанията;
4. личен картон за проведен курс за професионална квалификация;
5. личен картон за валидиране на професионални знания, умения и компетентности;
6. протокол за допускане до държавен
изпит за придобиване на професиона лна
квалификация;
7. протокол за допускане до държавен изпит
за признаване на степен на професионална
квалификация;
8. протокол за дежурство при провеждане
на писмени изпити;
9. протокол за дежурство при провеждане
на писмени изпити за признаване на професионална квалификация;
10. протокол за резултати от писмен, устен
или практически изпит;
11. протокол за съпоставяне при валидиране;
12. протокол за резултата от проверка на
професионални знания, умения и компетентности при валидиране;
13. протокол за придобиване на професионална квалификация;
14. протокол за резултати за признаване
на професионална квалификация при валидиране;
15. регистрационни книги за всеки вид
издадени документи за придобита професионална квалификация;
16. регистрационни книги за издадените
дубликати на документи за придобита професионална квалификация;
17. книга за регистриране на проверките
от контролните органи;
18. дневник за квалификационен курс.
(2) Освен документите по ал. 1 професионалните колежи водят и:
1. списък-образец № 4 за дейността на
колежа;
2. личен картон за дневна, вечерна и
индивидуална форма на обучение в професионален колеж;
3. личен картон за задочна, самостоятелна и дистанционна форма на обучение в
професионален колеж;
4. книга за контролната дейност на директора и класьор с констативни протоколи;
5. книга за регистриране на даренията и
класьор със свидетелствата за даренията;
6. летописна книга.
(3) Видовете, предназначението, съдържанието на информацията в основните реквизити, сроковете за съхранение и формата
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на водене на документите по ал. 1 и 2 са
определени в приложение № 1.
(4) Документацията за организирането и
провеждането на конкретно професионално
обу чение на лица, навършили 16 години,
включва и документи, определени в приложения № 2 и 3.
(5) Документите за завършване, удостоверяване и признаване на професионална
квалификация са:
1. свидетелство за професионална квалификация;
2. удостоверение за професионално обучение;
3. свидетелство за валидиране на професионална квалификация;
4. удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професията;
5. свидетелство за правоспособност – за
професии, за които се изисква правоспособност, включително и за упражняване на
регулирани професии;
6. свидетелство за правоспособност по
заваряване;
7. Европейско приложение към документите по т. 1 – 4.
(6) Изискванията към формата и съдържанието на документите за завършване, удостоверяване и признаване на професионалното
обучение на лица, навършили 16 години, са
определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на
предучилищното и училищното образование.
Раздел III
Ус лови я и ред за водене, с ъх ра нен ие и
издаване на документите
Чл. 6. Директорът на институцията по
чл. 1, ал. 1 осигурява условията за водене,
съхраняване и опазване на документите, като
със заповед определя:
1. длъж ностното лице, което изготвя/
води документа;
2. мястото и начина на съхранение на
документа до приключването му;
3. редa за предаване, съхраняване и използване в архива на инстит у ци ята след
приключване на документа.
Чл. 7. (1) Институциите притежават обикновен собствен кръгъл печат.
(2) Върху документите, издавани от институциите, се полага обикновен собствен
кръгъл син печат.
(3) Институциите, с изключение на частн и т е у ч и л и ща, час т н и т е п рофесиона л н и
колеж и, част ни те, българск и те с ч у ж дестранно участие и чуждестранните центрове за професионално обучение притежават
и печат с изображение на държавния герб.
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(4) Обикновеният собствен кръгъл печат
на институцията съдържа данни на български
книжовен език за:
1. пълното наименование и седалището
на професионалния колеж по заповедта за
откриване, преобразуване или промяна, или
2. пълното наименование и седалището
на центъра за професионално обучение по
заповедта за издаване или промяна на лицензията.
(5) Обикновеният собствен кръгъл син
печат се полага от частните центрове за професионално обучение, българските центрове
с чуждестранно участие и чуждестранните
центрове за професионално обучение върху
документите по чл. 40б, ал. 1 от ЗПОО и
техните приложения и дубликати.
(6) Печатът с изображение на държавния
герб се полага върху документите по чл. 40а,
а л. 1 от ЗПОО и тех ните приложени я и
дубликати.
(7) При ползването, отчетността и контрола над печатите се прилага Указ № 612
от 1965 г. за печатите (ДВ, бр. 69 от 1965 г.).
Чл. 8. Документите, които се попълват
по образец в електронен вид, се разпечатват. Длъжностните лица, определени да ги
вод ят, и директорът на инстит у ци ята се
подписват в края на всяка страница. Страниците се номерират и се полага обикновеният
собствен кръгъл син печат на институцията.
Чл. 9. Списък-образец № 4 за дейността
на професионалния колеж се изготвя и утвърждава за всеки отделен курс от директора
на професионалния колеж и се подава в
електронния регистър на професионалните
колежи по чл. 83 от ЗПОО не по-късно от
10 дни преди започване на курса за обучение.
Към списък-образец № 4 се прилагат данни
за професионалния колеж, данни за квалификационния курс, учебен план за текущия
период на обучение, информация за организиране на учебния процес, преподавателския
състав, данни за курсистите, удостоверени
с е лек т р онен под п ис. В ся к а п р ом я на в
съответния списък-образец на започналия
к ва лификационен к у рс се у твърж дава от
директора и се въвежда в регистъра от 1-во
до 5-о число на месеца, следващ промяната.
Чл. 10. (1) Книгите и дневниците по приложение № 1 се прошнуроват. Когато книгата
(дневникът) не е номерирана фабрично, тя се
номерира на ръка със син химикал в горния
десен ъгъл на листа.
(2) На титулната страница на книгите се
отбелязват датите на тяхното започване и
приключване.
(3) Номерацията на заповедите, решенията,
протоколите, регистрираните други документи в книгите, водени от професионалните
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колежи и центровете за професионално обучение, започва с № 1 в началото на всяка
календарна година.
(4) Срокът за съхранение на книгите и
дневниците се отчита от датата на приключването им.
Чл. 11. (1) При попълване на протоколите, дневниците и книгите след вписване на
последните данни празните редове/страници
се унищожават със знак „Z“.
(2) Протоколите за изпитите се номерират
по реда на предаването им за съхранение в
класьор за съответната изпитна сесия.
Чл. 12. (1) Всички документи, без документите за завършване, удостоверяване и
признаване на професионалното обучение
на лица, навършили 16 години, могат да се
попълват на ръка със син химикал. Не се
допуска изтриване или коригиране с коректор на фабрично отпечатани или вписани с
химикал текстове и цифри в документите.
Допуснати грешки при попълване на документите се коригират с червен химикал.
(2) При отстраняване на допусната грешка
длъжностното лице, допуснало грешката, с
червен химикал задрасква с една хоризонтална черта сгрешения текст (оценка), като
вписва в близост верния текст (оценка), фамилията си и полага подписа си, под който
се подписва директорът на институцията,
и се полага обикновеният кръгъл печат на
институцията.
Чл. 13. (1) Документите по чл. 5, ал. 5,
техните приложения и дубликати се попълват
на компютър, а в непопълнените редове се
отпечатват тирета.
(2) Всички документи по ал. 1 се издават
на бланка-оригинал.
(3) Документите се попълват без използване на съкращения, подписват се със син
химикал и се удостоверяват с печат.
(4) В документите не се извършват поправки, не се ползва коректор и не се изтриват фабрично отпечатани и попълнени
на компютър текстове и цифри.
(5) Дубликат на документ, за който няма
специален образец, се издава върху бланка
на оригиналния, като в горния десен ъгъл
на първа страница се отпечатва с главни
букви „ДУБЛИК АТ“.
(6) Документите по чл. 5, ал. 5, т. 1 – 6 и
техните дубликати се регистрират в регистрационни книги съгласно приложение № 1. За
всеки вид документ се води отделна книга.
(7) Датата на регистриране на документа
в регистрационната книга не може да предхожда датата на протокола на съответната
комисия, вписан в документа.
Чл. 14. Документите, с изключение на тези
за завършване, удостоверяване и признава-
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не на професионалното обучение на лица,
навършили 16 години, които се издават на
обучаваните лица, за да удостоверят факти с
правно значение за тях, се попълват на компютър и върху тях се полага обикновеният
кръгъл печат на институцията.
Чл. 15. (1) След регистрирането на документите за завършване, удостоверяване и
признаване на професионалното обучение на
лица, навършили 16 години, и дубликатите
им директорът на ЦПО ги въвеж да като
основни данни и сканирани цветни изображения чрез профила на центъра в регистъра
на документите по чл. 42, т. 11 от ЗПОО,
издадени от центровете за професионално
обучение.
(2) Документите, извън посочените в ал. 1,
които се издават на обучаваните лица, за
да удостоверят факти с правно значение за
тях, се попълват на компютър и върху тях
се полага обикновеният кръгъл печат на
институцията.
Чл. 16. (1) Дубликат на документ за завършване, удостоверяване и признаване на
професионалното обучение на лица, навършили 16 години, се издава от директора на
институцията, издала оригиналния документ.
(2) Дубликатът се издава по заявление
на заинтересованото лице, в случай че документът по ал. 1 е изгубен, унищожен или
е негоден за ползване.
(3) Дубликатът се издава при наличие на
документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.
(4) В сл у чай че инстит у ци ята, изда ла
оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява (или е предадена
за съхранение) документацията.
(5) В сл у чай че липсва необходимата
док у мен т а ц и я за изда ва не на д у бл и к ат,
заинтересованите лица могат да установят
правата си по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Ч л. 17. При изда ва не на д у бл и к ат на
документ за завършване, удостоверяване и
признаване на професионалното обучение
на лица, навършили 16 години, при условията и по реда на тази наредба по желание
на лицето се вписват възстановените или
променените имена, ако след издаване на
оригинала на съответния документ имената са били възстановени или променени по
реда на чл. 19а от Закона за гражданската
регистрация.
Чл. 18. В доку ментите за завършване,
удостоверяване и признаване на професиона л но т о обу чен ие на л и ца, на върш и л и
16 години, и техните дубликати, издавани
на членовете на семействата на служители
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в дипломатическо или консулско представителство или в международна организация
със седалище на територията на Република
България, на мястото за попълване на личен
номер на чужденец се попълва номерът от
съответния документ за самоличност, издаден
съгласно Закона за българските документи
за самоличност.
Чл. 19. Снимките за документи, в които
това е предвидено, са цветни в анфас, на
матирана хартия и трябва да съответстват
на възрастта на притежателя към момента
на издаване на документа. Снимките следва
да отговарят на изискванията на приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 от Правилника за
издаване на българските лични документи,
приет с ПМС № 13 от 2010 г. (ДВ, бр. 12 от
2010 г.). Върху снимката се поставя обикновен кръгъл печат на институцията, издала
документа.
Чл. 20. Удостоверенията, свидетелствата, справките, служебните бележки, колежанските книжки и другите индивидуални
документи, както и техните дубликати се
съхраняват от лицето, на което са издадени.
Раздел IV
Условия и ред за поддържане на регистъра
на документите по чл. 42, т. 11 от ЗПОО,
издадени от центровете за професионално
обучение
Чл. 21. Регист ърът на доку ментите по
чл. 42, т. 11 от ЗПОО, издадени от центровете за професионално обучение, се създава
и поддържа от НАПОО.
Чл. 22. (1) В регистъра се включват издадените документи за завършване, удостоверяване и признаване на професионалното
обучение на лица, навършили 16 години, и
техните приложения и дубликати, издадени
от центровете за професионално обучение.
(2) Свидетелството за степен на професионална квалификация и Свидетелството за
валидиране на професионална квалификация,
техните приложения и дубликати, издадени
от центрове за професионално обу чение,
се въвеждат в регистъра след проверка в
информационната система на Н АПОО за
съответствието на проведеното обу чение
или на ва лидирането с изиск вани ята на
ЗПОО и съответния ДОС за придобиване
на квалификация по професия.
(3) Проверката по а л. 2 за при доби та
професионална квалификация чрез професионално обучение установява, че:
1. лицето, на което се издава документът,
е включено в списъка по т. 1 от приложение
№ 2;
2. професията и специалността, вписани
в документа, съответстват на професиите
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и специалностите, посочени в издадената
лицензия за извършване и удостоверяване
на професионално обучение;
3. обучението е по професия и специалност
от действащия към момента на започването
на обу чението Списък на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6 от ЗПОО;
4. са спазени изискванията на съответната
рамкова програма по чл. 12 от ЗПОО – входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище, форма на обучение,
продължителност на обучението и минимален
брой учебни часове;
5. са спазени изискванията за квалификацията на преподавателите и материалната
база в съответния ДОС за придобиване на
квалификация по професия;
6. са спазени изискванията на чл. 13г от
ЗПОО;
7. лицето е включено в протоколите за
оценките от държавен изпит за придобиване
на квалификация по професия;
8. са спазени изискванията за попълване
на документа, удостоверяващ придобитата
професионална квалификация;
9. фабричният номер на бланката на документа съответства на номера на закупен
документ по чл. 26, ал. 1 и регистриран от
ЦПО в информационната система на НАПОО.
(4) Проверката по ал. 2 за призната професионална квалификация чрез валидиране
на професионални знания, умения и компетентности установява, че:
1. лицето, на което се издава документът,
е подало заявление за включване в процедура
за валидиране;
2. професията и специалността в документа
съответстват на професиите и специалностите, за които е издадена лицензията за
извършване и удостоверяване на професионално обучение и е провеждало/провежда
обучение по тази професия/специалност;
3. валидирането на професионални знания,
умения и компетентности е по професия и
специалност от действащия към момента
на започването на валидирането Списък на
професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6 от ЗПОО;
4. са спазени изискванията на съответната рамкова програма по чл. 12 от ЗПОО –
входящо минимално образователно и/или
квалификационно равнище;
5. са спазени изискванията за квалификацията на преподавателите и материалната
база в съответния ДОС за придобиване на
квалификация по професия;
6. са налични протоколите за съпоставяне;
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7. лицето е включено в протоколите за
оценките от изпита за признаване на професионална квалификация по професия;
8. са спазени изисквания за попълване
на док у мента, удостоверяващ признатата
професионална квалификация;
9. фабричният номер на бланката на документа съответства на номера на закупен
документ по чл. 25, ал. 2 и регистриран от
ЦПО в информационната система на НАПОО.
(5) След констатиране на съответствие по
ал. 3 или по ал. 4 НАПОО уведомява центъра за предприемане на действия, свързани
с приключване и въвеждане в регистъра по
чл. 21.
(6) Документът за придобита/призната
професионална квалификация се подпечатва
с обикновен собствен кръгъл син печат от
частните центрове за професионално обучение, българските центрове с чуждестранно участие и чуждестранните центрове за
професионално обучение, а от държавните и
общинските – с печат с изображение на държавния герб, и се регистрира в съответната
регистрационна книга на центъра.
(7) След регистрирането на документа
по ал. 6 директорът на центъра за професионално обучение или упълномощено от
него лице въвежда документа като основни
данни и сканирани цветни изображения в
регистъра по чл. 21.
(8) При конс тат и ра ни несъо т вет с т ви я
на док у ментите с изиск вани ята по а л. 3
или ал. 4 и/или по ал. 6 НАПОО писмено
уведомява центъра и определя срок за отстраняването им.
(9) След отстраняване на несъответствията
НАПОО извършва повторна проверка по ал. 3
или ал. 4 и/или по ал. 6 и при констатиране
на съответствие извършва дейността по ал. 5.
(10) В случай че след повторната проверка
не са изпълнени изискванията по ал. 3, по
ал. 4 и по ал. 6, документът не се въвежда
в регистъра по чл. 21, за което Националната агенция за професионално образование
и обучение писмено уведомява центъра за
професионално обучение.
Раздел V
Условия и ред за полагане на печат с изображение на държавния герб върху документи,
издавани от частните професионални колежи
Чл. 23. (1) Печатът с изображение на държавния герб върху свидетелствата за професионална квалификация и свидетелствата за
валидиране на професионална квалификация,
издавани от частните професионални колежи,
се полага в Министерството на образованието
и науката при съответствие на проведеното
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обучение или валидиране с нормативните
изисквания и рамкова програма Г по чл. 12
от ЗПОО.
(2) Минист ърът оп редел я със заповед
служител, който участва при организирането и провеждането на държавния изпит
за придобиване степен на професионална
квалификация или при държавния изпит за
валидиране на професионална квалификация
и проверява съответствието по ал. 1 преди
полагане на печат с държавен герб върху
документите.
(3) Служителят по ал. 2 изготвя констативен протокол за спазването на нормативно
установените изисквания за провеждане на
съответния държавен изпит по ал. 2.
(4) За полагане на печат с държавен герб
върху документите по ал. 1 директорът на
професионалния колеж или упълномощено
от него лице представя в МОН заверени с
подпис и печат от директора, сканирани на
електронен носител или на хартия:
1. копия на документите от приложение
№ 2 – за проведеното професионално обучение;
2. копия от документите от приложение
№ 3 – за призната професионална квалификация чрез валидиране на професионални
знания, умения и компетентности.
(5) Служителят по ал. 2 полага подпис
върху Свидетелството за степен на професионална квалификация и неговите приложения,
когато се установи, че:
1. лицето, на което се издава документът, е включено в курса за професионално
обучение;
2. професията и специалността, вписани
в документа, съответстват на професиите и
специалностите, посочени в удостоверението
за вписване в регистъра на професионалните
колежи;
3. обучението е по професия и специалност
от действащия към момента на започването
на обу чението Списък на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6 от ЗПОО;
4. са спазени изискванията на рамкова
програма Г по чл. 12 от ЗПОО – входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище, форма на обучение, продължителност на обучението и минимален
брой учебни часове;
5. са спазени изискванията за квалификацията на преподавателите и материалната
база в съответния ДОС за придобиване на
квалификация по професия;
6. са спазени изискванията на чл. 13г от
ЗПОО;
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7. лицето е включено в протоколите за
оценките от държавен изпит за придобиване
на квалификация по професия;
8. са спазени изискванията за попълване
на документа, удостоверяващ придобитата
професионална квалификация;
9. фабричният номер на бланката на документа съответства на номера на закупен
документ по чл. 26, ал. 1.
(6) Служителят по ал. 2 полага подпис
върх у Сви де т елс т во т о за ва л и д и ра не на
професионална квалификация и неговите
приложения, когато се установи, че:
1. лицето, на което се издава документът,
е подало заявление за включване в процедура
за валидиране;
2. професията и специалността, вписани
в документа, съответстват на професиите и
специалностите, посочени в удостоверението
за вписване в регистъра на професионалните
колежи;
3. валидирането на професионални знания,
умения и компетентности е по професия и
специалност от действащия към момента
на започването на валидирането Списък на
професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6 от ЗПОО;
4. са спазени изискванията на съответната
рамкова програма по чл. 12 от ЗПОО – входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище;
5. са спазени изискванията за квалификацията на преподавателите и материалната
база в съответния ДОС за придобиване на
квалификация по професия;
6. лицето е включено в протоколите за
предварително съпоставяне на за явените
професионални знания, умения и компетентности и в протоколите за оценките от
изпита за признаване на професиона лна
квалификация по професия;
7. са спазени изисквания за попълване
на док у мента, удостоверяващ признатата
професионална квалификация;
8. фабричният номер на бланката на документа съответства на номера на закупен
документ по чл. 25, ал. 2.
(7) Когато при проверката по ал. 5 или 6 се
констатират несъответствия с нормативните
изисквания, служителят уведомява писмено
професионалния колеж и определя срок за
тяхното отстраняване, но не по-кратък от
5 работни дни.
(8) С л у ж и т е л я т пола г а под п ис върх у
Свидетелството за степен на професионална
квалификация или Свидетелството за валидиране на професионална квалификация, както
и техните приложения, ако констатираните
несъответствия по ал. 7 са отстранени.
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(9) Когато след изтичане на срока по ал. 7
констатираните несъответстви я с нормативните изисквания не са отстранени, служителят отказва полагане на подпис върху
Свидетелството за степен на професионална
квалификация или Свидетелството за валидиране на професионална к валификаци я,
за което писмено и мотивирано уведомява
професионалния колеж.
(10) За полагане на печат с държавен
герб върху дубликатите на Свидетелството
за степен на професионална квалификация,
Свидетелството за валидиране на професионална квалификация и техните приложения
директорът на професионалния колеж или
упълномощено от него лице представя в МОН
заверени с подпис и печат от директора,
сканирани на електронен носител или на
хартия копия от личните картони на лицата
с информацията за издадените оригинални
документи.
(11) Служителят по ал. 2 полага подпис
върх у дубликатите на Свидетелството за
степен на професионална квалификация, Свидетелството за валидиране на професионална
квалификация и техните приложения, когато
установи съответствие с наличните данни
с тези от личните картони на обучаемите.
(12) Печат с държавен герб се полага върху
Свидетелството за степен на професионална
квалификация и свидетелството за валидиране на професионална квалификация, както и техните приложения и дубликати след
полагане на подпис от служителя по ал. 2.
(13) Министърът на образованието и науката определя със заповед длъжностно лице в
Министерството на образованието и науката,
което води и съхранява регистрационните
книги и полага печата с държавен герб върху
Свидетелството за степен на професионална
квалификация или Свидетелството за валидиране на професионална к валификаци я,
както и техните приложения и дубликати.
С лед пола га не на печата д л ъ ж нос т но т о
лице регистрира документа в съответната
регистрационна книга в присъствието на
директора на професионалния колеж или
определено от него лице.
Раздел VІ
Условия и ред за заявяване на документи
за професионално обучение на лица, навършили 16 години
Чл. 24. (1) За осигуряване на документите
по чл. 5, ал. 1 и 2 институциите по чл. 1,
ал. 1 попълват заявка.
(2) Заявяването на документите по ал. 1
се извършва от директора на институцията.
(3) Институциите по чл. 18, т. 1, 2 и 3
от Закона за професионалното образование
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и обучение заявяват документите съгласно
чл. 56, ал. 2 от Наредба № 8 от 2016 г. за
информацията и документите за системата
на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.).
(4) Професиона лните колеж и за явяват
документи в РУО със заявка по формуляр,
утвърден от министъра на образованието и
науката. След съгласуване от РУО екземпляр
от заявката, който е предназначен за изпълнителя по договор за отпечатване и разпространение на задължителните документи, се
предава за одобряване в Министерството на
образованието и науката.
(5) Центровете за професионално обучение
заявяват документите с формуляр, утвърден
от председателя на НАПОО през профила
на центъра в информационната система на
агенцията. Одобрението за закупуване на
заявените документи се получава през профила на ЦПО в ИС на НАПОО.
(6) За закупените и приети документи
се съставя приемно-предавателен протокол
между центъра за професионално обучение
или професионалния колеж и изпълнителя по
договора за отпечатване и разпространение
на документите.
Раздел VІІ
Условия и ред за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация
Чл. 25. (1) За осигуряване на документите
по чл. 5, ал. 5 институциите по чл. 1, ал. 1
попълват заявка при условията и по реда на
чл. 24, ал. 2 – 5.
(2) Всяко приемане и предаване на документите с фабрична номерация се извършва
с двустранно подписан приемно-предавателен
протокол съгласно образец (приложение № 4).
(3) Институциите по чл. 18, т. 1, 2 и 3 от
ЗПОО приемат, отчитат и унищожават документите съгласно чл. 51 – 53 от Наредба № 8
от 2016 г. за информацията и документите за
системата на предучилищното и училищното
образование.
(4) Протоколът по ал. 2 за професионалните колежи се изготвя в четири екземпляра – за
приемащата, за предаващата институция, за
РУО и за МОН. В 10-дневен срок от изготвянето на протокола предаващата институция
представя в МОН екземпляр, предназначен
за него, а приемащата – в РУО.
(5) Със заповед на директора на професионалния колеж, на началника на РУО и
на министъра на образованието и науката
се определя мястото на съхранение на приемно-предавателния протокол за документи
с фабрична номерация по ал. 2. Срокът на
съхранение е 50 години.
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(6) Протоколът по ал. 2 за центровете за
професионално обучение се изготвя в два екземпляра – за приемащата и за предаващата
институция. В 10-дневен срок от изготвянето
на протокола:
1. директорът на ЦПО въвежда в информационната система на НАПОО сканирано
цветно копие от протокола и вписва номерата на получените документи с фабрична
номерация;
2. при предоставяне на документи от един
център на друг център и двете институции
въвеждат в ИС на НАПОО сканирано цветно
копие на протокола и вписват номерата на
получените документи с фабрична номерация.
(7) Със заповед на директора на институцията по чл. 1, ал. 1, т. 5 и 6 се определя
мястото на съхранение на приемно-предавателния протокол за документи с фабрична номерация. Срокът на съхранение е 50 години.
Чл. 26. (1) Документите с фабрична номерация се отчитат ежегодно с Отчет на документите с фабрична номерация (приложение
№ 5), изготвен в два екземпляра, от комисия,
определена със заповед на директора на институцията по чл. 1, ал. 1, т. 5 и 6.
(2) Директорът на професионалния колеж
в срок до 30 април представя в РУО единия
от екземплярите на отчета заедно с копие
на протокола по чл. 25, ал. 2.
(3) Със заповеди на директора на професионалния колеж и на началника на РУО се
определя мястото на съхранение на отчета
по ал. 1 и протокола по чл. 25, ал. 2. Срокът
на съхранение е 50 години.
(4) Отчетът по ал. 1 се генерира автоматично от ИС на НАПОО и се потвърждава
от центъра за професионално обучение в
срок до 30 април.
(5) Със заповед на ръководителя на центъра за професионално обучение се определя
мястото на съхранение на отчета по ал. 1.
Срокът на съхранение е 50 години.
Чл. 27. (1) Документи с фабрична номерация, които са дефектни, сгрешени при
попълването им или са негодни за ползване,
както и остатъкът неизползвани бланки (без
дубликатите) се унищожават от комисията
по чл. 26, ал. 1.
(2) За под леж а щ и т е на у н и щож а ва не
документи комисията съставя Протокол за
унищожени документи с фабрична номерация. В протокола се вписват видът на документите, които подлежат на унищожаване,
и количеството им.
(3) Унищожаването се извършва, като
се изрязват отпечатаните серия и фабричен
номер от бланките на документите и се залепват върху протокола и върху всеки залепен
номер се поставя обикновеният собствен
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кръгъл печат на институцията. Залепените
номера са неразделна част от протокола, а
останалата част от бланките се унищожава.
(4) Комиси ята подписва протокола по
ал. 2 и го предава на ръководителя на институцията, който със заповед определя мястото за съхранение. Срокът на съхранение
е 50 години.
(5) В срок до 30 април протоколът по
ал. 2 се сканира от определен със заповед
на директора служител и се въвежда в информационната система на НАПОО.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА
ДОКУМЕНТИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕУСТАНОВИЛ
ДЕЙНОСТТА СИ
Чл. 28. (1) При преустановяване на дейността на ЦПО поради прекратяване или
отнемане на лицензията по реда на ЗПОО
председателят на НАПОО уведомява писмено
началника на РУО по местонахождение на
центъра. Със заповед на началника на РУО
се определ я професионална гимнази я на
територията на съответното РУО, в която да
се съхранява цялата документация, издадена
във връзка с осъществяване и удостоверяване на професионално обучение, и срокът
за нейното предаване. Началникът на РУО
изп раща копие о т за повед та в Н А ПОО.
Срокът на съхранение е 50 години.
(2) Във всички документи, подлежащи на
предаване, след последните вписани данни
празните редове/страници се унищожават с
буквата „Z“.
Чл. 29. При закриване на институцията
използваните печати се унищожават съгласно Указ № 612 от 1965 г. за печатите (ДВ,
бр. 69 от 1965 г.).
Чл. 30. В регистъра на центровете за професионално обучение, поддържан от НАПОО,
в частта с окончателно отнети лицензии/
прекратени права по лицензията се посочва
мястото за съхраняване на документацията,
определено в заповедта по чл. 28, ал. 1.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Водените до влизане в сила на тази
наредба документи се съхраняват по реда
на държавното образователно изискване по
чл. 16, т. 10 от отменения Закон за народната просвета.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17в, ал. 2 от ЗПОО.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
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№

Вид документ

Номеклатурен
номер/регистър

Институции

Приложение № 1
към чл. 5, ал. 3

1

2

3

4

Формат
за водене и
Съдържание на информа- Срок за съхраПредназначение
съхрацията, отразена в основни нение в инстина документа
няване
реквизити
туцията
на документа
5

Всички

6

7

8

данни за институцията;
за книгите: титулна страница – наименование на документа, датите на започване
и на приключване

водят се
в елект ронен
вид и се
съхраняват в
хартиен
книгата –
елек20 години
тронен/
– за дейността – хартиен
20 години
– за ТПО –
50 години

1.

Книга за регистриране ОГД
заповедите на директора и класьор с оригиналните заповеди:
– за дейността на институцията
– за трудовите правоотношения (ТПО)

ИПО р е г и с т р и р а н е
на заповедите,
издадени от директора на институцията

наименование на институцията, номер по ред, номер на
заповедта, дата на издаване,
основание за издаване, относно (кратко описание на
съдържанието), подпис на
директора

2.

Книга за контролната ОГД
дейност на директора и
класьор с констативни
протоколи

ИПО р е г и с т р и р а н е
на контролната
дейност на директора на институцията

книга за регистриране на 5 години
извършените проверки;
констатац ии от нап равените проверки, подписани
от директора и проверения
служител

3.

Книга за регистриране ОГД
на проверките от контролните органи

ИПО регистриране на извършени проверки
проверките:
– за професиона л н и т е колежи – МОН
– за ЦПО –
НАПОО

4.

Дневник за входяща и ОГД
Дневник за изходяща
кореспонденция и класьори с кореспонденцията

ИПО за регистриране
на входящата и
изходящата кореспонденци я
на институцията

дневник – регистрационен 10 години
№ (входящ/изходящ); дата;
вид на документа и кратко съдържание; данни за
кореспондента; резолюция;
движение на документа; индекс за класиране; срок за
съхранение
класьори – входяща кореспонденция и екземпляри от
изходящата кореспонденция

х а р тиен/
електронен

5.

Книга за регистриране 3 – 67
на даренията и класьор
със свидетелствата за
даренията
(по желание)

ИПО за регистриране на даренията, постъпващи
в институцията

№ по ред; дата; данни за дари- 20 години
теля; количество; стойност;
воля на дарителя; № и дата
на счетоводния документ;
подпис на председателя на
комиси ята по дарени ята,
подпис на директора

хартиен

6.

Свидетелство за даре- ОГД
ние
(по желание)

ИПО два еднообразни екземп л яра – един за дарителя и един
в класьора към
книгата за дарения

номер и дата, съответстващи 20 години
на регистрационния номер
и датата на дарението от
книгата за регистриране на
даренията; данни за дарителите; описание на вида,
количеството и стойността
на дарението; волята на дарителя, подпис на председателя
на комисията по даренията,
подпис на директора

хартиен

5 години

електронен/
хартиен

електронен/
хартиен

ДЪРЖАВЕН
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Вид документ

Институции
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Формат
за водене и
Съдържание на информа- Срок за съхраПредназначение
съхрацията, отразена в основни нение в инстина документа
няване
реквизити
туцията
на документа
5

6

7

8

7.

Летописна книга
(по желание)

ОГД

ИПО р е г и с т р и р а н е хронология за значимите за постоянен
и о т р а з я в а н е институцията събития
на ва ж ни събития и факти
от историята и
ра зви т ие т о на
институцията

хартиен

8.

Дневник

3 – 87
ЕР на
ПК

ИПО информация за
без
п ровеж дането
ЦПО п р о ф е с и о н а л но обучение на
един к у рс за
една учебна година

наименование на минис- 5 години
терството; наименование и
местонахождение на институцията; наименование на
документа; данни за курсистите – ЕГН/ЛНЧ, име,
презиме, фамилия, дата на
раждане, пол, гражданство,
адрес по местоживеене, телефон за контакт; график
на учебните часове; учебни
предмети/модули; преподаватели; тема на учебното
с ъд ърж а н ие; о т с ъс т ва щ и
курсисти

електронен/
хартиен

9.

Дневник на курса

ОГД/
ИПО информация за
ИС на
присъствието
НАПОО
на к у рсис т и т е
и преподадено
у чебно с ъд ър жание

наименование на минис- 5 години
терството, наименование на
агенцията за професионално
образование и обучение; наименование и местонахождение на институцията;
наименование на документа;
данни за курсистите – ЕГН/
ЛНЧ, име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол,
гражданство, адрес по местоживеене, телефон за контакт; график на учебните
часове; учебни предмети/
модули; преподаватели; тема
на у чебното съдържание;
отсъстващи курсисти

електронен/
хартиен

3 – 51
ЕР на
ПК

наименование на минис- 50 години
терството; вид, наименование и местонахождение на
институцията; снимка на
лицето – ЕГН/ЛНЧ, име,
презиме, фамилия, дата на
раждане, пол, гражданство;
док у мент, удостоверяващ
вход ящото образователно
и/и л и к ва л ифи к а ц ион но
равнище; професия; специалност; данни за документите, които са издадени от
инст и т у ци я та на лицето;
резултати от обучението по
учебните предмети/модули
по вид подготовка; резултати от държавния изпит за
придобиване степен на професионална квалификация

електронен/
хартиен

10. Личен картон

ИПО за вписване на
резултатите
о т п роведено
п рофесиона лно обучение за
придобиване на
I V степен на
професионална
к ва л ифи к а ц и я
на лица, навършили 16 години

№

Вид документ

Институции
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Номеклатурен
номер/регистър
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Формат
за водене и
Съдържание на информа- Срок за съхраПредназначение
съхрацията, отразена в основни нение в инстина документа
няване
реквизити
туцията
на документа
5

6

7

8

11. Личен картон за про- 3 – 50Б ИПО за вписване на
веден курс за професи- ЕР на
резултатите от
онална квалификация ПК;
проведено проИС на
фесионално обуНАПОО
чение на лица,
навършили
16 години

наименование на министер- 50 години
ството/агенцията; наименование и местонахождение на
институцията; данни за лицето, адрес по местоживеене;
снимка; документи при постъпване; форма на обучение;
професия; специалност; година на утвърждаване на
учебния план, по който лицето е започнало обучението;
продължителност на курса
в учебни часове; данни за
издадените документи; резултати от обучението по
учебните предмети/модули
по вид подготовка; хорариум
учебни часове по предметите, резултати от държавния
изпит за придобиване степен
на професионална квалификация

електронен/
хартиен

12. Личен картон за валиди- 3 – 50В
ране на професионални ЕР
знания, умения и ком- ИС
петентности

наименование на министер- 50 години
ството/агенцията за професионално образование и обучение; наименование и местонахождение на институцията; лични данни за лицето;
адрес по постоянно местожителство; снимка; документи при постъпване; наименование на професия/част
от професия; специалност;
издадени документи; установени резултати от учене
съгласно ДОС за придобиване на квалификация по
професия; резултати от държавния изпит за придобиване степен на професионална
квалификация

електронен/
хартиен

ИПО д о п у с к а н е д о наименование и местона- 50 години
изпит
хождение на институцията;
наименование на документа
номер и дата на протокола;
дата за провеждане на заседанието; № и дата на заповедта
за назначаване на комисията;
състав на комисията; трите
имена на лицето; дата на
подаване на заявлението за
явяване на държавен изпит за
придобиване на квалификация; решение на комисията
2) Протокол за допуска- 3 – 79В/
номер и дата на протоконе до държавен изпит за ЕР
ла; дата за провеждане на
признаване на професи- ИС
заседанието; № и дата на
онална квалификация
заповедта за назначаване
на комиси я та; състав на
комисията; трите имена на
лицето; входящ № и дата на
подаване на заявлението за
участие в процедури по валидиране на професионална
квалификация; решение на
комисията

електронен/
хартиен

13. Протоколи за допускане 3 – 79/
до изпити:
ЕР
ИС
1) Протокол за допускане до държавен изпит за
придобиване на квалификация

ИПО за вписване на
резултатите от
валидиране на
професионални
знания, умения
и компетентности, придобити
чрез неформално обучение или
информално
учене

ДЪРЖАВЕН

№

Вид документ

Институции

62
Номеклатурен
номер/регистър

С Т Р.

1

2

3

4

14. Протоколи за провеждане на изпити:

ВЕСТНИК

БРОЙ 57

Формат
за водене и
Съдържание на информа- Срок за съхраПредназначение
съхрацията, отразена в основни нение в инстина документа
няване
реквизити
туцията
на документа
5

6

7

ИПО информация за о б що: н а и менов а н ие н а 5 години
провеждане на министерството/агенцията;
писмен изпит
наименование и местонахождение на институцията;
наименование на документа;
наименование на професията и специалността; № и дата
на заповедта за назначаване
на квестори; трите имена
на квесторите; подписи на
квесторите и директора на
инстит у ци ята; обик новен
кръгъл печат; учебен предмет/модул
1) Протокол за дежур- 3 – 82/
форма на обучение; вид на
ство при провеждане на ЕР
изпита (държавен за приписмен изпит
ИС
добиване на професионална квалификация, изпит за
придобиване на квалификация по част от професията,
поправителен и др.); час на
започване на изпита; трите
имена на допуснатите лица
до изпита; брой на първоначално получените от лицето
листове; време на излизане
и време на връщане (двукратно); час на предаване
на писмената работа; трите
имена на допуснатите, но
неявили се на изпита; брой
на предадените листове от
всяко лице; брой на предадените на директора листове;
подписи на квесторите; подпис на директора, обикновен
кръгъл печат
2) Протокол за дежур- 3 – 82В/
форма на обучение; вид на
ство при провеждане на ЕР
изпита (държавен за приписмен изпит за призна- ИС
знаване на квалификация
ване на професионална
по професия или изпит по
квалификация
теори я за признаване на
квалификация по част от
професията); час на започване на изпита; трите имена на
допуснатите лица до изпита;
брой на първоначално получените от лицето листове;
време на излизане и време
на връщане (двукратно); час
на предаване на писмената
работа; трите имена на допуснатите, но неявили се на
изпита; брой на предадените
листове от всяко лице; брой
на предадените от квестора
на директора листове; подписи на квесторите; подпис
на директора, обик новен
кръгъл печат

8
електронен/
хартиен

№

Вид документ

Институции

ДЪРЖАВЕН
Номеклатурен
номер/регистър

БРОЙ 57

1

2

3

4

15. Протоколи за резултати
от изпити:
1) Протокол за резултата 3 – 80/
от писмен, устен или ЕР
практически изпит
ИС

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

Формат
за водене и
Съдържание на информа- Срок за съхраПредназначение
съхрацията, отразена в основни нение в инстина документа
няване
реквизити
туцията
на документа
5

ИПО информация за
резултатите от
п р оведен и из пити

2) Протокол за резултата 3 – 80В/
от проверка на професи- ЕР
онални знания, умения ИС
и компетентности

протоколът се
ползва за проверка на заявените за валидиране от лицето
професионални
знания, умения
и компетентности, за които то
не представя доказателства или
представените
доказателства
не съответстват
с резултатите от
ученето в ДОС за
придобиване на
квалификация по
професията

3) Протокол за съпос- 3 – 77/
тавяне при валидиране ЕР
ИС

ползва се за
съпоставяне на
п р едс т а вен и т е
о т л и це т о до казателства за
придобити професионални знания, умения и
компетентности

6

7

наименование на минис- 50 години
терството/агенцията; вид,
наименование и местонахождение на институцията;
наименование на документа;
учебен предмет, по който
се провежда изпитът; учебна година; сеси я; вид на
изпита; форма на обу чение; дата на провеж дане
на изпита; номер и дата на
заповедта на директора на
институцията; трите имена
на председателя и членовете
на комисията за провеждане
на изпита; трите имена на
лицето; номер на изпи тния билет/номер на темата; оценка с думи и цифри;
особени прояви по време
на изпита; трите имена на
председателя на комисията
и на членовете на изпитната
комисия и подписи; указания
за попълване на протокола;
подписи на председателя и
членовете на комисията, обикновен кръгъл печат
наименование на министерството/агенцията; вид, наименование и местонахождение
на институцията; наименование на документа; № и дата
на изготвяне на протокола;
собствено, бащино и фамилно име на лицето; вх. № на
заявлението за включване в
процедури по валидиране;
наименование на компетентността/резултата от ученето;
код и наименование на професията; код и наименование
на специалността; номера и
датата на заповедта на назначаване на комисията от
директора; собствено, бащино
и фамилно име на председателя и членовете на комисията;
№ на билета/практическото
задание; първичен резултат;
окончателен резултат; подписи на председателя и на членовете на комисията; подпис
на директора на институцията;
обикновен кръгъл печат на
институцията
наименование на министерството/агенцията; вид,
наименование и местонахождение на институцията;
наименование на документа; № и дата на протокола,
№ и дата на заповедта за
назначаване на комиси я;
трите имена на членовете

8
електронен/
хартиен

ДЪРЖАВЕН

№

Вид документ

Институции

64
Номеклатурен
номер/регистър

С Т Р.

1

2

3

4

ВЕСТНИК

Формат
за водене и
Съдържание на информа- Срок за съхраПредназначение
съхрацията, отразена в основни нение в инстина документа
няване
реквизити
туцията
на документа
5

6

с резултатите от
ученето в ДОС
за придобиване
на квалификация по професия

на комисията; трите имена
на лицето; входящ № и дата
на заявлението на лицето;
наименованието на частта
от професията/професията
и специалността; пълното
наименование на компетентностите по ДОС за придобиване на квалификация по
професия; вида на доказателството; съответствието;
решението на комисията;
подписи на председател я
и на членовете на комиси ята; обик новен кръг ъл
печат на инст и т у ц и я та
наименование на министерството/агенцията; вид,
наименование и местонахождение на институцията;
наименование на документа;
наименование на професията и специалността; № и дата
на заповедта за назначаване
на комисията; трите имена
на членовете; трите имена на успешно положилите
държавния изпит за придобиване на професионална
квалификация с оценки по
теория и по практика; трите
имена на неуспешно положилите държавен изпит за
придобиване степен на професионална квалификация;
подписи; обикновен кръгъл
печат
наименование на министерството/агенцията; вид,
наименование и местонахождение на институцията;
наименование на документа;
наименование на професията и специалността; № и дата
на заповедта за назначаване
на комисията; трите имена на членовете; собствено,
бащино и фамилно име на
лицето; вх. № на заявлението
за включване в процедури по
валидиране; пълно наименование на частта от професията/професията/специалността; оценки от изпитите
по теория и по практика;
решението на комисията;
подписи на членовете на
комисията

4) Протокол за оценките 3 – 81В/
от държавен изпит за ЕР
придобиване на квали- ИС
фикация по професия

отразява окончателните оценк и н а л и ц ат а
от проведен изпит за придобиване степен на
професионална
к ва л ифи к а ц и я

5) Протокол за оценките 3 – 81ВВ
от изпити за признава- ЕР
не на професионална ИС
квалификация при валидиране

отразява окончателните оценк и н а л и ц ат а
от проведените
изпити за придобиване на
професионална
квалификация
при валидиране

16. Регистрационна книга 3 – 78
за издадените докумен- ЕР
ти за завършена степен ИС
на образование и за придобита професионална
квалификация

БРОЙ 57

ИПО р е г и с т р и р а н е
МОН на издадените:
свидетелства за
професионална
квалификация/
свидетелства за

7

наименование на министер- 50 години
ството/агенцията; наименование на документа; дати на
започване и завършване; вид,
наименование и местонахождение на институцията;

8

хартиен

№

Вид документ

Институции

ДЪРЖАВЕН
Номеклатурен
номер/регистър

БРОЙ 57

1

2

3

4

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

Формат
за водене и
Съдържание на информа- Срок за съхраПредназначение
съхрацията, отразена в основни нение в инстина документа
няване
реквизити
туцията
на документа
5

6

валидиране на
професионална
квалификация/
свидетелства за
правоспособност/свидетелства за правоспособност по
заваряване/
у дос т оверен и я
за професионално обучение/
у до с т овер ен ие
за ва ли диране
на професионална квалификация по част от
професията

регистрационен номер по
реда на издаване на документа; регистрационен номер по
ред за годината на издаване;
дата на регистриране; лични
данни на лицето; професия,
специалност; серия и фабричен номер на документа;
под п ис н а п ри т еж ат е л я;
да нни за изда ден д убл ик ат: дат а на изда ва не и
серия и номер на документа

7

8

17. Регистрационна книга 3 – 73
за издадените дубли- ЕР
кати на документи за ИС
завършена степен на
образование и за придобита професионална
квалификация

ИПО р е г и с т р и р а н е
МОН на изда ден и т е
д у бл и к ат и на:
свидетелства за
професионална
квалификация/
свидетелства за
валидиране на
професионална
квалификация/
свидетелства
за правоспос о б н о с т /с в и детелства за
провоспособно с т по з а в аря ва не/у до с товерения за
професионално
обучение/удостоверение за
валидиране на
професионална
к ва л ифи к а ц и я
по част от професията

наименование на минис- 50 години
т ерс т во т о/а генц и я та; наименование на документа;
дат и на за поч ва не и завършване; вид, наименование и местонахож дение
на и нс т и т у ц и я т а; р ег ис трационен номер по реда
на издаване на дубликата;
регистрационен номер по
ред за годината на издаване; дата на регистриране;
л и ч н и да н н и на л и це т о;
професия, специалност; серия и номер на бланката на
дубликата; серия и номер
на оригинала на документа; регистрационен номер
на оригиналния документ;
дата на издаване на оригинала; подпис на лицето при
получаване на дубликата

18. Колежанска книжка

ПК

наименование на минис- с ъх ра н я ва се хартиен
терството; вид, наименова- о т п р и т е ж а ние и местонахож дение на теля
институцията; наименование на документа; снимка
и подпис на притежателя,
ин диви д уа лен номер на
колеж а н и на; т ри т е и ме на на колежанина; лични
данни; дата на записване
в институцията; форма на
о бу чен ие; п р од ъ л ж и т е лност на курса на обучение
в години; учебни предмети
по учебен план; успех по
учебни предмети; данни за
проведени производствени
практики; № на протокола
с решението на комисията
за допускане до държавни
изпити

3 – 50
ЕР
ИС

за вписване на
резултатите от
обучението в
професионален
колеж

хартиен

ДЪРЖАВЕН

№

Вид документ

Институции

66
Номеклатурен
номер/регистър

С Т Р.

1

2

3

4

19. Списък-образец № 4

ПР

ПК

ВЕСТНИК

БРОЙ 57

Формат
за водене и
Съдържание на информа- Срок за съхраПредназначение
съхрацията, отразена в основни нение в инстина документа
няване
реквизити
туцията
на документа
5

6

вписване на
информация
за организиране на дейността
за учебната година

1. Раздел I „Данни за професионалния колеж“: наименование, местонахож дение; данни за контакт
2. Раздел II „Данни за
квалификационния курс“:
курс/група, брой курсисти,
с п ис ъ к н а к у р с ис т и т е в
к у рса/г ру пата; изу чавана
професи я и специалност;
форма и срок на обучение
3. Раздел III „Учебен план
за текущия период на обуч е н и е“: и м е н а у ч е б н и я
предмет/модул; ку рс/група, в които се преподава;
раздел от учебния план, по
който се изучава предметът/модулът; брой учебни
седмици и часове седмично; общо учебни часове за
предмета; брой назначени
п репода ват ел и на щат но
място, формирано от учебни часове по този учебен
п р ед м е т/м од у л ; о с т а т ъ к
брой учебни часове
4. Раздел IV „Преподавателски състав“: данни за
п реподават елск и я състав
и д р у г п е р с о н а л ; д л ъ жно с т и щат но м яс т о, на
което е назначен; трудов
стаж; данни за назначаване;
данни за образованието и
квалификацията; данни за
преподавателската заетост
5. Раздел V „Данни за курс ис т и т е“: д а н н и з а к у р с и с т а – Е Г Н /Л Н Ч , и м е,
презиме, фамилия, дата на
раждане, пол, гражданство;
клас/група, в които се обучава през текущата учебна година/времетраене на
курса; форма на обучение;
данни за записване и/или
преместване; данни за завършена степен на професионална квалификация

7

8

* ИПО – институциите по чл. 18, т. 1, 2, 3, 5 и 6 от ЗПОО, провеждащи професионално обучение на лица,
навършили 16 години.
* ОГД – освободен от графичен дизайн.
* ПК – професионален колеж.
* ЦПО – център за професионално обучение.
* ЕР – електронен регистър.
* ПР – публичен регистър.
* ИС – информационна система.

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

Приложение № 2
към чл. 5, ал. 4 за професионално обучение
№

1.

Наименование на документа

Съдържание

за всек и обу чаем – ЕГ Н/
ЛНЧ, име, презиме, фамиСписък на лицата, включени в
лия, дата на раж дане, пол,
к у рса за п рофесиона лно обугражданство; входящо обрачение
зователно равнище; входящо
квалификационно равнище

• Документ/и, доказващ/и входя- за всеки обучаем
щото минимално образователно
равнище за всяко от лицата от
списъка по т. 1
• Документ/и, доказващ/и входя2.
щото минимално квалификационно равнище за всяко от лицата
от списъка по т. 1, в случаите, в
които обучението се провежда
по рамкова програма Е

Формат на водене
елек т ронен/хар т иен за док ументите, водени от институциите по чл. 18, т. 1, 2, 3 и 5 от
ЗПОО, а за ЦПО въведен и в
информационната система (ИС)
на НАПОО
хартиен/електронен в институциите по чл. 18, т. 1, 2, 3, 5 и 6 от
ЗПОО за лица, чиито документи
не присъстват в регистъра на
МОН, а за ЦПО прикачен и в
ИС на НАПОО

3.

елек т ронен/хар т иен за док ументите, водени от институциудостоверява, че професията,
Медицински документ за всяко
ите по чл. 18, т. 1, 2, 3 и 5 от
по която лицето се обучава,
от лицата от списъка по т. 1
ЗПОО, а за ЦПО въведен и в
не му е противопоказна
информационната система (ИС)
на НАПОО

4.

за вс ек и – и ме, п рези ме и
фамили я; наименование на
Списък на обучаващите, препоз а в ършен ат а с пец и а л но с т;
даващи в конкретния курс
образователно-квалификационна степен

елек т ронен/хар т иен за док ументите, водени от институциите по чл. 18, т. 1, 2, 3 и 5 от
ЗПОО, а за ЦПО въведен и в
информационната система (ИС)
на НАПОО

5.

Учебен п ла н за кон к ре т но т о
обу чен ие в с ъо т ве т с т вие с ъс
с т ру к т у рат а и с ъ д ърж а н ие т о
н а у че бн и я п л а н , по с очен в
рамковата програма, по която
се провежда обучението

с ъд ърж а ра зп р еделен ие на
учебното време за изучаване
на учебните предмети/модули
по видове подготовка

елек т ронен/хар т иен за док ументите, водени от институциите по чл. 18, т. 1, 2, 3 и 5 от
ЗПОО, а за ЦПО въведен и в
информационната система (ИС)
на НАПОО

6.

за всяка база: адрес; документ
Списък на материалните бази, в за собственост/договор за откоито се провежда теоретично даване под наем; за какъв вид
и практическо обучение
обучение се ползва (теория/
практика)

елек т ронен/хар т иен за док ументите, водени от институциите по чл. 18, т. 1, 2, 3 и 5 от
ЗПОО, а за ЦПО въведен и в
информационната система (ИС)
на НАПОО

елек т ронен/хар т иен за док ументите, водени от институциите по чл. 18, т. 1, 2, 3 и 5 от
7. График на обучението
ЗПОО, а за ЦПО въведен и в
информационната система (ИС)
на НАПОО
Забележка. Центровете за професионално обучение в срок до 10 работни дни преди започване на
конкретен курс задължително въвеждат в Информационната система на НАПОО актуален учебен план,
разработен по чл. 13г от ЗПОО, а и изискуемите документи по чл. 14 от ЗПОО за курсистите и по чл. 49б,
ал. 2, т. 7 и 9 от ЗПОО.
начало и край на обучението;
планираните дати за провеждане на изпит за придобиване
на професионална квалификация

Приложение № 3
към чл. 23, ал. 4 за валидиране на професионална квалификация
№

1.

Наименование на документа

Съдържание

Формат на водене

за всеки обучаем – ЕГН/ЛНЧ,
име, презиме, фамилия, дата
Списък на лицата, подали заявна раждане, пол, гражданство;
ления за включване в процедура
електронен/хартиен
входящо образователно равниза валидиране
ще; входящо квалификационно
равнище
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№

Наименование на документа

2.

Заповеди и протоколи за съпоставяне и оценяване на допълнителното обучение или положените
изпити по теория и практика на
професията

3.

за всеки – име, презиме и фамилия; професионална автоСправка за преподавателск и я
биография, № на документите електронен/хартиен
състав
за завършено образование и
професионална квалификация

4.

съдържа разпределение на учебУчебни планове и учебни програното време за изучаване на
ми, по които се е осъществило
електронен/хартиен
учебните предмети/модули по
валидирането
видове подготовка

5.

за всяка база: адрес; документ
Списък на материалните бази, в за собственост/договор за откоито се провеждат теоретично и даване под наем; за какъв вид електронен/хартиен
практическо обучение
обучение се ползва (теория/
практика)

6.

начало и край на обучението;
планираните дати за провеждаелектронен/хартиен
не на изпит за придобиване на
професионална квалификация

График на обучението

Съдържание
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Формат на водене

за организиране, провеж дане, съпоставяне, оценяване и
признаване на професионална електронен/хартиен
квалификация

Приложение № 4
към чл. 25, ал. 2
Приемно-предавателен протокол за документи с фабрична номерация
Днес, ………….......................... 20...... г., ............................................................................................................ ,
(наименование на предаващата институция)
представляван/а от ............................................................................................................................................. ,
(трите имена на длъжностното лице)
предаде на ............................................................................................................................................................ ,
(наименование на приемащата институция)
гр./с. ……………........................................., общ. .…….……..........................., обл. ...................................................... ,
представляван/а от ............................................................................................................................................. ,
(трите имена на длъжностното лице)
л.к. № ……………………………, изд. от ........................................................ на ........................................................... ,
пълномощно № ........................................................... от .....................................................................................
Ном. №

Наименование на
документа

Серия

От №

До №

Брой

1

2

3

4

5

6

Предал: ................................ .............. 
(име и фамилия) (подпис)
(печат)

Приел: .................................. ...............
(име и фамилия)
(подпис)
(печат)
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Приложение № 5
към чл. 26, ал. 1

.................................................................................................................................................................................
(пълно наименование на институцията)
гр.(с.) ......................................., община ............................................., област ......................................................

ОТЧЕТ
на документите с фабрична номерация
Днес, ................., комисия, назначена със Заповед № ............ от .............................. на директора в състав:
Председател:
.................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
Членове:
1. ............................................................................................................................................................................ ,
(собствено, бащино и фамилно име)
2. ............................................................................................................................................................................ ,
(собствено, бащино и фамилно име)
на заседание отчете документите с фабрична номерация за учебната/календарната .........../........... година, както следва:
Таблица № 1
НоЗаявка
Получени
менклату- наименоот до
рен
вание на брой серия
брой
№
№
№
документа
1

2

3

4

5

6

Издадени
по регистрационна книга
(брой)

7

За
унищожаване

Общ брой
унищожени
анули- годи- К11= К9+К10
(брой)
рани
ни

8

9

10

Остатък
дубликати
(брой)

11

12

Таблица № 2
Но- Наиме- Получени от други
менноваинституции
кла- ние на
се- от
до
турен докуброй
№
№
мента рия №
1

2

Издадени
по Регистрационна книга
(брой)

За унищожаване
анулирани
(брой)

годни
(брой)

Общ брой
унищожени
К10=К8+К9
(брой)

Остатък
дубликати
(брой)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица № 3

Предадени от други институции

Номенклатурен
№

Наименование на
документа

серия

от №

до №

брой

1

2

3

4

5

6
Таблица № 4

Налични бланки на дубликати
Година
на получаване

Номенклатурен №

Наименование на
дубликата

1

2

3

Остатък
Издадени по
Налични
Описание на
Унищожени
дубли- регистрационна
в края на фабричните ноза отчетния
кати,
книга за отчетотчетния мера на наличпериод
брой
ния период
период
ните дубликати
4

Комисия: Председател: ...................................
(подпис)
Директор: ........................................
(подпис и печат)
6606

5

6

Членове: 1. .................................
(подпис)
2. .................................
(подпис)

7

8
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АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 8966
от 2 юли 2018 г.

по административно дело № 3851 от 2018 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – петчленен състав – II колегия, в съдебно заседание на седемнадесети май
две хиляди и осемнадесета година в състав:
председател: Георги Колев, членове: Илияна
Дойчева, Севдалина Червенкова, Любомира Мотова, Мартин Аврамов, при секретар
Светла Панева и с участието на прокурора
Лиляна Кръстанова изслуша докладваното от
съдията Севдалина Червенкова по адм. дело
№ 3851/2018 г.
Производството е по чл. 208 и сл. АПК.
Образувано е по касационна жалба на
Националната овцевъдна асоциация, ЕИК
176041901; Националната асоциация за развъждане на млечните овце в България, ЕИК
104684301; Асоциацията за развъждане на
млечните породи кози, ЕИК 176085148; Асоциацията за развъждане на породата Лакон
в България, ЕИК 176740812, и Асоциацията
за развъждане на млечни породи овце чрез
процесуалния им представител адв. Маргарита
Манолова и по касационен протест на прокурор
от Върховната административна прокуратура
против Решение № 962 от 23.01.2018 г., постановено по адм.д. № 4973/2017 г. по описа
на Върховния административен съд, второ
отделение. С доводи за неправилност и незаконосъобразност се иска неговата отмяна. В
съдебно заседание от 17.05.2018 г. прокурорът
от Върховната административна прокуратура
изрично е заявил, че не поддържа протеста.
Писмени възра жени я по касационната
жалба и касационния протест са депозирани
в законовия срок.
Представителят на Върховната административна прокуратура в съдебно заседание дава
заключение за неоснователност на жалбата
и оставяне на решението в сила.
Върховният административен съд, втора
колегия, в настоящия петчленен състав намира жалбата за процесуално допустима като
подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и от
надлежна страна. Разгледана по същество, е
основателна по следните съображения.
Първоинстанционният съд е бил сезиран
на основание чл. 185 АПК с жалба от Националната овцевъдна асоциация, Националната
асоциация за развъждане на млечните овце
в Българи я, Асоциаци я та за развъж дане
на млечните породи кози, Асоциацията за
развъждане на породата Лакон в България
и Асоциацията за развъждане на млечните
породи овце против действащия текст на
чл. 23 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за ус-

ВЕСТНИК

БРОЙ 57

ловията и реда за прилагане на схемите за
директни плащания, издадена от министъра
на земеделието и храните, обн. в ДВ, бр. 16 от
27.02.2015 г., от която дата е в сила. Иска се
отмяна на посочената разпоредба – влязлата
в сила редакция на същата, изменение, публикувано в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 г. Съдът е
отхвърлил жалбата като неоснователна.
Решението е валидно и допустимо, но
неправилно.
Вярно е, че както оспорената разпоредба,
така и целият подзаконов нормативен акт
са издадени въз основа на законова делегация и от компетентен орган. Материалната
компетентност на органа е определена от
Закона за подпомагане на земеделските производители – чл. 38а, ал. 4 – министърът на
земеделието, храните и горите определя с
наредба специфичните условия за прилагане
на схемите по ал. 1 и 2. В чл. 38а са изброени
конкретните схеми на директни плащания,
които се прилагат – ал. 1, а ал. 2 предвижда
прилагането на схемите за преходна национална помощ, които са нотифицирани за съответната календарна година при условията и по
реда на чл. 37 от Регламент (ЕС) № 1307/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. за установяване на правила
за директни плащания за земеделски стопани
по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L
347/608 от 20 декември 2013 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) № 1307/2013“.
Оспорените разпоредби на чл. 23 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за
прилагане на схемите за директни плащания
са приети при съществено нарушаване на
административнопроизводствените правила.
Не са спазени изискванията по чл. 20, чл. 26,
ал. 3 и чл. 28, ал. 2 ЗНА.
Не е налице фактическо и правно мотивиране. В доклада е посочено, че проектът
не е свързан с транспониране на актове на
Европейския съюз, поради което не е приложена и не се налага прилагането на таблица
за съответствието с правото на ЕС. Тази констатация е в пряко противоречие с изрично
посочената в самия доклад необходимост от
приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г., произтичаща
от задължителната (по силата на чл. 288 от
Договора за функциониране на ЕС) приложимост на Регламент (ЕС) № 1307/2013 г., и
второ, с позитивното право на Европейския
съюз в областта на установяване на правила
за директни плащания за земеделски стопани
по схеми за подпомагане в рамките на общата
селскостопанска политика, а именно – Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 г. от
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС)
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№ 1307/2013 г. на Европейския парламент и на
Съвета за установяване на правила за директни
плащания за земеделски стопани по схеми за
подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение към същия регламент. Пренебрегнато
е и задължителното условие на чл. 28, ал. 2,
т. 5 ЗНА, императивно изискваща анализ за
съответствие с правото на Европейския съюз.
Оспорените разпоредби не съответстват на
целта за гарантиране на еднаквото третиране
на земеделските стопани в България, Румъния и Хърватия, чиито директни плащания
подлежат на постепенно въвеж дане, като
минималният праг в посочените държави
членки следва да се основава на окончателния
размер, който се отпуска в края на процеса
на постепенно въвеждане (съобр. 12), на целта
за гарантиране защитата на правата на бенефициерите и избягване на дискриминацията
между тях (съобр. 48), на целта да се гарантира
ефективното и целенасочено използване на
средствата на Съюза и да се избегне двойно
финансиране по други подобни инструменти
за подпомагане (съобр. 50), на целта за запазване на поминъка в планинските райони,
съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013 г. от
17 декември 2013 г. за установяване на правила
за директни плащания за земеделски стопани
по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета.
Определените критерии за допустимост
на подпомагането в процесните разпоредби
противоречат на установените с чл. 13 от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 г. критерии
за доказване, че селскостопанските дейности
не са незначителни и че основната дейност
или предметът на дейност на предприятието
се изразява в упражняване на селскостопанска дейност, като необосновано са възприети
условия с дискриминационен характер по
отношение на стопанства с по-малък брой
животни и е предвидена разлика в броя животни, отглеждани при една и съща развъдна
практика, както и на съображение 4 от същия
регламент, съгласно което в съответствие със
съдебната практика на Съда на Европейския
съюз е целесъобразно да се поясни, че когато
държавите членки приемат мерки за прилагане
на правото на Съюза, те следва да упражняват своето право на преценка, като спазват
някои принципи, включително по-специално
принципа за недопускане на дискриминация.
Неправилно в противоречие с изискването
за обвързано с производство подпомагане
(съобр. 49 от Регламент № 1307/2013 г.) за
автохтонните породи не са установени изисквания за производство.
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Не става ясно как определеният в чл. 23 от
процесната наредба количествен критерий е
в синхрон с изискванията на чл. 52, ал. 3 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013 г., съгласно който
обвързано с производството подпомагане може
да се отпуска само на онези сектори или онези
региони от дадена държава членка, в които
отделни видове селскостопански практики или
отделни селскостопански сектори, които са
особено важни по икономически, социални
или екологични причини, претърпяват определени трудности.
Не става ясно и как обвързаното с производството подпомагане е стимул за количеството
животни, визирано в чл. 23 от наредбата, а
не касае други случаи, които се нуждаят от
стимулиране. Член 52, ал. 6 от Регламент (ЕС)
№ 1307/2013 г. изрично определя, че обвързаното с производството подпомагане е под
формата на годишно плащане и се отпуска в
рамките на определени количествени граници
и въз основа на определен брой животни, т.е.
количеството животни е критерий за размера
на годишното плащане, свързано с обвързаното
с производството подпомагане, а не дали да
се плати и на кого.
От процесуална гледна точка – с оглед
изискванията, визирани в чл. 20 и чл. 26,
ал. 3 ЗНА – липсват установявания за фактическите и правните основания за оспорената
разпоредба. А дминистративната преписка
не съдържа доказателства за предварителна
оценка на въздействието, както и предварителни анализи и данни, на които се е позовал
вносителят – зам.- министър на земеделието
и храните в доклада си до министъра, и поконкретно относно обосноваване на така
п ред ви ден и я м и н и ма лен брой ж и во т н и,
разликите в условията за допустимост на
подпомагането по отношение на минимално
допустимия брой на овце майки (50) и кози
майки (20) под селекционен контрол от една
порода, както и с оглед изключване на условията за минимални бройки, за реализирани
количества мляко и/или млечни продукти и
регистрирани приплоди за допустимите за
подпомагане животни от автохтонни породи.
По делото липсват и доказателства за
публикуване на Портала за обществени консултации на мотивите, съответно доклада и
предварителната оценка за въздействието по
чл. 20 ЗНА. От ксерокопието на страницата
се установява публикуването само на проекта.
Несъстоятелни са възраженията на касатора,
че оценка за въздействието по чл. 20 ЗНА не
се изисква за наредби, издавани от министри,
а само за тези на Министерския съвет. Никъде
ЗНА не прави такава диференциация. Наредбата като подзаконов нормативен акт във всички
случаи трябва да отговаря на изискванията,
визирани в Закона за нормативните актове.
След като изрично е въведено изискване за
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наредби, издавани от Министерския съвет,
на по-силно основание условията важат и за
такива на министрите.
Решението е валидно и допустимо, но неправилно. За да постанови акта си, решаващият
съд не е извършил цялостна и задълбочена
преценка на доказателствата по делото, вкл.
доводите и възраженията на страните. Това
е довело до формирането на неверни правни
изводи.
Установеното противоречие на чл. 23 от
Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и
реда за прилагане на схемите за директни
плащания на посочените в мотивите на този
съдебен акт законови разпоредби налага отмяната му.
Налице са отменителните основания на
чл. 209, т. 3 АПК, решението като неправилно следва да бъде отменено, а касационната

ВЕСТНИК

БРОЙ 57

жалба – уважена. Воден от изложените съображения и на основание чл. 193 АПК Върховният административен съд, втора колегия,
в настоящия петчленен състав
РЕШИ:
Отменя Решение № 962 от 23.01.2018 г.,
постановено по адм.д. № 4973/2017 г. по описа
на Върховния административен съд, второ
отделение, и вместо него постановява:
Отменя разпоредбите на чл. 23 от Наредба
№ 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за
прилагане на схемите за директни плащания, издадена от министъра на земеделието
и храните.
Решението е окончателно.
Председател:
Георги Чолаков
6716
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1166
от 28 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр Лясковец, община Лясковец, област Велико
Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6531

Изпълнителен директор:
М. Киров

кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Драгичево, община Перник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6534

ЗАПОВЕД № РД-18-1170
от 28 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кладница, община Перник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6535
ЗАПОВЕД № РД-18-1167
от 28 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Боснек, община Перник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6532

Изпълнителен директор:
М. Киров

6533

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1169
от 28 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1171
от 28 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лесковец, община Перник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6536
ЗАПОВЕД № РД-18-1168
от 28 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Големо Бучино, община Перник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1172
от 28 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Мещица, община Перник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6537

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1173
от 28 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Расник, община Перник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6538

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-16-5
от 30 май 2018 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗКИР откри
вам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизираните
територии в землищата на с. Гурмазово (вкл.
гр. Божурище), с. Пожарево, с. Пролеша, с. Росо
ман, община Божурище, област София.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадас
тралните регистри, е „Консултантска Агенция
Аргус“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8
от ЗКИР със Заповед № 931 от 25.09.2001 г. на из
пълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Софийска област, Община Божурище
и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на позем
лените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

6539

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-16-6
от 30 май 2018 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗКИР откри
вам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизирани
те територии в землищата на гр. Долна баня и
с. Свети Спас, община Долна баня, област София.
1. Правоспособното лице, на което се въз
лага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри е ЕТ „К ирил Дана
илов – ТОП – ГЕО“, вписан в регист ъра по
чл. 12, т. 8 от ЗКИР със Заповед № 300-2-275
от 29.08.2002 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Софийска област, и Община Долна
баня.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на позем
лените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

6540

За изпълнителен директор:
Р. Янков
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ЗАПОВЕД № РД-18-1174
от 30 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Богданов дол, община Перник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6541

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1175
от 30 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Витановци, община Перник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6542

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1176
от 30 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Зидарци, община Перник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6543

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1177
от 30 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Планиница, община Перник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6544

За изпълнителен директор:
Р. Янков

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5   

ЗАПОВЕД № РД-18-1178
от 30 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Радуй, община Перник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1182
от 31 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Рударци, община Перник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Р. Янков

За изпълнителен директор:
Р. Янков

6545

ЗАПОВЕД № РД-18-1179
от 30 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Ярджиловци, община Перник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6546

За изпълнителен директор:
Р. Янков

6549

ЗАПОВЕД № РД-18-1183
от 31 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Селищен дол, община Перник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6550

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1180
от 31 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Вискяр, община Перник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1184
от 31 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Чуйпетлово, община Перник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Р. Янков

За изпълнителен директор:
Р. Янков

6547

6551

ЗАПОВЕД № РД-18-1181
от 31 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Люлин, община Перник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1185
от 31 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кошница, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Р. Янков

За изпълнителен директор:
Р. Янков

6548

6552

С Т Р.
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ЗАПОВЕД № РД-18-1186
от 31 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кремене, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6553

За изпълнителен директор:
Р. Янков

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1188
от 1 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кутела, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6555

За изпълнителен директор:
Р. Янков

БРОЙ 57

ЗАПОВЕД № РД-18-1190
от 1 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лъка, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6557

ЗАПОВЕД № РД-18-1187
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 1679 от 24.10.2016 г. на Административния съд –
Бургас, постановено по адм. дело № 385/2016 г.,
одобрявам кадастралната карта и кадастрални
те регистри по отношение на границата между
поземлен имот с идентификатор 07079.701.315 и
поземлен имот с идентификатор 07079.701.316, гр.
Бургас, община Бургас, област Бургас.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

6554

ВЕСТНИК

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1191
от 1 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Могилица, община Смолян,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6558

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1192
от 1 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Подвис, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6559

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1189
от 1 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Левочево, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1193
от 1 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Полковник Серафимово, община Смолян,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Р. Янков

За изпълнителен директор:
Р. Янков

6556

6560

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-1194
от 1 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сивино, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6561

За изпълнителен директор:
Р. Янков

За изпълнителен директор:
Р. Янков

6563

За изпълнителен директор:
Р. Янков

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1199
от 1 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Искра, община Ситово, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6566

ЗАПОВЕД № РД-18-1196
от 1 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Босна, община Ситово, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

С Т Р. 7 7   

ЗАПОВЕД № РД-18-1198
от 1 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Ирник, община Ситово, област
Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6565

ЗАПОВЕД № РД-18-1195
от 1 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Турян, община Смолян, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6562

ВЕСТНИК

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1200
от 1 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Любен, община Ситово, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6567

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1197
от 1 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Гарван, община Ситово, област
Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1201
от 1 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Слатина, община Ситово, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Р. Янков

За изпълнителен директор:
Р. Янков

6564

6568

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 57

ЗАПОВЕД № РД-18-1202
от 4 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на гр. Батановци, община Перник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1206
от 4 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Старо село, община Радомир,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

6569

6573

ЗАПОВЕД № РД-18-1203
от 4 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Дивотино, община Перник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6570

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1204
от 4 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Кралев дол, община Перник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6571

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1207
от 4 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Нова Попина, община Ситово, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6574

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1208
от 4 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Поляна, община Ситово, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6575

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1205
от 4 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Студена, община Перник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1209
от 4 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Попина, община Ситово,
област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

6572

6576

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-1210
от 4 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ястребна, община Ситово, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

6577

Изпълнителен директор:
М. Киров

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 329
от 31 май 2018 г.
Във връзка с постъпили в Направление „Архи
тектура и градоустройство“ на Столичната община
искания за ИПРЗ на урегулирани поземлени имоти
в м. Юбилейна гора – I и II част, и искания за
довършване на административно производство по
одобряване на плана, одобрен с Решение № 437 по
протокол № 85, т. 16 от 9.07.2015 г. на Столичния
общински съвет, се извърши служебна проверка,
при която се установи следното:
В графичната част на плана, одобрен с Решение
№ 437 по протокол № 85, т. 16 от 9.07.2015 г. на
Столичния общински съвет, в таблица „Легенда“
са обозначени значенията на различни графични
изобразявания в плана: „Обхват на разработката“,
„Обхват по чл. 16 ЗУТ“, „Граници на устрой
ствените зони“, „Обхват по чл. 17 ЗУТ“, „УПИ с
влезли в сила административни актове“.
В наименованието на плана и обекта е запи
сано „Проект чрез прилагане на чл. 16 от ЗУТ“.
Обхватът на разработката, обозначен с дебела
черна прекъсната линия, обхваща урегулираните
поземлени имоти, посочени като такива по чл. 16,
и тези, посочени като такива по чл. 17 от ЗУТ.
С т. 1 и 2 от Решение № 437 по протокол
№ 85, т. 16 от 9.07.2015 г. на Столичния общински
съвет са одобрени план за регулация и план за
застрояване в обхват: улица от о.т. 26а до о.т. 100б,
южната граница на кв. 1, улица от о.т. 106б до
о.т. 109, УПИ І – „За озеленяване и инфраструк
тура“, УПИ ІІ – „За озеленяване и инженерна
инфраструктура“ от кв. 7а, улица от о.т. 130 до
о.т. 133, УПИ ХХ – „За озеленяване и инженерна
инфраструктура“ от кв. 15, източната и южната
граница на кв. 15, южната граница на квартали 16,
14 и 10, източната граница на квартали 5, 4 и 2,
в който обхват попадат освен УПИ, одобрени
по реда на чл. 16, и тези, сигнирани с щриховка
като такива по чл. 17 от ЗУТ.
В т. 4 от Решение № 437 по протокол № 85,
т. 16 от 9.07.2015 г. на Столичния общински съвет
е посочено: „От обхвата на разработката по чл. 16
са изключени: УПИ XXIII-233, УПИ XXV-257, кв.
14; УПИ ХХ-257, УПИ XLV-7996, УПИ Х-7997, кв.
16; УПИ Х-182, УПИ XI-34, УПИ XII-170, УПИ
XIII-35, УПИ XVIII-36, УПИ IX-166, УПИ II-174,
УПИ III-639, кв. 15; УПИ IV-422, УПИ XXI – за
озел. и тп, УПИ V – инж. инфрастр., УПИ ХХІІ-
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964, 966, УПИ XXIV – за озелен., УПИ XXIII-1169,
кв. 2; УПИ XVIII-253 и улица от о.т. 16и – о.т.
16к – о.т. 16л до о.т. 16м, УПИ XL-8161 – за ТЕЦ,
кв. 7, без да е посочено, че същите се одобря
ват по реда на чл. 17 от ЗУТ. Тези УПИ не са
включени в таблицата с редуцирани имоти, за
които са отредени УПИ, които са съобразени
с местоположението им, но не и с точните им
кадастрални граници. Тези УПИ не са включени
в оценките по чл. 210 от ЗУТ.
Проектът за тях обаче е съобщаван и по отно
шение на тях е проведено обществено обсъждане.
Волята на административния орган да одобри
плана и за имотите извън обхвата на чл. 16 от
ЗУТ, но в обхвата на разработката, личи от мо
тивите в Решение № 437 по протокол № 85, т. 16
от 9.07.2015 г. на Столичния общински съвет.
В мотивите е посочено, че „Подробният устрой
ствен план е изработен в обхват над три кварта
ла, а в частта извън обхвата на чл. 16 от ЗУТ се
предвижда отчуждаване на имоти за изграждане
на обекти – публична общинска собственост, по
ради което и на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
и чл. 21, ал. 1 във връзка с ал. 7 от ЗОС органът,
компетентен да одобри административния акт, е
Столичният общински съвет.“
Като основание за одобряване на проекта е
посочена нормата на чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, която
не е основание за одобряване на ПУП по чл. 16
от ЗУТ, тъй като при този вид план отчуждаване
не се извършва, а собствеността се придобива и
трансформира по силата на самия план.
В основанията обаче е пропуснат чл. 17 от ЗУТ.
Волята за одобряване на ПРЗ и за УПИ, сиг
нирани като такива по чл. 17 от ЗУТ, личи и от
някои от решенията на ОЕСУТ, послужили като
основание за одобряване на проекта:
– В Решение № ЕС-Г-30 от 30.03.2010 г., т. 21, в
служебните предложения е указано: „Да се пред
ставят предварителни договори по чл. 17, ал. 3 или
5 от ЗУТ за урегулираните съсобствени имоти.“
– В Решение № ЕС-Г-92 от 2.12.2014 г., т. 1,
в служебните предложения от отдел „ПУП“ е
указано: „Да се означи графично обхватът на
частите от разработката по чл. 16 и по чл. 17 от
ЗУТ. Да се означи графично обхватът на целия
проект за ПРЗ.“
– В Решение № ЕС-Г-4 от 20.01.2015 г., т. 20, в
служебните предложения от отдел „ПУП“ е ука
зано: „Да се коригира ПРЗ, като УПИ XXIII-233
се укаже в разработката по чл. 17 ЗУТ. УПИ
ХVIII-36 – „за жс“, от кв. 15 да се сигнира като
разработка по чл. 17 ЗУТ.“
От всичко гореизложено е видно, че всички
УПИ, за които в т. 4 от Решение № 437 по про
токол № 85, т. 16 от 9.07.2015 г. на Столичния
общински съвет е посочено, че са изключени от
обхвата на разработката по чл. 16, са одобрени
с решението, но по чл. 17 от ЗУТ.
За доказване на допуснатата очевидна фак
тическа грешка служебно е приложено Решение
№ 437 по протокол № 85, т. 16 от 9.07.2015 г. на
Столичния общински съвет и протоколи на ОЕ
СУТ с № ЕС-Г-30 от 30.03.2010 г., т. 21, № ЕС-Г-92
от 2.12.2014 г., т. 1, и № ЕС-Г-4 от 20.01.2015 г., т. 20.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния
кодекс във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 16 във

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

връзка с чл. 17 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС,
протоколи на ОЕСУТ с № ЕС-Г-30 от 30.03.2010 г.,
т. 21, № ЕС-Г-92 от 2.12.2014 г., т. 1, и № ЕС-Г4 от 20.01.2015 г., т. 20, Столичният общински
съвет реши:
Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в текстовата и графичната част на план
за регулация и застрояване на м. Юбилейна
гора – I и II част, одобрен с Решение № 437 по
протокол № 85, т. 16 от 9.07.2015 г. на Столичния
общински съвет, както следва:
1. В текстовата част на Решение № 437 по
протокол № 85, т. 16 от 9.07.2015 г. на Столичния
общински съвет:
1.1. в абзаца, започващ „На основание“, след
„чл. 16, ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗУТ“ се добавя „чл. 17
от ЗУТ“;
1.2. в т. 4 от диспозитива след „кв. 7“ се поставя
запетая и се добавя „сигнирани чрез щриховка в
графичната част, които се одобряват на основание
чл. 17 от ЗУТ“.
2. В графичната част наименованието на плана
и обекта вместо „Проект чрез прилагане на чл. 16
от ЗУТ“ да се чете: „Проект чрез прилагане на
чл. 16 и 17 от ЗУТ“.
Корекциите в графичната част да се отразят
с червен цвят в плана за регулация и в плана за
застрояване.
Настоящото решение е неразделна част от Ре
шение № 437 по протокол № 85, т. 16 от 9.07.2015 г.
на Столичния общински съвет.
Решението да се п ублик у ва 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 заинтересувани
те лица по реда на съобщаване на акта – чрез
обнародване в „Държавен вестник“.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
АПК пред Административния съд – София-град,
в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Овча купел“ – СО,
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.

6630

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
РЕШЕНИЕ № 695
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Долни чифлик, одобрява
проект на подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на ПИ
000137, ПИ 000140, ПИ 000144, ПИ 000131, ПИ
000147 и ПИ 061001 и нова улична регулация,
определена с о.т. 316 до о.т. 333 включително по
КВС на с. Венелин, за жилищно строителство
съгласно приложение № 2 към докладната записка.

6591

Председател:
Ж. Жеков
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ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 869
от 21 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 63427.1.148.19.73 по ка
дастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Русе, представляващ магазин със застроена
площ 138,42 кв. м, заедно с 2,639 % идеални части
от общите части на сградата, разположен на първи
етаж на осеметажна жилищна сграда, ж.б. Първа
пролет, ул. Плиска № 5, кв. Възраждане, Русе, с
предназначение: за търговска дейност, предмет
на АОС № 6889 от 21.02.2013 г.
2. Утвърждава тръжната документация (при
ложение № 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 239 000 лв.
2.2. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 20 000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вест
ник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
2.4. Начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на под
писване на договора за продажба.
Тръжната документация се закупува в цен
търа за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената
на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе,
по сметка: BG96IORT73798400080000, банков
код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000, „Ин
вестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за адми
нистративни услуги и информация.
3. Срок за закупуване на тръжна документа
ция – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на
третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.
7. Определя комисия в състав от 7 члено
ве – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължител
ността на търга.
9. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спе
челилия търга участник.
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10. Възлага на кмета на община Русе да осво
боди депозитите на неспечелилите участници в
търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
11. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

6593

Председател:
Хр. Белоев

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 55
от 30 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, като взе предвид докладна
записка с вх. № 164/18.05.2018 г. съгласно Заповед
№ РД-1 от 2.01.2018 г. на кмета на община Съ
единение, Общинският съвет – гр. Съединение,
одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Подземна кабелна линия 20 kV от
В/ст „Голям Чардак“ до нов БКТП „ИТД“ в УПИ
6, кв. 129, гр. Съединение, община Съединение.

6592

Председател:
И. Дребчев

ОБЩИНА С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 445
от 30 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – с. Братя Даскалови, реши:
О д о б р я в а п р о е к т з а п о д р о б е н ус т р о й 
ствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за УПИ VІ-405 и УПИ VІІ-404 в кв.
34 и план за улична регулация (ПУР) между о.т.
126 и о.т. 127 по плана на с. Опълченец, община
Братя Даскалови, с цел:
– о б ед и н я ва не на У П И V І- 4 05 и У П И
VІІ-404 в кв. 34 и част от улица между о.т. 126
и о.т. 127 в един общ нов УПИ VІ-404, 405 в кв.
34 по плана на с. Опълченец;
– промяна на източната улична регулационна
линия на УПИ ІV-396 и УПИ V-396, като тя се
промени във вътрешнорегулационна линия между
УПИ ІV-396, УПИ V-396 и новообразувания УПИ
VІ-404, 405 в кв. 34 по плана на с. Опълченец и
се постави така, че да съответства на съществу
ващата кадастрална граница на ПИ 396;
– промяна на устройствената зона на ново
образувания УПИ VІ-404, 405 в кв. 34 по плана
на с. Опълченец в зона „Пп“ – предимно произ
водствена зона.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Общинския съвет – с. Братя Даскалови, пред
Административния съд – Стара Загора.
Председател:
П. Михайлов
6597
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438. – Българската народна банка на основа
ние чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 29 юни 2018 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
18 037 371
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
2 729 433
Инвестиции в ценни книжа
25 214 422
Всичко активи:
45 981 226
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
15 768 716
Задължения към банки
13 199 374
Задължения към правителството
и бюджетни организации
9 443 214
Задължения към други депозанти
1 995 020
Депозит на управление „Банково“
5 574 902
Всичко пасиви:
45 981 226
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 29 юни 2018 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
35 995
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 990 112
Дълготрайни материални и
нематериални активи
126 080
Други активи
15 264
Депозит в управление „Емисионно“ 5 574 902
Всичко активи:
7 742 353
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 327 196
Други пасиви
179 080
Всичко задължения:
3 506 276
Основен капитал
20 000
Резерви
4 271 526
Неразпределена печалба	-55 449
Всичко собствен капитал:
4 236 077
Всичко пасиви:
7 742 353
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Т. Цветкова
6646
22. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ съобщава, че е издал на Агенция „Пътна
инфраструктура“ Разрешение за строеж № РС-43
от 22.06.2018 г. за обект: АМ Струма ЛОТ 3.1
„Благоевград – Крупник“: участък от км 360+950
до км 361+200, участък от км 361+540 до км
361+847, пътна връзка на пътен възел „Благоевград-юг“ – пътен възел – І-1 (Е79), при условия
та на чл. 60 от Административнопроцесуалния
кодекс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж под
лежи на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
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от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
6721
9. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постанов
ление № 34 от 22.06.2018 г. за възлагане на
недвижим имот възлага на Марийка Сотирова
с адрес: Пловдив, ул. Бугариево № 1Б, следния
недвижим имот, отнет в полза на държавата с
влязло в сила на 25.04.2017 г. Решение № 17019
от 29.09.2014 г. по гр.д. № 2554 по описа за 2008 г.
на Софийския градски съд и изпълнителен лист
от 10.07.2017 г. по гр.д. № 2554/2008 г. на Софий
ския градски съд, представляващ самостоятелен
обект в сграда с кадастрален идентификатор
51500.506.232.1.4, представляващ: съгласно схе
ма № 15-4560 от 4.01.2018 г. на самостоятелния
обект в сграда с идентификатор 51500.506.232.1.4
с адрес Несебър, община Несебър, област Бур
гас, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-46 от
18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АК,
последно изменение със заповед: няма издадена
заповед за изменение на КККР; адрес на имота:
Несебър, п.к. 8230, Семирамида Гардън, бл. А,
ет. 1, ап. 4; самостоятелният обект се намира
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 51500.506.232; предназначение
на самостоятелния обект: жилище, апартамент;
брой нива на обекта: 1; посочена в документа
площ: 128 кв. м; прилежащи части: ниво: 1;
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 51500.506.232.1.78; под обекта: няма;
над обекта: 51500.506.232.1.12. Имотът се продава
такъв, какъвто е към момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
от ДОПК собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението.
6627
98. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане
на недвижим имот № С180020-091-0000435 от
25.06.2018 г. възлага на Стоянка Петрова Павлова
следния недвижим имот: поземлен имот № VI-87,
88, кв. 6 по плана на с. Нейково, община Котел,
област Сливен, с площ на имота 1520 кв. м, по
нотариален акт № 37, т. II, д. № 214/2007 г., акт
№ 51, т. II, д. 282 на АВ за 2007 г., и с площ на
имота 2018 кв. м, по скица № 568 от 28.11.2008 г.,
ведно с построените в имота жилищна сграда на
два етажа със ЗП 77 кв. м и разгъната застроена
площ 154 кв. м и стопанска постройка със застро
ен обем 293 куб. м, при граници: север – имоти
с № I-93 и VIII-94, юг – улици, изток – имот
№ VII-86, запад – имот № V-87, 89, за сумата
7300 лв. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението и същото подлежи на
вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождението на имота.
6747
57. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановле
ние за възлагане № 45 от 7.06.2018 г., издадено
от директора на ТД на НАП – Велико Търново,
възлага на Детелин Богданов Иванов с адрес:
Плевен, ул. Гренадирска № 38, вх. Б, ап. 16, група
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№ 51/18-3, представляваща 1/2 идеална част от
поземлен имот с идентификатор № 56722.658.67 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-56 от 18.09.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, съгласно
скица на поземлен имот № 15-105291/16.03.2015 г.,
издадена от СГКК – Плевен, номер по предхо
ден план: 11376, намиращ се в Плевен, община
Плевен, област Плевен, Плевен-запад, с площ
по скица 6167 кв. м, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване, при съседи с
идентификационни № 56722.658.76; 56722.658.77;
56722.658.78; 56722.658.79; 56722.658.66; 56722.658.18;
56722.658.17; 56722.658.16; 56722.658.68; 56722.658.73,
а съгласно нотариален акт за покупко-продажба
на земеделски земи № 49, том III, рег. № 4264,
дело № 410/2008 г., издаден от И. Иванов – нота
риус с район на действие Районен съд – Плевен,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 007, и Решение № 550 от 31.10.2013 г., по гр.д.
№ 721/2011 г. по описа на Окръжния съд – Плевен,
влязло в сила на 24.11.2014 г., представлява 1/2
идеална част от поземлен имот с площ 6,200 дка,
четвърта категория, намиращ се в строителните
граници на Плевен, община Плевен, в местността
Цигански лозя, съставляващ имот № 11376, съглас
но кадастралния план, утвърден през 1994 г., при
съседи на имота: имоти на наследници на Цвета
Абаджиева, наследници на Кръстина Трифонова,
наследници на Люба Дичева, наследници на Иван
Илиев, наследници на Роска Христова и път,
за сумата 2870 лв. На основание чл. 246, ал. 8,
изр. 1 от ДОПК собствеността преминава у ку
пувача от датата на постановлението.
6628
65. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност доцент за военнослужещ в област на
висшето образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.2. Военно дело, по
научна специалност „Организация и управление
на въоръжените сили“ за преподаване на учебните
дисциплини „Оперативно изкуство в съвместни
и многонационални операции“, „Планиране на
операции в НАТО“, „Операции в отговор на
кризи“ и „Информационни операции“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите
от кандидатите се счита датата на завеждането
им в регистратурата на Военната академия.
Изискванията към кандидатите и необходимите
документи за участие в конкурса са определени
със Заповед № ОХ-498 от 13.06.2018 г. на ми
нистъра на отбраната на Република България.
Документи и справки – София, бул. Евлоги и
Христо Георгиеви № 82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
6609
27. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурс за прием на редовни и задочни
докторанти за 2019 г. съгласно Заповед № ОХ539 от 2.07.2018 г. на министъра на отбраната по
следните специалности: медицина на бедствените
ситуации – 3 места; обща хирургия – 4 места;
организация и тактика на медицинската служба –
2 места; урология – 3 места; белодробни болес
ти – 1 място; неврология – 1 място; инфекциозни
болести – 2 места; гръдна хирургия – 1 място;
анестезиология и интензивно лечение – 1 място;
физиотерапия, курортология и рехабилитация –
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1 място; имунология – 1 място. Документите се
подават в отдел „Явно деловодство“ на ВМА до
10.08.2018 г. Изискванията към участниците, не
обходимите документи и темите за конкурсните
изпити са публикувани в посочената заповед и
на интернет страницата на ВМА: www.vma.bg. За
повече информация: отдел „Учебна и научноизсле
дователска дейност“, тел.: 02/922 56 96; 02/922 51 41.
6737
5. – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це нов“ – Свищов, обявява конкурс за академичната
длъжност главен асистент по област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни на
уки, професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Финанси, парично обръще
ние, кредит и застраховка (застраховане)“ – един
за нуждите на катедра „Застраховане и социално
дело“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в академията,
отдел „Докторантура и академично развитие“,
тел. 0631/66-362.
6620
5а. – Ст оп а нск ат а а к а дем и я „ Д. А . Ценов“ – Свищов, преобявява конкурси за прием
на редовни и задочни докторанти, обучение, фи
нансирано от държавата, за учебната 2017/2018 г.
в съответствие с Решение № 236 от 27.04.2017 г.
на МС и Решение № 7 от 20 юни 2018 г. на Ака
демичния съвет. Кандидатите подават следните
документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3.
диплома за висше образование (окс „магистър“ и
приложението към нея) или нотариално заверено
копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса
за участие в кандидатдокторантски конкурси. Срок
за подаване на документи – 2 месеца от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в КСК център, тел. 0631/66-381.
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28. – Бургаският свободен университет обявя
ва конкурс за прием на трима докторанти – двама
в редовна форма на обучение и един в задочна
форма на обучение, за учебната 2018/2019 г. по
докторска програма „Инженеринг и електрони
зация в електрообзавеждането“ в професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, със срок за подаването на доку
менти – 2 месеца от обнародването в „Държа
вен вестник“. Документи – в университета на
адрес: Бургас, ул. Сан Стефано № 62, стая 24,
тел. 056/900-454.
6728
6. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за главни асистенти по професи
онално направление 4.5. Математика, специалност
„Математическо моделиране и приложение на
математиката“, със срок 3 месеца от обнародва
нето в „Държавен вестник“ за нуждите на фа
култет „Природни науки и образование“, катедра
„Приложна математика и статистика“ – двама.
Справки – в Кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg);
подаване на документи – доц. д-р Орлин Петров,
отдел „Развитие на академичния състав“, каб. 1.334,
тел.: 082/888-455; 0882390043.
6652
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342. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при
БАН – София, обявява конкурси за академични
длъжности по научно направление 4.3. Биоло
гични науки: доцент по 01.06.10 Биохимия за
нуждите на секция „Патология“ – един; професор
по 01.06.26 Морфология за нуждите на секция
„Патология“ – един. Срок за подаване на доку
ментите – 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.
6749
43. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е
изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ
за УПИ VII, VIII, IX и X в кв. 4А по плана
на п ром и ш лена зона „Юг -За па д“ – Бу ргас,
ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700,
07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671 по КК
на гр. Бургас и ПУП – ПРЗ за ПИ с идентифи
катори 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74,
07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699 по
КККР на гр. Бургас, част от територията на про
мишлена зона „Юг-Запад“ – Бургас. Проектът е
изложен за разглеждане в стая 410 в сградата на
Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едно
месечен срок от обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“.
6733
73. – Община Варна на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 107
от 29.05.2018 г. и № 108 от 5.06.2018 г. на коми
сията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена
със Заповед № РД-17-7706-215 от 19.06.2017 г. на
областния управител на област с административен
център Варна, са изработени и приети проекти
за план на новообразувани имоти в случаите по
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни
решения) на зони по § 4 ЗСПЗЗ за:
– местност Боровец-север – зем л и ще к в.
Галата, гр. Варна, община Варна, като част от
имотите по този план представляват земеделска
земя, а останалата част попадат в околовръстния
полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 от
ПЗРЗСПЗЗ, относно поземлени имоти: № 630,
1033, 3134, 3318 и 3371, КР 5401;
– местност Ваялар – селищно образувание,
землище гр. Варна, относно поземлен имот:
№ 758, КР 523;
– местност Манастирски рид, Бялата чешма
и Дъбравата – селищно образувание, землище
кв. Виница, гр. Варна, община Варна, относно
поземлен имот: № 1236, КР 517;
– местност Сотира – селищно образувание,
землище гр. Варна, относно поземлени имоти:
№ 42, 43, 1024 и 9506, КР 508.
Проектите за изменение са предоставени за
разглеждане в Община Варна, ет. 12, стая 1205,
отдел „Земеделие“, дирекция „Общинска соб
ственост, икономика и стопански дейности“. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
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заинтересованите лица могат да направят пис
мени искания и възражения по проектите до
кмета на общината.
6739
398. – Община Варна на основание чл. 30
от ЗПСК обявява, че са извършени продаж
би на следните общински обекти в периода
1.01.2018 г. – 30.06.2018 г.:
1. Общински нежилищен имот във Варна, ул.
Генерал Скобелев № 52, представляващ сграда с
идентификатор 10135.2557.327.2, ЗП 64 кв. м, на
два етажа, и ПИ с идентификатор 10135.2557.327
с площ 849 кв. м, АОС № 7034 от 25.07.2012 г. и
акт за поправка № 1 от 26.03.2018 г., продаден
чрез публичен търг с явно наддаване на „Лан
тан Инвестмънт“ – ООД, ЕИК 204475366, за
1 620 000 лв., изплатени от купувача.
2. Общински нежилищен имот във Варна,
бул. Христо Ботев № 18, вх. 1, ет. 13, предста
вляващ ателие № 1, ЗП 88,50 кв. м, ведно с изба
№ 337 – ЗП 11,47 кв. м, АОС № 5927 от 16.11.2009 г.,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване на
Илиян Димитров Хитов за 68 400 лв., изплатени
от купувача.
3. Общински нежилищен имот във Варна,
бул. Цар Освободител № 88, бл. 1, вх. А, ет. 6,
представляващ ателие № 1 с идентификатор
10135.2556.1.4.20, ЗП 92,60 кв. м, АОС № 6113
от 20.07.2010 г., продаден чрез публичен търг
с явно наддаване на Асен Милков Миланов за
81 000 лв., изплатени от купувача.
4. Общински нежилищен имот във Варна,
бул. Цар Освободител № 88, бл. 2, вх. Б, ет. 6,
представляващ ателие № 1 с идентификатор
10135.2556.1.5.16, ЗП 135,60 кв. м, АОС № 6131
от 20.07.2010 г., продаден чрез публичен търг с
явно наддаване на Димитър Желев Стоянов за
118 400 лв., изплатени от купувача.
5. Общински нежилищен имот във Варна,
бул. Цар Освободител № 88, бл. 3, вх. В, ет. 6,
представляващ ателие № 1 с идентификатор
10135.2556.1.6.16, ЗП 156 кв. м, АОС № 6150 от
20.07.2010 г., продаден чрез публичен търг с явно
наддаване на „Фреш Кетъринг“ – ЕООД, ЕИК
203222435, за 181 900 лв., изплатени от купувача.
6668
1. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парце
ларен план) за обект: „Реконструкция на магистра
лен водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково
до ПСПВ „Енчец“, намиращ се на територията
на община Черноочене и община Кърджали,
област Кърджали. Проектната документация е
изложена за разглеждане в Община Кърджали,
стая 214. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ за
интересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6720
1. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на ПУП – парцеларен план за
обект „Газоснабдяване на община Мъглиж – Раз
пределителен газопровод извън границите на
урбанизираната територия на гр. Мъглиж за
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захранване на ПИ 49494.46.485. Трасе на газо
разпределителен газопровод за присъединяване
към газоразпределителна мрежа на поземлен
имот с идентификатор 49494.46.485“ в земли
щето на гр. Мъглиж, община Мъглиж, област
Стара Загора. Проектът е изработен въз основа
на решения № 475 от 29.03.2018 г. и № 476 от
29.03.2018 г. на Общинския съвет – гр. Мъглиж.
„Ситигаз България“ – ЕАД, като възложителят
за присъединяването към газоразпределителната
мрежа е съгласувал с Решение № СЗ-15-ПР от
11.04.2011 г. за преценяване на необходимостта
от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда на комисията по чл. 81,
ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от ЗООС
към Министерството на околната среда и во
дите, писмо с рег. № ДАЕУ-4291 от 14.06.2018 г.
на Държавна агенция „Електронно управле
ние“, здравно заключение с изх. № АУ-2799 от
8.05.2018 г. на Министерството на здравеопазва
нето – Регионална здравна инспекция, становище
на „Напоителни системи“ – ЕАД, с изх. № 862
от 10.05.2018 г., с протокол № 29 от 14.05.2018 г.
на „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, и писмо
№ ТО-СП-175 от 22.05.2018 г. на „ВиК“ – ЕООД,
Стара Загора. За място на присъединяване на
разпределителен газопровод ∅ 90 е определен
съществуващ газопровод с ∅ 90. Газопроводът
ще започне от извън урбанизираната територия
на гр. Мъглиж от връх с номер 1 и се движи
в посока изток-запад до връх с номер 12, след
което продължава в посока юг-север от връх 12
до връх 106, като пресича последователно имоти:
ПИ 46.132 – общинска публична собственост
(пасище); ПИ 46.906; ПИ 39.36; ПИ 42.808; ПИ
32.993; ПИ 29.22; ПИ 29.991; ПИ 50.24 – общин
ска публична собственост (за селскостопански,
горски, ведомствен път); ПИ 29.987 – държавна
публична собственост (за друг поземлен имот за
движение и транспорт), до ПИ с идентификатор
49494.46.485. Дължината на трасето е 1919,92 м.
Сервитутът е 2 м и е определен от проектанта
по част „Геодезия“ съгласно чл. 7, ал. 2 от На
редба № 16 от 2004 г. Площта на сервитута е
47,782 кв. м. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
6667
7. – Община гр. Попово, област Търговище,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите собственици, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за подземна
оптична мрежа за електронни съобщения за
нуждите на „Нетуоркс – България“ – ЕООД, на
територията на община Попово, с трасе – гр.
Попово – с. Кардам – с. Ломци – г раница с
община Разград. Проектът е на разположение
на заинтересованите собственици в стая № 308
в сградата на Община Попово. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ несъгласните с предвиж
данията в проекта могат да направят писмени
възражения до Община Попово в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държа
вен вестник“.
6642
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8. – Община гр. Попово, област Търговище,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите собственици, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за подземна
оптична мрежа за електронни съобщения за нуж
дите на „Нeтбокс“ – ЕООД, на територията на
община Попово, с трасе – гр. Попово – с. Дриново.
Проектът е на разположение на заинтересованите
собственици в стая № 308 в сградата на Общи
на Попово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
несъгласните с предвижданията в проекта могат
да направят писмени възражения до Община
Попово в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
6641
61. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – план за застрояване за ПИ 200003 и
парцеларен план за трасета на електропровод и
водопровод до ПИ 200003 в землище с. Столът с
ЕКАТТЕ 69451, м. Средокът, община Севлиево.
С ПУП – план за застрояване, поземлен имот
200003 се отрежда „За паркинг и трафопост“ в
рамките на устройствена зона за рекреационни
дейности („Од“), със следните устройствени
показатели: начин на застрояване – свободно,
характер на застрояване – ниско с височина до
10 м, макс. плътност – 30%, макс. Кинт. – 1,5,
минимална озеленена площ – 50%. Трасето на
електропровода СрН започва от съществуващия
стълб в ПИ 69451.197.7 (СБС № Б-19, изв. „Душе
во“), след което по местен път ПИ 65451.0.532,
извън територията на населеното място и ПИ
65451.0.552 – полски път по КВС землище с. Сто
лът, достига до имота, предвиден за строителство.
Общата дължина на трасето на електропровода е
789,10 м, от които 11,56 м преминават през частна
собственост, 777,54 м – през пътища – публична
общинска собственост. Предвиден е сервитут от
по 2 м от двете страни на трасето. Трасето на
водопровода е продължение на одобрено трасе
за захранване на ПИ 199006 и започва от т. 7А,
попадаща в обхвата на ПИ 000532 – местен път
на община Севлиево, достигайки до ПИ 200003.
Общата дължина е 133,69 м. Предвиден е сервитут
по 0,90 м от двете страни спрямо оста на трасето.
Линиите на трасетата са съгласно графичната
част на проекта. Проектът е изложен в стая 108
на Община Севлиево. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
6714
61а. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – план за застрояване за ПИ 199037 и
парцеларен план за трасета на електропровод и
водопровод до ПИ 199037 в землище с. Столът
с ЕК АТТЕ 69451, м. Гьолът, община Севлиево.
С ПУП – план за застрояване, поземлен имот
199037 се отрежда „За обществено обслужва
не – летен навес за сватбени и други търже
ства и параклис“, със следните устройствени
показатели: начин на застрояване – свободно,
характер на застрояване – ниско с височина до
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10 м, макс. плътност – 70 %, макс. Кинт. – 2,0,
минимална озеленена площ – 30 %. Трасето на
електропровода СрН започва от съществуващия
стълб в ПИ 69451.197.7 (СБС № Б-19, изв. „Душе
во“), след което по местен път ПИ 65451.0.532,
извън територията на населеното място по КВС
землище с. Столът – от т. 1 до т. 19, достига до
имота, предвиден за строителство. Общата дъл
жина на трасето на електропровода е 726,30 м,
от които 11,56 м преминават през частна соб
ст венос т, а 714,74 м – п рез мес т ен п ът ПИ
65451.0.532 – публична общинска собственост.
Предвиден е сервитут от по 2 м от двете страни
на трасето. Трасето на водопровода е продъл
жение на одобрено трасе за захранване на ПИ
199006 и започва от т. 7А, попадаща в обхвата
на улица в населеното място на с. Стоили,
проектното трасе преминава в обхвата на ПИ
65451.0.532 – местен път на община Севлиево.
Общата дължина е 46,63 м. Предвиден е сервитут
по 0,90 м от двете страни спрямо оста на трасето.
Линиите на трасетата са съгласно графичната
част на проекта. Проектът е изложен в стая 108
на Община Севлиево. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения до об
щинската администрация.
6715
22. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за довеждащ водопровод за питейни води от ре
зервоар с V=2500 куб. м от система Мечкарево,
намиращ се в ПИ 67338.436.214, местност Баш чар
дак, землище гр. Сливен, до разпределителната
мрежа на гр. Сливен. Трасето със своя сервитут
засяга следните поземлени имоти в землището на
гр. Сливен: 67338.33.11, 67338.33.13, 67338.436.214,
67 33 8 .43 6 . 218 , 67 33 8 .43 6 . 2 55, 67 33 8 .43 6 . 2 6 0 ,
67338.436.2 63, 67338.436.376, 67338.436.513 и
67338.436.514. Засегнатите имоти са общинска и
държавна собственост и собственост на физи
чески лица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
6662
35. – Общ и на „Т у н д ж а“ – Ямбол, на ос
нование чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план (парцеларен план) за трасе на оптичен
кабел на „Диана кабел ТВ“ – ООД, с обща
дължина 8177,40 м, от които 1556 м през по
землени имоти № 23501.18.134, № 23501.18.135,
№ 23501.18.130, № 23501.18.129 – полск и п ъ
т и щ а , № 2 3 5 01 .1 8 . 3 01 – п а с и щ е , м е р а , и
№ 2 35 01.18 .16 3 – д е р е, в з е м л и щ е т о н а с.
Дра жево, 5075,50 м п рез позем лен и и мо т и
№ 770 3 0.2 3.2 3 – д е р е, № 770 3 0.2 3.2 6 5 – п ът
I I к л а с о т РП М , № 7 7 0 3 0 . 2 4 . 53 – п ъ т I V
клас – местен път, № 77030.24.121 – полски път,
№ 77030.24.111 – ведомствен път, № 77030.24.120,
№ 77030.24.109, № 77030.24.236, № 77030.24.644,
№ 77030.31.165, № 77030.24.105, № 77030.31.164 и
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№ 77030.31.655 – полски пътища, в землището на
с. Хаджидимитрово, и 1545,90 м през поземлени
имоти № 03229.10.183 и № 03229.10.175 – полски
пътища в землището на с. Безмер, община
„Ту н д ж а“. Проек т ът е на разположен ие на
заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“ на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародване на обявле
нието в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
6638

СЪДИЛИЩА
Варненският апелативен съд уведомява на
основание чл. 48, ал. 1 ГПК Димитър Колев
Нейчев с последен адрес Варна, ул. Константин
Иречек № 22, ет. 4, ап. 10, в момента във Велико
британия, с неизвестен адрес, че в Апелативния
съд – Варна, е образувано в.т.д. № 175/2018 г.
по жалба срещу решение по т.д. № 702/2017 г.
на Окръжния съд – Варна, по иск на „Райфай
зенбанк (България)“ – ЕАД, по чл. 422 ГПК.
Указва на ответника Димитър Колев Нейчев,
че в двуседмичен срок от обнародване на обяв
лението в „Държавен вестник“ следва да се яви
в съда, за да получи препис от исковата молба
и доказателствата към нея и да посочи съдебен
адресат в седалището на съда. В случай че не се
яви, ще му бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
6753
Административният съд – Видин, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобща
ва, че е постъпило оспорване от зам. окръжен
прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на
разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 6, буква „е“, чл. 20,
ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 5, чл. 20, ал. 2, чл. 20,
ал. 6 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за овладяване
популацията на безстопанствените ку чета и
регистрацията на домашни кучета на територи
ята на община Белоградчик, приета с Решение
№ 231, взето с протокол № 18 от 16.10.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Белоградчик, по което е
образувано адм. дело № 152/2018 г. по описа на
Административния съд – Видин, което е насро
чено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 17.09.2018 г. от 14,15 ч.
6761
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
обявява, че е постъпил протест на прокурор
при Окръжна прокуратура – Кюстендил, срещу
Наредбата за обществения ред на територията на
община Кюстендил, приета с Решение № 364 от
29.01.2009 г. на Общинския съвет – гр. Кюстендил.
Същата е с последващи изменения. Твърди се, че
наредбата е приета при съществено нарушение
на административнопроизводствените правила и
има за последица незаконосъобразност на акта.
Излагат се подробни мотиви за тази незаконо
съобразност и се иска отмяна на наредбата. По
протеста е образувано адм. дело № 283/2018 г. по
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описа на Административния съд – Кюстендил. По
делото е насрочено открито съдебно заседание
на 19.09.2018  г. от 10 ч.
6731
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Кюс
тендил, срещу разпоредбите на чл. 27, ал. 2,
т. 6, чл. 34, т. 7 и чл. 39, ал. 2 в частта относно
„… или упълномощено от него лице“ от Наредбата
за придобиване, регистрация, отглеждане и кон
трол на селскостопански животни за собствени
нужди и животни-компаньони на територията
на община Рила, приета с Решение № 49 по
протокол № 8 от 26.01.2012 г. на ОбС – гр. Рила.
Претендира се материална незаконосъобразност
на оспорените текстове поради противоречие с
норми от по-висок ранг и се иска тяхната от
мяна. По оспорването е образувано адм. дело
№ 202/2018 г. по описа на Административния
съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито
съдебно заседание на 26.09.2018 г. от 10 ч.
6759
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Петър Великов Петров от
Пловдив, ул. Ген. Д. Николаев № 115, против
Заповед № 255 от 13.04.2018 г. на кмета на об
щина Стрелча за одобряване на изменение на
ПУП – ПР за дворищна регулация на с. Смилец,
община Стрелча. По жалбата е образувано адм.
д. № 440/2018 г. по описа на съда. Заинтере
суваните лица имат право да се конституират
като ответници в едномесечен срок от датата
на обнародване на настоящото обявление чрез
подаване на заявление със съдържанието по
чл. 218, ал. 4 от ЗУТ.
6732
Административният съд – Плевен, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу чл. 15, ал. 4 и чл. 17,
ал. 2 в частта относно „…или упълномощени от
него лица“ от Наредбата за регистрация, стопа
нисване и контрол на кучета на територията на
община Долни Дъбник, приета с Решение № 140
от 30.11.2012 г. на Общинския съвет – гр. Долни
Дъбник, изм. с Решение № 598 от 17.09.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Долни Дъбник, по който
е образувано адм. д. № 558/2018 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
6505
Административният съд – Пловдив, Х състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 1783 по описа за 2018 г. на Административния
съд – Пловдив, по протест на Окръжната проку
ратура – Пловдив, срещу чл. 3, чл. 4, ал. 1, т. 7,
буква „е“, чл. 25, ал. 4, чл. 26, ал. 7 във връзка с
чл. 11, ал. 1, т. 5 и чл. 26, ал. 8 от Наредбата за
овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Съединение,
приета с Решение № 170, взето с протокол № 23
от 18.02.2013 г. на Общинския съвет – гр. Съе
динение.
6624
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Административният съд – Пловдив, ХVІІ със
тав, на основание  чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест
от Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу
чл. 18, ал. 1, т. 14 от Правилника за организаци
ята и дейността на общинския съвет, постоян
ните комисии и на общинската администрация
на Община „Родопи“, област Пловдив, изменен
и допълнен с Решение № 50, взето с протокол
№ 04 от 22.03.2018 г., по което е образувано адм.
д. № 1816/2018 г. по описа на Административния
съд – Пловдив.
6654
Административният съд – Пловдив, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 1444 по описа
за 2018 г. на Административния съд – Пловдив,
ХVІ състав, по жалба от Георги Панов против
Правилника за изменение и допълнение на Пра
вилника за организацията и дейността на ОП
„Социален патронаж“ – Перущица, приет с Реше
ние № 81, взето с протокол № 87 от 24.11.2014 г.;
изм. и доп. с Решение № 3, взето с пр. № 3 от
24.02.2016 г.; посл. изм. и доп. с Решение № 32,
взето с протокол № 5 от 30.04.2018 г. на Общин
ския съвет – гр. Перущица.
6655
Административният съд – Пловдив, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 1856 по описа
за 2018 г. на Административния съд – Пловдив,
ХVІ състав, по протест от прокурор при Ок
ръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 21,
букви „в“, предл. 6, чл. 28, буква „д“ във връзка
с чл. 22, букви „в“ и „е“ и чл. 32 от Наредбата
за реда и условията за отглеждане на животни
на територията на община Хисаря.
6729
Административният съд – Пловдив, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 1815 по описа
за 2018 г. на Административния съд – Пловдив,
ХХVІІІ състав, по протест от прокурор при Ок
ръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 19,
ал. 1, т. 7 в частта му „…Командировъчните се
подписват от председателя на общинския съвет“
от Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимо
действието му с общинската администрация при
Община Стамболийски.
6730
Административният съд – Пловдив, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжната прокуратура – Пловдив, на чл. 21,
ал. 6 и чл. 28, ал. 4 от Наредбата за реда за при
добиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Асеновград, по което е
образувано адм. д. № 1944 по описа за 2018 г.
на Административния съд – Пловдив, ІІ състав.
Ответник е Общинският съвет – Асеновград.
Делото е насрочено за 26.09.2018 г. от 9 ч.
6760
Административният съд – Силистра, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от проку
рор при Окръжната прокуратура – Силистра,
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на Правилника за организацията на дейността
на Общинския съвет – гр. Силистра, по което
е образувано адм. д. № 113/2018 г. по описа на
Административния съд – Силистра.
6653
Административният съд – Смолян, на осно
вание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 163/2018 г. по жалба от П. Т. З. срещу
чл. 49, т. 41 в частта „над 14 г. – 2,50 лв.“ от На
редба № 9 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Мадан, приета с Решение № 231 по
протокол № 18 от 26.10.2016 г. на ОбС – гр. Мадан.
Делото е насрочено за 11.09.2018 г. от 13,40 ч.
6763
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181 от АПК съобщава, че е обра
зувано адм. д. № 5492 по описа на съда за 2017 г.,
ІІ отделение, 35 състав, по жалба на Огнян
Наков Наков, Аделина Пламенова АлексиеваПетрова, Миглена Кирилова Лазарова-Мицева,
Виргиния Тодорова Димитрова, Даниела Велева
Минковска и Румен Иванов Трифонов срещу т. 1
от решение на Академичния съвет на Техниче
ския университет – София, по протокол № 3 от
29.03.2017 г. Делото е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 17.10.2018 г. от
15,30 ч. Лицата, за които оспореният акт е бла
гоприятен, могат да встъпят като страни наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото. Ако
с процесуално действие страна, встъпила след
първото заседание, стане причина за отлагане на
делото, тя понася независимо от изхода на делото
разноските за новото заседание, по събирането
на новите или повторното събиране на събраните
вече доказателства, разноските на другата страна
и на нейния представител за явяване по делото,
а също така заплаща допълнителна държавна
такса в размер на една трета от първоначално
платената, но не по-малко от 100 лв. 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.
6656
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връз
ка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
в Административния съд –   София област, е
образувано адм. дело № 492/2018 г. по описа
на съда по жалба на „Рейсър Ауто“ – ЕООД, с
която се оспорва разпоредбата на чл. 29, ал. 1
от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Антон, приета от Об
щинския съвет – с. Антон, Софийска област, в
частта относно въведеното с тази разпоредба
изискване за притежаване на съответно разре
шително по Закона за управление на отпадъците
за дейностите по събиране на ИУМПС, както и
разпоредбите на чл. 33 и 34 от същата наредба.
Административно дело № 492/2018 г. е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
3.10.2018 г. от 10 ч.
6742
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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 Админи
стративния съд – София област, е образувано адм.
дело № 542/2018 г. по описа на съда по протест на
прокурор от Софийската окръжна прокуратура, с
който се оспорват като незаконосъобразни и се
иска отмяната на чл. 6, ал. 3, чл. 13, ал. 2, т. 3 и
чл. 39, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администра
ция, приет с Решение № 24 по протокол № 6 от
19.01.2016 г. на Общинския съвет – гр. Златица.
Административно дело № 542/2018 г. е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
3.10.2018 г. от 10 ч.
6743
А дминистративният съд – София област,
четвърти състав, на основание чл. 188 във връз
ка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по
протест на Окръжната прокуратура – София, е
образувано адм. дело № 637/2018 г. по описа на
Административния съд – София област, насроче
но за разглеждане в открито съдебно заседание
на 10.10.2018 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване е чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 3
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Правец, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
6757
Административният съд – София област, шес
ти състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.
дело № 629/2018 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
10.10.2018 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против чл. 94 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администра
ция на Общинския съвет – с. Челопеч.
6758
Административният съд – Хасково, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че по постъпил протест от прокурор при Окръж
ната прокуратура – Хасково, с който се оспорват
разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 23, ал. 1 от
Наредба № 2 за придобиване, управление и разпо
реждане с общинско имущество, приета с Решение
№ 248 от 30.10.2008 г. на Общинския съвет – Сви
ленград, е образувано адм. д. № 623/2018 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 26.09.2018 г. от 10,30 ч.
6736
Административният съд – Ямбол, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Адми
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура –  
Ямбол, на  разпоредбите  на чл. 11.6, т. 2, чл. 12,
т. 7, чл. 13.5.3, т. 2 и чл. 34.3, ал. 2 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
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съвет – гр. Ямбол, неговите комисии и взаимо
действието им с общинската администрация на
Община Ямбол, по което е образувано адм.д.
№ 155/2018 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 20.09.2018 г. от 10 ч.
6657
Благоевградският районен съд съобщава на
Мухамад Ариф, роден на 10.11.1977 г. в Република
Пакистан, нямащ адресна регистрация в Републи
ка България и с неизвестен адрес в чужбина, да
се яви в съда като ответник по гр.д. № 855/2018 г.,
заведено от Валентина Ромеова Евтимова, с ад
рес за кореспонденция: Благоевград, ул. Тодор
Александров № 41, офис 13, с правно основание
чл. 49, ал. 1 от СК, за получаване на съобщение
по чл. 131 ГПК ведно с копие от искова молба
и доказателства към нея в едномесечен срок от
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“. Ако въпреки публикацията ответни
кът не се яви в съда за получаване на съдебните
книжа, съдът ще му назначи особен представител
на разноски на ищеца.
6658
Дуловският районен съд уведомява Мехмед
Реджебов Алиев, с неизвестен адрес в Републи
ка Турция, че срещу него е заведено гр. дело
№ 79/2018 г. по описа на Районния съд – Дулово,
от Фатме Реджеб Ахмед за делба на земеделски
земи, и че в деловодството на съда на адрес Ду
лово, област Силистра, ул. Васил Левски № 12,
се намират исковата молба и приложенията,
които може да получи в двуседмичен срок от
обнародването на уведомлението в „Държавен
вестник“. При неявяване на Мехмед Реджебов
Алиев или упълномощено от него лице в указания
двуседмичен срок съдът ще му назначи особен
представител.
6751
Панагюрският районен съд призовава по гр.д.
№ 685/2016 г. Нина Николаевна Кудрявцева (фа
милно име след брака Тетевенска), руска граж
данка, от Русия, гр. Москва, п.к. 119121, район
„Хамовники“, ул. Плющиха № 58, кв. 33, родена
на 8.02.1982 г., в срок един месец от обнародването
в „Държавен вестник“ да се яви в деловодството
на съда, за да получи препис от исковата молба
ведно с приложенията, подадена срещу нея от
съпруга є Пламен Тетевенски, за развод поради
дълбоко и непоправимо разстройство на брака.
6762
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 83 състав, уведомява Хосе Луис Вий
ануева Марин, гражданин на Кралство Испания,
роден на 13.04.1980 г., без регистриран постоянен
и настоящ адрес в Република България, че има
качеството на ответник по гр.д. № 31399/2018 г.
по описа на СРС, ІІІ ГО, 83 състав, образувано
по предявен от Ивелина Жекова Цветанова от с.
Локарско, район „Нови Искър“, ул. Тодор Гаджов
№ 12, иск с правно основание чл. 132, т. 1 и 2
от СК за лишаване от родителски права върху
детето Андреас Вийануева Цветанов, роден на
18.04.2007 г., като му указва, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО,
за връчване на книжата по делото. Ответникът
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следва да посочи съдебен адрес в страната, в про
тивен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6746
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 139 състав, уведомява Хиеб Куанг
Чан, роден на 6.11.1971 г., че има качеството на
ответник по гр. д. № 60663/2017 г. по описа на
СРС, ІІІ ГО, 139 състав, образувано по предявен
иск от Дарина Стоянова Фам с административен
адрес: София, ж.к. Надежда, бул. Ломско шосе
№ 125, и му указва, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 139
състав, за връчване на съобщението по чл. 49,
ал. 1 от СК ведно с исковата молба и приложе
нията към нея.
6752
Районният съд – гр. Средец, призовава Игорь
Юрьевич Соловкин, роден на 16.09.1952 г. в
Руската федерация, с адрес: гр. Несебър, к.к.
Слънчев бряг, к-с „Афродита“, ет. 4, ап. 61,
като ответник по гр.д. № 86/2018 г. по описа
на Районния съд – гр. Средец, заведено от „Во
доснабдяване 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 „Дър
жавен 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.
6659
Районният съд – гр. Средец, призовава Лариса
Александровна Соловкина, родена на 2.10.1954 г.
в Руската федерация, с адрес: гр. Несебър, к.к.
Слънчев бряг, к-с „Афродита“, ет. 4, ап. 61, като
ответница по гр.д. № 104/2018 г. по описа на
Районния съд – гр. Средец, заведено от „Во
доснабдяване 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 „Дър
жавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответницата ще бъде назначен особен предста
вител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6660
Районният съд – гр. Средец, призовава Мар
гарита Викторовна Коростелева, гражданка на
Руската федерация, с неизвестен адрес, като
ответница по гр.д. № 88/2018 г. по описа на
съда, заведено от „Водоснабдяване и канализа
ция“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов № 3, да се яви в канцеларията на деловод
ството 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 ответницата ще бъде на
значен особен представител на основание чл. 48,
ал. 2 от ГПК.
6661
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ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
10. – ПОАД „ЦКБ – Сила“ – АД, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за финансовото състояние към 31 декември
2017 г.
’000 лв.
Активи
Нетекущи активи
Нематериални активи
Mашини и съоръжения
Инвестиционни имоти
Финансови активи
Нетекущи активи
Текущи активи
Финансови активи
Вземания от свързани лица
Други вземания
Парични средства
Текущи активи
Общо активи

130
163
2 822
 -   
3 115
49 017
1 102
287
609
51 015
54 130

2016 г.
’000 лв.

137
253
1 031
993
2 414
42 728
834
220
637
44 419
46 833

Отчет за финансовото състояние към 31 декември (продължение)
2017 г.
’000 лв.
Собствен капитал
Акционерен капитал
Други резерви
Резерв от бизнес комбинации
Неразпределена печалба
Общо собствен капитал
Пенсионни резерви
Нетекущи пасиви
Отсрочени данъчни пасиви
Нетекущи пасиви
Текущи пасиви
Задължения към свързани предприятия
Търговски и други задължения
Задължения във връзка с данъци върху дохода
Задължения към персонала и осигурителни институции
Текущи пасиви
Общо пасиви
Общо собствен капитал, пенсионни резерви и пасиви

2016 г.
’000 лв.

10 500
1 055
(361)
26 331
37 525
15 685

10 500
1 055
(361)
21 462
32 656
13 050

47
47

43
43

333
121
167
252
873
920
54 130

693
165
226
1 084
1 127
46 833

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември

Приходи от пенсионноосигурителна дейност
Административни разходи
Печалба от пенсионноосигурителна дейност
Промяна на пенсионни резерви
Печалби/(Загуби) от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, нетно
Печалба/(Загуба) от инвестиционни имоти, нетно
Други приходи
Други финансови разходи, нетно
Печалба преди данъци

2017 г.
’000 лв.
14 692
(6 941)
7 751
(2 601)
3 391

2016 г.
’000 лв.
14 019
(7 594)
6 425
(1 645)
5 359

1 581
8
(10)
10 120

(4)
9
(14)
10 130
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2017 г.
’000 лв.
(751)
9 369
9 369
лв.
8.92

Разходи за данъци върху дохода
Печалба за годината
Общо всеобхватен доход за годината
Доход на акция

2016 г.
’000 лв.
(768)
9 362
9 362
лв.
8.92

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Оперативна дейност
Парични постъпления от пенсионни фондове
Парични плащания към пенсионни фондове
Постъпления, свързани с пенсионни резерви
Плащания към търговски контрагенти
Плащания, свързани с комисиони на осигурителни посредници
Плащания към персонал и осигурителни институции
Платени данъци върху печалбата
Други парични потоци от основна дейност, нетно
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Придобиване на материални активи
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Получени лихви и дивиденти
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Финансова дейност
Платени дивиденти
Други парични потоци от финансова дейност
Нетен паричен поток от финансова дейност
Загуба от валутна преоценка на парични средства
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината
Парични средства, заделени за резерви
Общо пари и парични еквиваленти в края на годината

2017 г.

2016 г.

’000 лв.

’000 лв.

14 531
(109)
34
(3 497)
(992)
(2 477)
(745)
(86)
6 659

14 132
(138)
44
(3 136)
(959)
(2 167)
(525)
(147)
7 104

(65)
(20 585)
16 954
(211)
1 727
(2 180)

(13)
(45 777)
36 692
(4)
1 955
(7 147)

(4 167)
(339)
(4 506)
(1)
(28)
637
194
415
609

(325)
(325)
(368)
459
91
546
637

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември
Всички суми са
Акционерен
в ’000 лв.
капитал
Салдо към 1 януари  2016 г.
10 500
Печалба за годината
Общо всеобхватен доход
за годината
Салдо към 31 декември  
10 500
2016 г.
Дивиденти
Сделки със собственици
Печалба за годината
Общо всеобхватен доход
за годината
Салдо към 31 декември  
10 500
2017 г.

Други
резерви
1 055
-

Резерв от бизнес Неразпределена Общо капитал
комбинации
печалба
(361)
12 100
23 294
9 362
9 362
9 362
9 362

1 055

(361)

21 462

32 656

-

-

(4 500)
(4 500)
9 369
4 869

(4 500)
(4 500)
9 369
4 869

1 055

(361)

26 331

37 525
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Отчет за промените в пенсионноосигурителните резерви за годината, приключваща на 31 декември
Всички суми са в ’000 лв.

Резерв
Резерв
минимална минимална
доходност
доходност
ППФ
УПФ
Салдо към 1 януари 2016 г.
1 250
10 053
Изменение на пенсионноосигу
134
1 511
рителните резерви
Салдо към 31 декември  2016 г.
Изменение на пенсионноосигу
рителните резерви
Салдо към 31 декември  2017 г.
Съставил:  
Д. Моллов

Пожизнен
пенсионен
резерв
ДПФ
5
(1)

1 384
236

11 564
2 365

4
-

1 620

13 929

4

Пожизнен
Общо пенсион
пенсионен ноосигурителни
резерв УПФ
резерви
52
46

11 360
1 690

98
34

13 050
2 635

132
15 685
Изпълнителни директори:
С. Стойнов
К. Червенков

10а. – Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември

Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Вземания
Парични средства
Общо активи
Пасиви
Задължения към свързани лица
Задължения, свързани с инвестиции
Данъчни задължения
Нетни активи в наличност за доходи

2017 г.
’000 лв.

2016 г.
’000 лв.

2
71
5
4
84

4
65
3
2
76

728
175
884
287
074

74
209
22
305
83 769

817
186
398
697
098

97
218
23
338
75 760

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината, приключваща
на 31 декември

Печалби за финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата
или загубата, нетно
Печалба от инвестиционни имоти

2017 г.

2016 г.

’000 лв.

’000 лв.

4 795

3 639

7

33

Печалба от инвестиране на средствата на фонда

4 802

3 672

Вноски за осигурени лица

7 667

6 932

Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни и пенсионни договори
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Удръжки и такси за ПОАД

123

87

7 790

7 019

(3 835)

(3 809)

(104)

(148)

(644)

(534)

(4 583)

(4 491)

8 009

6 200

Нетни активи в наличност в начало на периода

75 760

69 560

Нетни активи в наличност в края на периода

83 769

75 760

Намаления, свързани с осигурителни вноски
Увеличение, нетно
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Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
2017 г.
’000 лв.
Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица и пенсионери
Плащания, свързани с осигурени лица и пенсионери
Платени такси на ПОАД, нето
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Плащания за данъци и други плащания, нето
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Печалба/загуба от валутна преоценка на парични средства
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти в началото на периода
Пари и парични еквиваленти в края на периода
Съставил:
Д. Моллов

7 667
(3 740)
(667)
123
(104)
70
3 349

2016 г.
’000 лв.
6 932
(3 708)
(513)
87
(148)
(160)
2 490

2 425
1 840
(31 592)
(12 983)
26 599
8 636
(2 342)
(37)
4 071
388
(839)
(2 156)
(46)
9
2 464
343
2 697
2 354
5 161
2 697
Изпълнителни директори:
С. Стойнов
К. Червенков

10б. – Универсален пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември
2017 г.
’000 лв.
Активи
Инвестиционни имоти
46 138
Финансови активи, отчитани по справедлива стойностст в печалбата или загубата
907 162
Вземания
24 762
Парични средства
37 449
Общо активи
1 015 511
Пасиви
Задължения към осигурени лица
Задължения към свързани лица
917
Задължения, свързани с инвестиции
17 078
Задължения по превеждане на средства по чл. 4б от КСО
1 553
Данъчни задължения
Общо пасиви
19 548
Нетни активи в наличност за доходи
995 963

2016 г.
’000 лв.
39
789
29
40
899

19
2
22
877

950
303
684
815
752
1
658
104
897
12
672
080

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината, приключваща
на 31 декември
2017 г.
’000 лв.
Печалби от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата
или загубата, нетно
Печалба/(Загуба) от инвестиционни имоти

34 764
427

2016 г.
’000 лв.
42 142
1 219
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Печалба от инвестиране на средствата на фонда
Вноски за осигурени лица и лихви от НАП
Средства на лица, възобновили осигуряването си по чл. 124а от КСО
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Възстановени суми от НОИ
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни договори
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Задължение към лица, променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО
Удръжки и такси за ПОАД
Намаления, свързани с осигурителни вноски
Увеличение, нетно
Нетни активи в наличност в начало на периода
Нетни активи в наличност в края на периода

2017 г.
’000 лв.
35 191
110 430
83
36 868
1
147 382
(1 487)
(44 566)
(5 045)
(12 592)
(63 690)
118 883
877 080
995 963

2016 г.
’000 лв.
43 361
104 931
17
27 423
17
132 388
(1 289)
(42 241)
(17 360)
(12 052)
(72 942)
102 807
774 273
877 080

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
2017 г.
’000 лв.
Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОАД
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Плащания към пенсионен резерв
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Плащания по лихви
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Други парични потоци от инвестиционна дейност, нетно
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Печалба от валутна преоценка на парични средства
Нетно увеличение/намаление на пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти в началото на периода
Пари и парични еквиваленти в края на периода
Съставил:
Д. Моллов

110 428
(1 453)
(12 333)
4 999
(12 614)
(34)
88 993

2016 г.
’000 лв.
104 948
(1 244)
(12 047)
3 138
(17 956)
(45)
76 794

31 836
24 828
(7)
(356 519)
(317 057)
256 640
242 929
(12 652)
(12 024)
5 299
9 347
(5 254)
(15 261)
(80 657)
(67 238)
(460)
448
7 876
10 004
40 815
30 811
48 691
40 815
Изпълнителни директори:
С. Стойнов
К. Червенков

10в. – Професионален пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември
2017 г.
’000 лв.
Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Вземания

3 881
101 548
7 613

2016 г.
’000 лв.
4 033
90 995
4 445
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2017 г.
’000 лв.

Парични средства
Общо активи
Пасиви
Задължения към свързани лица
Задължения по превеждане на средства по чл. 4в от КСО
Общо пасиви
Нетни активи в наличност за доходи

2016 г.
’000 лв.

2 941
115 983

5 693
105 166

111
49
160
115 823

79
165
244
104 922

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината, приключваща
на 31 декември

Печалби от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата
или загубата, нетно
Печалба от инвестиционни имоти
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
Вноски за осигурени лица
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни договори
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Удръжки и такси за ПОАД
Намаления, свързани с осигурителни вноски
Увеличение, нетно
Нетни активи в наличност в начало на периода
Нетни активи в наличност в края на периода

2017 г.
’000 лв.
4 999

2016 г.
’000 лв.
4 004

29
5 028
12 455
3 361
15 816
(3 593)
(4 896)
(1 454)
(9 943)
10 901
104 922
115 823

10
4 014
11 992
2 541
14 533
(2 924)
(5 557)
(1 432)
(9 913)
8 634
96 288
104 922

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
2017 г.
’000 лв.
Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОАД
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Други парични потоци от оперативна дейност, нетно
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Печалба от валутна преоценка на парични средства
Нетно увеличение/намаление на пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти в началото на периода
Пари и парични еквиваленти в края на периода
Съставил:
Д. Моллов
6665

2016 г.
’000 лв.

12 455
(3 128)
(1 422)
1 061
(2 596)
(411)
5 959

11 991
(2 657)
(1 434)
699
(3 715)
56
4 940

3 635

2 924

(42 955)
32 079
(1 702)
1 613
(7 330)

(20 270)
15 416
(17)
319
(1 628)

(44)
(1 415)
5 693

10
3 322
2 371

4 278

5 693

Изпълнителни директори:
С. Стойнов
К. Червенков

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Циолковски“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.08.2018 г.
в 10 ч. в седалището на сдружението в София,
район „Красно село“, бул. Македония № 24, ет.
4, ап. 10, при следния дневен ред: 1. приемане на
ГФО и доклада за дейността на УС за 2017 г.; 2.
приемане на бюджета за 2018 г.; 3. освобождаване
и приемане на нови членове; 4. избор на нови
членове на УС; 5. промяна в адреса на управление;
6. приемане на нов устав; 7. разни. Материалите за
общото събрание са на разположение в офиса на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
6769
5. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции „БУЛ НОЗО“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 15.11.2018 г. в 17 ч.
в София, ул. Димитър Моллов № 1, УМБАЛ
„Света Анна“ – София, в конферентния център
на болницата при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението през 2018 г.; 2. годишен
финансов отчет за 2018 г.; 3. организационни въ
проси; разни. Материалите са на разположение
в седалището на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6726
178. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Орфей – 1970“ – Девин, на основа
ние чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2 от
устава на сдружението свиква редовно отчетно
общо събрание на 25.08.2018 г. в 18 ч. в хижа
„Орфей“ – с. Борино, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за 2017 г., приемане на отчета и
освобождаване от отговорност на членовете на
УС за дейността им през 2017 г.; 2. отчет на КС
за 2017 г., приемане на отчета и освобождаване
от отговорност на членовете на КС за дейност
та им през 2017 г.; 3. обсъждане и приемане на
годишния финансов отчет за 2017 г.; 4. приемане
на проектобюджета за 2018 г.; 5. избор на нов
член на УС; 6. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 4 от
устава общото събрание се отлага с един час на
същото място и при същия дневен ред.
6756
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел СК „Шампион“ – Плевен, на
основание чл. 26, ал. 1 от устава на сдружени
ето и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 3.09.2018 г. в 14 ч. в Плевен, ул. Софроний
Врачански № 1, бл. Балчик, вх. Б, ет. 6, ап. 18,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейност
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та на СК „Шампион“ – Плевен, за 2017 г.; 2.
финансов отчет на СК „Шампион“ – Плевен,
за 2017 г.; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за законно,
колкото и членове да присъстват.
6750
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение на обучители и
изследователи в България по Обща медицина“
(СОИБОМ) – Пловдив, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 17.2 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 30.09.2018 г. в 9,30 ч.
в конферентната зала на хотел „Империал“,
Слънчев бряг, при следния дневен ред: 1. прием
на нови членове; 2. отчети – на председателя на
УС, ковчежника, председатели на комисии; 3.
разни. Поканени за участие са всички членове
на сдружението. При липса на кворум на осно
вание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на
сдружението събранието се отлага с един час
при същия дневен ред и се счита за законно
независимо от броя на присъстващите.
6663
1. – Управителният съвет на СНЦ „Организация на животновъдите в Дорково“, с. Дорково, об
ласт Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 17, ал. 2 от устава свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
30.08.2018 г. в 17 ч. в сградата на читалище „Св.
св. Кирил и Методий“ в с. Дорково при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на сдружени
ето и разисквания по доклада; 2. приемане на
бюджет за 2018 г. на сдружението; 3. предложе
ния за други актуални за сдружението въпроси.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6643
7. – Управителният съвет на „ВСК Карасура – 24620“ – с. Свобода, област Стара Загора, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава
свиква извънредно общо събрание на 19.09.2018 г.
в 14,35 ч. в киносалона на в.ф. при следния дневен
ред: 1. разглеждане на състоянието и вземане на
решение за бъдещето на „ВСК Карасура – 24620“
и перспективи за развитие; 2. освобождаване
на председателя на „ВСК Карасура – 24620“;
3. освобождаване на членове на управителния
съвет на „ВСК Карасура – 24620“; 4. избиране
на председател и членове на управителния съвет
на „ВСК Карасура – 24620“; 5. разни.
6664
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