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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ,
бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105
от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108
от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и
74 от 2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр. 15,
66 и 68 от 2013 г., бр. 27, 40 и 98 от 2014 г.,
бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 13 и 98 от 2016 г. и
бр. 85 и 91 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „според индивидуалните
им потребности съобразно“ се заменят със
„след индивидуална социална оценка на потребностите и възможностите им, определени
според“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „е
диференцирана и“ се заличават.
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3. Алинея 3 се отменя.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) База за определяне на размера на
месечната добавка за социална интеграция е
гарантираният минимален доход, който се определя от Министерския съвет съгласно чл. 12,
ал. 3 от Закона за социално подпомагане.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „въз основа на социалната оценка“
се заличават.
7. Досегашните ал. 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 7, 8, 9 и 10.
8. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея
думите „ал. 7“ се зaменят с „ал. 8“.
9. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея
след думата „институции“ се добавя „или
социалните услуги – резидентен тип“.
10. Досегашната ал. 12 става ал. 13.
11. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и се
изменя така:
„(14) Услови ята и редът за отп ускане,
изменяне, спиране, прекратяване и възобновяване на добавката по ал. 1 се определят с
правилника за прилагане на закона.“
§ 2. В чл. 42а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в
т. 1 числото „70“ се заменя със „70,99“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Месечната добавка за социална интеграция по ал. 1 е в размер 15 на сто от
гарантирания минимален доход.“
§ 3. В чл. 42б се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Добавката по ал. 1, т. 1 се отпуска
след представяне на документ, удостоверяващ
продължителността на обучението.
(3) Месечната добавка за социална интеграция по ал. 1, т. 1 и 3 е в размер 20 на
сто от гарантирания минимален доход, а по
т. 2 е в размер 15 на сто от гарантирания
минимален доход.“
§ 4. В чл. 42г се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Добавката по ал. 1 е в размер до
трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително
направения разход съгласно представените
документи.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Лицата по ал. 1 с определена чужда
помощ имат право на добавка за покриване
на разходите за един придружител, ако ползват такъв в размер до трикратния размер на
гарантирания минимален доход, но не повече
от действително направения разход съгласно
представените документи.“
3. Създава се ал. 4:
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„(4) Добавката се отпуска, когато за същия
период услугите по ал. 1 не са ползвани на
друго правно основание.“
§ 5. В чл. 42ж се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Месечната добавка за диетично хранене и лекарствени продукти е в размер 15
на сто от гарантирания минимален доход.“
§ 6. В чл. 44 ал. 3 се изменя така:
„(3) Максималният размер на целевите
помощи по ал. 2 се определя и актуализира
със заповед на министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра
на финансите, министъра на икономиката и
министъра на здравеопазването.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон производства по
чл. 42 се довършват по новия ред.
§ 8. Месечните добавки за обучение, отпуснати от 15 юни 2018 г. до влизането в сила
на този закон без документ, удостоверяващ
продължителността на обучението, се спират
и добавката се възобновява след представяне
на документа по чл. 42б, ал. 2.
§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 12 юли 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141
ОТ 13 ЮЛИ 2018 Г.

за закриване на Дома за медико-социални
грижи за деца – Враца
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални
грижи за деца – Враца, считано от 16 юли
2018 г.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването
да определи състава на ликвидационната
комисия и да сключи договор с членовете є
до 30 юли 2018 г.
Чл. 3. Ликвидационната комисия по чл. 2
да извърши всички действия по ликвидацията
на лечебното заведение по чл. 1 до 15 януари
2019 г.
Чл. 4. Трудовите правоотношения на работещите в лечебното заведение по чл. 1 да се
уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса
на труда.
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Чл. 5. (1) Разходите за ликвидацията на
лечебното заведение по чл. 1, включително
за обезщетенията по Кодекса на труда, да се
изплатят от бюджета на Министерството на
здравеопазването.
(2) Активите, пасивите, както и другите
права и задължения на закрития Дом за
медико-социални гри ж и за деца – Враца,
да се поемат от Министерството на здраве
опазването.
(3) Документите от архива на закритото
лечебно заведение по чл. 1 с изключение на
документите, предадени от ликвидационната
комисия по чл. 2 на съответните регионален
държавен архив и териториално поделение
на Националния осигурителен институт, да
се предадат за съхранение до изтичането на
определените им за това срокове на Регионалната здравна инспекция – Враца.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на икономиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните
заведени я и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения, приета с Постановление
№ 28 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 20 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 16 от
2001 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 84 от 2007 г. и
бр. 44 от 2013 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори,
приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 15 и 96 от 2005 г.,
бр. 40 и 70 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32
от 2009 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г.
и бр. 27 и 88 от 2014 г.), в чл. 35, ал. 2 т. 3
и 4 се отменят.
§ 2. В Наредбата за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби, приета с Постановление № 187
на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ,
бр. 66 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г.,
бр. 114 от 2003 г., бр. 40 и 85 от 2006 г., бр. 64
от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 103 от 2012 г.,
бр. 24 от 2013 г. и бр. 88 от 2014 г.), в чл. 301,
ал. 2 се правят следните изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„(2) В заявлението по ал. 1 се вписват
единният идентификационен код (ЕИК) на
лицето според търговския регистър и името
на законния му представител и към него се
прилагат:“.
2. Точки 1 – 4 се отменят.
§ 3. В Наредбата за устройството и без
опасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията,
инсталациите и уредите за природен газ, приета с Постановление № 171 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93
от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г.,
бр. 32 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99
от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г.,
бр. 43, 50 и 88 от 2014 г. и бр. 4 от 2018 г.), в
чл. 375, ал. 2 т. 1 и 3 се отменят.
§ 4. В Наредбата за устройството, без
опасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации
за втечнени въглеводородни газове, приета
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142
ОТ 13 ЮЛИ 2018 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2018 г.
във връзка с увеличаване на капитала на
търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2018 г. за
допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер 500 000 000 лв.
за увеличаване капитала на „Държавна консолидационна компания“ – ЕАД, София.
Чл. 2. Министърът на икономиката да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2018 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143
ОТ 13 ЮЛИ 2018 Г.

за изменение на нормативни актове на
Министерския съвет
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с Постановление № 243 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 32, 40 и 85
от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г.,
бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от
2013 г. и бр. 50 и 88 от 2014 г.), в чл. 209, ал. 2
се правят следните изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„(2) В заявлението по ал. 1 се вписват
единният идентификационен код (ЕИК) на
лицето според търговския регистър и името
на законния му представител и към него се
прилагат:“.
2. Точки 1 – 4 се отменят.
§ 5. В Наредбата за устройството и без
оп асната експлоатация на нефтопроводи и
нефтопродуктопроводи, приета с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 78 от 2005 г., бр. 40 и 93 от 2006 г., бр. 46
от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32, 45 и 93 от
2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 103
от 2012 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 50, 60 и 88 от
2014 г. и бр. 4 от 2018 г.), в чл. 117, ал. 2 т. 1
и 3 се отменят.
§ 6. В Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на
съоръжения под налягане, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от
2008 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99 от 2011 г., бр. 103
от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 49 и 88 от
2014 г.), в чл. 284, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„(2) В заявлението по ал. 1 се вписват
единният идентификационен код (ЕИК) на
лицето според търговския регистър и името
на законния му представител и към него се
прилагат:“.
2. Точки 1 – 4 се отменят.
§ 7. В Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни
съоръжения, приета с Постановление № 199
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.,
бр. 24 от 2013 г. и бр. 88 от 2014 г.), в чл. 124,
ал. 2 т. 1 и 2 се отменят.
§ 8. В Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии,
приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 58 от 2014 г.), в
чл. 103, ал. 2 т. 1 и 3 се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144
ОТ 16 ЮЛИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за излезлите от упот
реба моторни превозни средства, приета с
Постановление № 11 на Министерския съвет
от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 95 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 57
от 2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 9 от 2017 г. и
бр. 47 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. моторни превозни средства от категориите L, М1 и N1 по смисъла на чл. 149, ал. 1,
т. 1, т. 2, буква „а“ и т. 3, буква „а“ от Закона
за движението по пътищата (ЗДП);“
б) създава се нова т. 2:
„2. моторни превозни средства от категориите М2, М3, N2 и N3 по смисъла на чл. 149,
ал. 1, т. 2, букви „б“ и „в“ и т. 3, букви „б“ и
„в“ от ЗДП;“
в) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея накрая
се добавя „и т. 2“;
г) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „по т. 1 и 2“ се заменят с „по т. 1 – 3“.
2. В чл. 3, ал. 1 думите „категориите L2,
L2е, L4, L5, L5е“ се заменят с „категория L“,
а думите „букви „в“, „г“, „ж“, „и“ и „к“ се
заличават.
3. В чл. 8:
а) в ал. 2:
аа) в т. 1 и 2 след думите „всяко ИУМПС“
се добавя „по чл. 2, ал. 1, т. 1“;
бб) създават се т. 3 – 5:
„3. ниво на повторна употреба и оползотворяване не по-ниско от 96 на сто от теглото
на всяко ИУМПС по чл. 2, ал. 1, т. 2, прието
по ал. 1;
4. ниво на повторна употреба и рециклиране
не по-ниско от 90 на сто от теглото на всяко
ИУМПС по чл. 2, ал. 1, т. 2 от категории М2
и М3, прието по ал. 1;
5. ниво на повторна употреба и рециклиране
не по-ниско от 94 на сто от теглото на всяко
ИУМПС по чл. 2, ал. 1, т. 2 от категории N2,
N3 и G, прието по ал. 1.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Всяка от целите по ал. 2, т. 2, 4 и 5
се постига, като не повече от 20 на сто от
теглото на отпадъците от стъкло, получени
при разкомплектуването на ИУМПС, могат
да бъдат рециклирани в бетонови центрове.“;
в) в ал. 4 думите „целите по ал. 2“ се заменят с „целите по ал. 2, т. 1 и 2“;
г) създава се нова ал. 5:
„(5) Количеството ИУМПС (брой), необходимо за постигане на целите по ал. 2, т. 3 – 5
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от всяко лице, което пуска на пазара МПС, се
изчислява по формулата по приложение № 2а.“;
д) досегашната ал. 5 става ал. 6.
4. В чл. 12:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст накрая се добавя
„поотделно за ИУМПС от категориите по
чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 следната информация:“;
бб) създава се т. 10:
„10. мерки за изграждане на системата за събиране, повторно използване, оползотворяване
и рециклиране на ИУМПС, които включват:
а) описание на системата за разделно събиране на ИУМПС и план за разширяването є;
б) описание на системата за предварително
третиране на ИУМПС, която включва наймалко една шредерна инсталация за ИУМПС,
чийто оператор притежава разрешение по
чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
в) план за осигуряване на нови площадки
и съоръжения;
г) описание на дейностите за повторно
използване, оползотворяване и рециклиране
на ИУМПС, в т.ч. дейностите с код R5 за
рециклиране на стъкло от ИУМПС, и план
за разширяването им.“;
б) създава се ал. 6:
„(6) Към програмата по ал. 1 организацията
представя сключени договори с лица по чл. 17,
осигуряващи спазването на изискванията по
ал. 1, т. 10.“
5. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. В договорите по чл. 81, ал. 4,
т. 4 от ЗУО, сключвани от организацията по
оползотворяване на ИУМПС, се посочват и:
1. количествата ИУМПС, които следва
да бъдат шредирани и третирани съгласно
програмата по чл. 12;
2. мерки за осигуряване на капацитет за
третиране, включително шредиране на количествата ИУМПС, посочени в програмата.“
6. В чл. 15:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст накрая се добавя
„поотделно за ИУМПС от категориите по
чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 следната информация:“;
бб) създава се т. 7:
„7. мерки за изграждане на системата за
събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУМПС, които
включват:
а) описание на системата за разделно събиране на ИУМПС и план за разширяването є;
б) описание на системата за предварително
третиране на ИУМПС, която включва шредерна инсталация за шредиране на ИУМПС,
чийто оператор притежава разрешение по
чл. 35, ал. 1 от ЗУО, и план за осигуряване
включването на нови площадки и съоръжения
в системата;
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в) описание на системата за повторно
използване, оползотворяване и рециклиране
на ИУМПС, която включва дейности с код
R5 за рециклиране на стъкло от ИУМПС, и
план за разширяването є.“;
б) създава се ал. 6:
„(6) Към програмата по ал. 1 се представят
и договорите с лица по чл. 17, осигуряващи
спазването на изискването по ал. 1, т. 7 и по
чл. 15а.“
7. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. Договорите по чл. 81, ал. 4, т. 4
от ЗУО, сключвани от лицата по чл. 14, съдържат и реквизитите по чл. 12а.“
8. В чл. 17:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Оператори те на цен т рове за разком п лек т у ва не на И У М ПС док азват, че
разполагат със собствена или наета шредерна инсталация по смисъла на § 1, т. 26 от
допълнителните разпоредби, или сключват
договор за предаване на ИУМПС, получени от
разкомплектуване, на оператор с разрешение
по чл. 35 от ЗУО за дейности по шредиране
на ИУМПС.“
9. В чл. 20, ал. 3 думите „по чл. 2“ се заменят с „по ал. 2“.
10. В чл. 27:
а) в ал. 1, т. 1 накрая се добавя „поотделно
за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“;
б) в ал. 5:
аа) в т. 1 след думите „по чл. 2, ал. 1, т. 1“
се добавя „и 2“;
бб) в т. 2 след думите „по чл. 2, ал. 1, т. 1“
се добавя „и 2“;
в) в ал. 9 думите „по подходящ начин“ се
заменят с „на интернет страницата на ИАОС“.
11. В чл. 28, ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в буква „а“ накрая се добавя „и т. 2“;
бб) в буква „б“ накрая се добавя „и т. 2“;
б) в т. 2 след думите „по чл. 2, ал. 1, т. 1“
се добавя „и 2“;
в) в т. 3 след думите „по чл. 2, ал. 1, т. 1“
се добавя „и 2“.
12. В чл. 30 думите „по подходящ начин“
се заменят с „чрез публикуване на интернет
страницата на ИАОС“.
13. В чл. 34:
а) в ал. 2 след думите „по чл. 8“ се добавя
„поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1,
т. 1 и 2“;
б) в ал. 3 след думите „по чл. 8“ се добавя
„поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1,
т. 1 и 2“;
в) в ал. 5 думата „технически“ се заменя
с „електронен“.
14. В чл. 35, ал. 2:
а) в т. 1 накрая се добавя „поотделно за
категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“;
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б) в т. 3 накрая се добавя „поотделно за
категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“;
в) в т. 6 след думата „количеството“ се
добавя „образувани“ и след абревиатурата
„ИУМПС“ се добавя „от категориите по чл. 2,
ал. 1, т. 1 и 2 поотделно“;
г) в т. 10:
аа) основният текст се изменя така:
„10. разходите поотделно за ИУМПС, образувани от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1
и 2, за:“;
бб) в буква „а“ думите „на ИУМПС“ се
заличават;
вв) в буква „б“ думите „на ИУМПС“ се
заличават;
гг) в буква „в“ думите „на ИУМПС“ се
заличават;
д) в т. 12 след абревиатурата „ИУМПС“ се
поставя запетая и се добавя „образувани от
категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“ и накрая
се добавя „поотделно“;
е) в т. 13 след абревиатурата „ИУМПС“ се
поставя запетая и се добавя „образувани от
категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 поотделно“;
ж) в т. 14 накрая се добавя „поотделно за
категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“.
15. В чл. 36, ал. 2:
а) в т. 3 накрая се добавя „поотделно за
категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“;
б) в т. 5 накрая се добавя „поотделно за
категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“;
в) в т. 6 след думата „количеството“ се
добавя „образувани“ и след абревиатурата
„ИУМПС“ се добавя „от категориите по чл. 2,
ал. 1, т. 1 и 2 поотделно“;
г) в т. 12:
аа) основният текст се изменя така:
„12. разходите поотделно за ИУМПС, образувани от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1
и 2, за:“;
бб) в буква „а“ думите „на ИУМПС“ се
заличават;
вв) в буква „б“ думите „на ИУМПС“ се
заличават;
гг) в буква „в“ думите „на ИУМПС“ се
заличават;
д) в т. 14 след абревиатурата „ИУМПС“ се
поставя запетая и се добавя „образувани от
категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“ и накрая
се добавя „поотделно“;
е) в т. 15 след абревиатурата „ИУМПС“ се
поставя запетая и се добавя „образувани от
категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 поотделно“;
ж) в т. 16 накрая се добавя „поотделно за
категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“.
16. В чл. 38, ал. 2, т. 2 след думите „по
чл. 8“ се добавя „поотделно за категориите
по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“.
17. В чл. 40:
а) алинея 2 се изменя така:
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„(2) Банковата гаранция е с период на
действие и се подновява съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗУО.“;
б) в ал. 3 думите „с решението по чл. 88,
ал. 2, т. 3 ЗУО за“ се заменят със „след определяне изпълнението на задълженията и
целите със заповед на министъра на околната
среда и водите по чл. 39 при“.
18. Член 41 се отменя.
19. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) точка 26 се изменя така:
„26. „Шредерна инсталация за ИУМПС“
е съоръжение за разкъсване на парчета или
за раздробяване на ИУМПС, включително
чрез използване на система за сепарация, с
цел получаване на отпадъци, подходящи за
оползотворяване или за директна повторна
употреба.“;
б) създава се т. 27:
„27. „Шредиране“ е дейност по третиране
на отпадъци от ИУМПС, извършвана в шредерна инсталация по т. 26.“
20. Параграфи 4 и 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменят.
21. Приложение № 2 към чл. 8, ал. 4 се
изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 8, ал. 4
Изчисляване на количеството ИУМПС, необходимо за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2,
т. 1 и 2 за съответната година
Количеството ИУМПС, необходимо за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2 за
съответната година, се изчислява по формулата:
КР = ПП ооп/инд. × Кгод. × 0,65,
където:
КР е количеството ИУМПС (брой), необходимо за изпълнение на целите по чл. 8 от
организацията по оползотворяване или лицето,
което изпълнява задълженията си индивидуално
за съответната година;
ПП ооп/инд. – МПС (брой), са пуснатите
на пазара за текущата година от членовете на
съответната организация по оползотворяване на
ИУМПС или от съответното лице, което изпълнява задълженията си индивидуално;
Кгод. – коефициент за текущата година, определен като съотношение по следната формула:
Кгод. = ПР10/ПП10,
където:
*ПР10 е средноаритметично на приетите на
площадки за събиране и съхраняване и в центрове за разкомплектуване на ИУМПС (брой)
на територията на страната през предходните
10 календарни години;
*ПП10 е средноаритметично на пуснатите на
пазара МПС (брой) през предходните 10 календарни години.
*Стойностите на ПР10 и ПП10 и Кгод. се
определят ежегодно от изпълнителния директор
на ИАОС и се публикуват на интернет страницата на ИАОС до 15 април на текущата година.“

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

22. Създава се приложение № 2а към чл. 8,
ал. 5:
„Приложение № 2а
към чл. 8, ал. 5
Изчисляване на количеството ИУМПС, необходимо за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2,
т. 3 – 5 за съответната година
Количеството ИУМПС, необходимо за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 3 – 5 за
съответната година, се изчислява по формулата:
КР = ПП ооп/инд. × 0,25,
където:
КР е количеството ИУМПС (брой), необходимо за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2,
т. 3 – 5 от организацията по оползотворяване
или лицето, което изпълнява задълженията си
индивидуално за съответната година;
ПП ооп/инд. – МПС (брой), пуснати на пазара за предходната* година от членовете на
съответната организация по оползотворяване на
ИУМПС или от съответното лице, което изпълнява задълженията си индивидуално.
*Когато през предходната година организация
по оползотворяване или съответното лице, което
изпълнява задълженията си индивидуално, не
е пуснало на пазара никакви МПС (брой), при
определянето на целите по чл. 8, ал. 2, т. 3 – 5 се
вземат предвид количествата МПС, предвидени
и съответстващи на прогнозния му пазарен дял
в утвърдената програма по чл. 53, ал. 1 от ЗУО
за текущата година.“

23. В приложение № 4 към чл. 25, ал. 1
думите:
„Компоненти от ИУМПС или МПС:
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................,
(идентификация и описание)
са годни за повторна употреба
................ г.
(дата)“
се изменят така:
„I. Компоненти от ИУМПС или МПС от
категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1:
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................,
(идентификация и описание)
са годни за повторна употреба
................ г.
(дата)
II. Компоненти от ИУМПС или МПС от
категориите по чл. 2, ал. 1, т. 2:
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................,
(идентификация и описание)
са годни за повторна употреба
................ г.
(дата)“
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24. В приложение № 5 към чл. 27, ал. 1 и 8:
а) в таблица 1:
аа) създава се нова колона трета с наименование „Категория“;
бб) досегашните колони трета, четвърта
и пета стават съответно колони четвърта,
пета и шеста;
вв) в забележката се създава изречение
второ:
„В колона 3 се записва категорията по
чл. 2, ал. 1.“;
б) в таблица 2:
аа) създава се нова колона трета с наименование „Категория“;
бб) досегашните колони трета, четвърта
и пета стават съответно колони четвърта,
пета и шеста;
вв) в забележката се създава изречение
второ:
„В колона 3 се записва категорията по
чл. 2, ал. 1.“
25. Приложение № 6 към чл. 34, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 34, ал. 1
ОТЧЕТ
за изпълнението на целите за повторна употреба
и рециклиране и повторна употреба и оползотворяване на ИУМПС по чл. 8 за ................г.
ДАННИ ЗА:
 О рг а н иза ц и я по оползо т воря ва не на
ИУМПС.
 Лице, което изпълнява задълженията си
индивидуално.
(маркира се с „Х“)
Наименование: ...........................................................
ЕИК ..............................................................................
Седалище и адрес на управление: ........................
........................................................................................,
телефон: ........................................................................,
факс: .............................................................................,
e-mail: ..........................................................................
Лице за контакти:
Име:...............................................................................
Длъжност: ...................................................................,
телефон:.........................................................................,
факс: ..............................................................................,
e-mail: ...........................................................................
1. Количество МПС, пуснато на пазара на
Република България от лицето/организацията от
категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 ................... (брой)
2. Количество МПС, пуснато на пазара на
Република България от лицето/организацията от
категориите по чл. 2, ал. 1, т. 2 ................... (брой)
3. Количество ИУМПС, необходимо за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2 от
лицето/организацията ................................... (брой)
4. Количество ИУМПС, необходимо за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 3 – 5 от
лицето/организацията .................................. (брой)
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Изпълнение на целите за повторна употреба и рециклиране и повторна употреба и оползотворяване
на ИУМПС по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2
Компоненти от
Ниво на
Ниво на
разкомплекту
Оползотворе
повторна
Количество ИУМПС за
повторна
ваните
Рециклирани ни ИУМПС,
употреба и
изпълнение на целите
употреба и
ИУМПС, преИУМПС
в т.ч. реоползотворя
по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2
рециклиране
дадени за повциклирани
ване на
на ИУМПС
торна употреба
ИУМПС
(брой)
(тон)
(тон)
(тон)
(тон)
%
%
Изпълнение на целите за повторна употреба и рециклиране и повторна употреба и оползотворяване
на ИУМПС по чл. 8, ал. 2, т. 3 – 5
Количество ИУМПС за
изпълнение на целите
по чл. 8, ал. 2, т. 3 – 5
(брой)

(тон)

Компоненти от
Ниво на
разкомплекту
Оползотворе
повторна
ваните
Рециклирани ни ИУМПС,
употреба и
ИУМПС, преИУМПС
в т.ч. реоползотворя
дадени за повциклирани
ване на
торна употреба
ИУМПС
(тон)
(тон)
(тон)
%

§ 2. В Наредбата за излязлото от употреба
електрическо и електронно оборудване, приета
с Постановление № 256 на Министерския съвет
от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 30 от 2016 г. и бр. 47 от 2018 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 62:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Банковата гаранция е с период на
действие и се подновява съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗУО.“;
б) в ал. 3 думите „с решението по чл. 88,
ал. 2, т. 3 ЗУО за“ се заменят със „след определяне изпълнението на задълженията и
целите със заповед на министъра на околната
среда и водите по чл. 61 при“.
2. Член 63 се отменя.
§ 3. В Наредбата за батерии и акумулатори
и за негодни за употреба батерии и акумулатори, приета с Постановление № 351 на
Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 2
от 2013 г.; изм. и доп., бр. 6 и 51 от 2013 г.,
бр. 66 от 2015 г. и бр. 30 от 2016 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 68, ал. 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „както и нейния размер“.
2. В чл. 69:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Банковата гаранция е с период на
действие и се подновява съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗУО.“;
б) в ал. 3 думите „с решението по чл. 88,
ал. 2, т. 3 ЗУО за“ се заменят със „след определяне изпълнението на задълженията и
целите със заповед на министъра на околната
среда и водите по чл. 68 при“.
3. Член 70 се отменя.
4. В чл. 73, ал. 2 думите „съгласно чл. 82,
ал. 1, т. 1“ се заменят със „съгласно чл. 82,
ал. 1, т. 3“.
§ 4. В Наредбата за отработените масла
и о т па д ъчни те неф т оп род у к т и, п риета с

Ниво на
повторна
употреба и
рециклиране
на ИУМПС
%
“

Постановл ение № 352 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 2 от 2013 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. Mаслата, постъпващи в Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“ (ДАДРВВЗ), се считат за пуснати на
пазара през годината, в която се освобождават
от агенцията като продукти.“
2. В чл. 44, ал. 1, т. 2 след думите „държава – членка на ЕС“ се поставя запетая и
се добавя „и/или продадени на ДАДРВВЗ“.
3. В чл. 45 се създава ал. 7:
„(7) Ежегодно до 31 март председателят
на ДАДРВВЗ предоставя на изпълнителния
директор на ИАОС информация относно освободените от агенцията масла за предходната
година съгласно приложение № 3.“
4. В чл. 55, ал. 5 се създава т. 4:
„4. оригинали на отчети по образец съгласно
наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО, попълнени
за организацията по оползотворяване или за
лицето, което пуска на пазара масла и изпълнява задълженията си индивидуално, от лицата
по чл. 28, ал. 1 за извършване на дейности по
оползотворяване на отработени масла.“
5. В чл. 57 се създава т. 13:
„13. документи, удостоверяващи количеството на закупените от ДАДРВВЗ масла
при тяхното освобождаване като продукти.“
6. В чл. 58, ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „в т.ч. закупените от ДАДРВВЗ
при тяхното освобождаване като продукти“.
7. В чл. 60, т. 2 след думите „в т.ч.“ се добавя
„закупените от ДАДРВВЗ масла при тяхното
освобождаване като продукти, както и“.
8. В чл. 61, ал. 1, т. 6 накрая се поставя
запетая и се добавя „в т.ч. закупените от
ДАДРВВЗ при тяхното освобождаване като
продукти“.
9. В чл. 64:
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а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Банковата гаранция е с период на
действие и се подновява съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗУО.“;
б) в ал. 3 думите „с решението по чл. 88,
ал. 2, т. 3 ЗУО за“ се заменят със „след определяне изпълнението на задълженията и
целите със заповед на министъра на околната
среда и водите по чл. 63 при“.
10. Член 65 се отменя.
11. В чл. 68, ал. 2 думите „съгласно чл. 82,
ал. 1, т. 1“ се заменят със „съгласно чл. 82,
ал. 1, т. 2“.
12. В § 1 от допълнителните разпоредби:

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

а) в т. 6 след думите „държава – членка на
ЕС“ се поставя запетая и се добавя „и/или
лице, което закупува масла от ДАДРВВЗ при
тяхното освобождаване“;
б) в т. 20 се създава изречение второ: „Маслата, предоставени на ДАДРВВЗ, се считат
за пуснати на пазара след освобождаването
им от ДАДРВВЗ като продукти.“
13. В приложение № 1, в заглавието на
анекс 1 накрая се поставя запетая и се добавя
„в т.ч. закупени от ДАДРВВЗ“.
14. С ъ зда ва с е п ри ложен ие № 3 к ъм
чл. 45, ал. 7:
„Приложение № 3
към чл. 45, ал. 7

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНИ МАСЛА ОТ ДАДРВВЗ
ЗА ……………….. ГОДИНА
1
№

2
Наименование на лицето

ОСВОБОДЕНИ МАСЛА
3
4
(*)
ЕИК
Дата на продажба

5
Количество (т)

1.
2.
3.
Общо количество (т)
Попълват се данните за лицата, на които са продадени маслата при тяхното освобождаване от
резерва, като се отбелязва количеството в тонове до три знака след десетичната запетая.
(*)

Председател на ДАДРВВЗ:
Подпис и печат ………………………….
Дата …………………………...............…….

§ 5. В Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, приета
с Постановление № 221 на Министерския
съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2012 г.;
изм., бр. 30 от 2016 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 59:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Банковата гаранция е с период на
действие и се подновява съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗУО.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Банковата гаранция по ал. 1 се връща на
заявителя заедно с решението по чл. 87, ал. 2
от ЗУО за отказ за издаване на разрешение
по чл. 81, ал. 1 от ЗУО или след определянето
на изпълнението на задълженията и целите
със заповед на министъра на околната среда
и водите по чл. 56 или 58 при прекратяване
действието на разрешението.“
2. Член 60 се отменя.
§ 6. В Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с Постановление
№ 271 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 85 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 76 от
2013 г. и бр. 30 от 2016 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:

“
„(2) Целта по ал. 1, т. 2, буква „а“ се постига, като не повече от 20 на сто от теглото
на отпадъците от опаковки от стъкло могат
да бъдат рециклирани в бетонови центрове.“
2. В чл. 23, ал. 3 думата „постоянен“ се
заменя с „настоящ“.
3. В чл. 24:
а) ал. 1, т. 1:
аа) в буква „а“ числото „400“ се заменя
с „350“;
бб) в буква „б“ числото „600“ се заменя
с „550“;
вв) в буква „в“ числото „800“ се заменя
със „750“;
б) създава се ал. 3:
„(3) За населените места с районно деление минималният общ обем на съдовете се
осигурява, като по ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“ и
„в“ се отчита броят на жителите в района въз
основа на последните данни за населението
по настоящ адрес на ГД „ГРАО“ на МРРБ,
актуални към 1 януари на текущата година.“
4. В чл. 33:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Кметът на общината подписва договор
само с една организация по оползотворяване. Изключение правят Столичната община
и градовете с население над 300 000 души с
районно деление.“
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5. В чл. 69:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Банковата гаранция е с период на
действие и се подновява съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗУО.“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Банковата гаранция по ал. 1 се връща на
заявителя заедно с решението по чл. 87, ал. 2
от ЗУО за отказ за издаване на разрешение
по чл. 81, ал. 1 от ЗУО или след определяне
на изпълнението на задълженията и целите
със заповед на министъра на околната среда и
водите по чл. 67 при прекратяване действието
на разрешението.“
6. Член 70 се отменя.
7. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 7. В Наредбата за определяне на реда и
размера за заплащане на продуктова такса,
приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 30 от 2016 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. моторни превозни средства (МПС)
от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3 по
смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 1, т. 2, букви
„а“, „б“ и „в“ и т. 3, букви „а“, „б“ и „в“ от
Закона за движение по пътищата съгласно
приложение № 2;“.
2. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създават т. 14 – 16:

ВЕСТНИК
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„14. „Изцяло електрическо превозно средство“ означава превозно средство, задвижвано от:
а) система от едно или повече устройства
за съх ранение на елек т ри ческа енерг и я,
едно или повече устройства за управление
на електрическа мощност и една или повече
електрически машини за преобразуване на
съхранената електрическа енергия в механична
енергия, която се предава към колелата за
задвижване на превозното средство;
б) спомагателно електрическо задвижване,
монтирано на превозно средство, задвижвано
с педали.
15. „Хибридно моторно превозно средство“
е превозно средство с най-малко два различни
двигателя с преобразуване на енергия за задвижване на превозното средство и две различни
системи за съхраняване на енергия за целите
на задвижването (в превозното средство).
16. „Хибридно електрическо превозно средство“ е хибридно превозно средство, което за
своето задвижване ползва енергия и от двата
източника на акумулирана енергия/мощност
в превозното средство:
а) гориво за изгаряне;
б) устройство за съхраняване на електрическа енергия/мощност (например акумулаторна батерия, кондензатор, маховик/
генератор и т.н.).“
3. Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 2
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 3, ал. 1, т. 2

РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС)
Вид на двигателя
Моторни
превозни
средства с
двигатели с
вътрешно
горене
(категории
M1 и N1)

Моторни
превозни
средства с
двигатели с
вътрешно
горене
(категории
M2 и N2)

Моторни
превозни
средства с
двигатели с
вътрешно
горене
(категории
M3 и N3)

Хибридни
моторни
превозни
средства и
хибридни
електрически
превозни
средства
(категории
M1 и N1)

Изцяло
електрически
превозни
средства**
(категории
M1 и N1)

(лв./бр.)

(лв./бр.)

(лв./бр.)

(лв./бр.)

(лв./бр.)

Нови*

125

625

938

100

До 5 години

194

970

1455

170

От 5 до
10 години

290

1450

2175

240

Над 10 години

310

1550

2325

255

Възраст на
МПС

102

* Нови МПС за целта на наредбата са тези МПС, за които е налице едно от следните условия:
1. Моторни превозни средства, които не са изминали повече от 6000 км и се пускат на пазара за първи
път или се придобиват за лична употреба в резултат на въвеждането им на територията на Репуб
лика България от друга държава – членка на ЕС, или внасяне на МПС от държава извън ЕС, или
2. Не са изминали повече от 6 месеца считано от датата на първата им регистрация.
** З аплаща се продуктова такса от 1 януари 2022 г.

“
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4. Приложение № 11 към чл. 10, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 11
към чл. 10, ал. 1
МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТИ НА ПАЗАРА МПС
№ ....................... от ........................... г.
1. Данни за отчетния период
1.1. От ……………………….. до ……………………………. г.
2. Данни за лицето, което пуска на пазара МПС
2.1. Пълно наименование:
2.2. Адрес:
2.3. ЕИК:

2.5. Телефон/факс:

2.4. ИН по ЗДДС:

2.6. E-mail:

2.7. Лице за контакт:
3. Количество на пуснатите на пазара МПС

№
по
ред

Първичен счетоводен
документ, издаден или
получен през месеца
(номер)

Вид авто
мобил

Възраст на
МПС*

Тарифен
Единикод или
чен раз- Дължима
Брой
Код по
мер на
сума
ПРОДПРОМ
таксата**

(дата)
1

2

3

Моторни
превозни
средства с
двигатели с
вътрешно
горене
(категории
M1 и N1)

Нови

Хибридни
моторни
превозни
средства и
хибридни
електрически
превозни
средства
(категории
M1 и N1)

Нови

До 5 години
От 6 до
10 години
Над 10 години

До 5 години
От 6 до
10 години
Над 10 години

Нови
Изцяло
До 5 години
електрически
От 6 до
превозни
10 години
средства
Над 10 години
Моторни
превозни
средства с
вътрешно
горене
(категории
M2 и N2)

Нови
До 5 години
От 6 до
10 години
Над 10 години

4

5

(лв.)

(лв.)

6

(5) × (6)
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Първичен счетоводен
документ, издаден или
получен през месеца
(номер)

Вид авто
мобил

ВЕСТНИК

Възраст на
МПС*
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Тарифен
Единикод или
чен раз- Дължима
Брой
Код по
мер на
сума
ПРОДПРОМ
таксата**

(дата)
1

2
Моторни
превозни
средства с
двигатели с
вътрешно
горене
(категории
M3 и N3)

3

4

5

(лв.)

(лв.)

6

(5) × (6)

Нови
До 5 години
От 6 до
10 години
Над 10 години

* Възрастта на МПС е съгласно колона 1 на приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 2.
** Е диничният размер на таксата е съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 2.
1. В колона 1 производителите попълват №/дата на първичен счетоводен документ, а лицата, които
внасят МПС и/или ги въвеждат от страни – членки на ЕС, попълват №/дата на Интрастат протокол,
Единен административен документ за допускане за свободно обръщение и крайна употреба или вносна
фактура (инвойс), издадени или получени през месеца.
2. Лицата попълват колона 2 с информация от съответния документ по колона 1 в зависимост от
това, дали внасят (въвеждат) или произвеждат МПС.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата:

Изготвил:
Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване
(име, подпис и печат)

Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. В двумесечен срок от влизането в сила
на постановлението организациите по оползотворяване на излезли от употреба моторни
превозни средства и лицата, изпълняващи
задълженията си индивидуално, представят
пред министъра на околната среда и водите
актуализираната програма по чл. 53 от ЗУО.
§ 9. В шестмесечен срок от влизането
в сила на постановлението организациите
по оползотворяване на излезли от употреба
моторни превозни средства и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално,
доказват изискването за наличие на шредерна
инсталация или договор с оператор, притежаващ разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО
за дейности по шредиране на ИУМПС, като
представят актуалните договори и документи.
§ 10. За отчетната 2018 г. организациите
по оползотворяване на ИУМПС и лицата,
изпълняващи задълженията си индивидуално,
представят доклад по чл. 34 и 36 от Наредбата
за излезлите от употреба моторни превозни
средства (Наредбата за ИУМПС), придружен
с отчет по чл. 34, ал. 1 и 2 за количествата
ИУМПС от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 в
сроковете по Наредбата за ИУМПС.
§ 11. В срок до 15 април 2020 г. организациите по оползотворяване на ИУМПС и
лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, представят доклад по чл. 34 и 36

“
от Наредбата за ИУМПС общо за отчетните
2018 г. и 2019 г., придружен с отчет по чл. 34,
ал. 1 и 2 за количествата ИУМПС за всяка
от двете отчетни години относно категориите
по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ИУМПС.
§ 12. В двумесечен срок от влизането в сила
на постановлението организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки представят
пред министъра на околната среда и водите
актуализираната програма по чл. 53 от ЗУО.
§ 13. В § 6 т. 2 – 4 влизат в сила от 1 януари 2019 г.
§ 14. До 31 декември 2021 г. не се заплаща
продуктова такса за изцяло електрически
превозни средства.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7058

РЕШЕНИЕ № 493
ОТ 13 ЮЛИ 2018 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Ахтопол-север – източна зона“, община Царево,
област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3, чл. 8о и
чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 252 на Министерския
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съвет от 2018 г. за откриване на процедура
за предоставяне на концесия за услуга за
морски плаж „Ахтопол-север – източна зона“,
община Царево, област Бургас (ДВ, бр. 34 от
2018 г.), проведен на 31 май 2018 г. конкурс
за определ яне на концесионер, протокол
на конкурсната комисия за резултатите от
конкурса, назначена със Заповед № Р-73 от
4 май 2018 г., изменена с Заповед № Р-86 от
21 май 2018 г. на министър-председателя на
Република България, доклад на председателя
на конкурсната комисия за резултатите от
конкурса и мотивиран доклад на министъра
на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя „Л-Петрол Инвестмънт“ – ООД,
с ЕИК 203682581 и със седалище гр. София
за спечелил конкурса за предоставяне на
концесия на обект – изключителна държавна
собственост – морск и пла ж „А х топол-север – източна зона“, община Царево, област
Бургас, и за концесионер на морския плаж.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
плащане за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне на
минималния размер на концесионно плащане
за морските плажове – обекти на концесия по
реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с
Постановление № 9 на Министерския съвет
от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 59 от 2016 г.), съгласно предложения
от „Л-Петрол Инвестмънт“ – ООД, размер
на отчисленията на базата за изчисляване на
размера на концесионното плащане (роялт и)
2,7 на сто без данък върху добавената стойност (ДДС).
2.2. За целия срок на концесионния договор
предложените цена за един чадър в размер
до 5 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и цена
за един шезлонг – в размер до 5 лв. с ДДС,
при ставка от 20 на сто, без да се увеличават.
2.3. Предложение за инвестиции за целогодишно санитарно-хигиенно поддържане на
морския плаж в общ размер 25 236 лв. без
ДДС за срока за концесията.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Л-Петрол Инвестмънт“ – ООД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
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3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 252 на
Министерския съвет от 2018 г. и подадената
от „Л-Петрол Инвестмънт“ – ООД, оферта за
участие в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
депозита за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7027

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Китайската народна
република за сътрудничество в областта на
науката и технологиите
(Одобрено с Решение № 450 от 29 юни 2018 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 6 юли 2018 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Китайската народна
република, наричани по-нататък „Страните“,
Решени да укрепят двустранното приятелство, да насърчават научното и технологичното
сътрудничество между двете страни,
Като признават необходимостта от развитие
на науката и технологиите и тяхното значение
за икономическия растеж,
се договориха, както следва:
Член 1
Целта на Споразумението е да се укрепят
нау чните и тех нологичните изследвани я,
да се установят и разширят отношенията
между изследователските общности в двете
държави и да се насърчи научното и технологичното сътрудничество в области от
взаимен интерес.
Член 2
Като се имат предвид нуж дите и възможностите на двете държави, Страните се
споразумяват да се ангажират да развият
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научното и технологичното сътрудничество,
както следва:
1. Обмен на изследователи и експерти, за
да се запознаят с постиженията в областта
на науката, технологиите и производството,
да разпространяват знания, да обменят опит
и да провеждат лекции;
2. Насърчаване на научноизследователските институции, висшите учебни заведения и
предприятията да започнат сътрудничество
в областта на научните изследвания, технологичните иновации и разработването на
продукти по отношение на проекти от общ
интерес;
3. Съвместно финансиране на научно-технологични проекти за научни изследвания,
развитие и иновации в области от общ интерес
в съответствие с принципа на реципрочност и
наличните ресурси за финансиране на всяка
от Страните;
4. Организиране и участие в академични
конференции, семинари, симпозиуми, курсове
за обучение и изложби;
5. Обмен на научна и технологична информация, идеи, литература, публикации,
материали и оборудване;
6. Прилагане на други форми на научно
изследователско и технологично сътрудничество, договорени от Страните, като например
създаване на съвместен лабораторен или
съвместен изследователски център.
Член 3
Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството
на науката и технологиите на Китайската
народна република отговарят за изпълнението
на настоящото Споразумение.
Член 4
Страните се споразумяват да създадат
Съвместен комитет за научно и технологично сътрудничество. Комитетът отговаря за
проследяването на развитието на научното
и тех нологичното сът рудничество меж д у
Ст раните, като следи за прилагането на
настоящото Споразумение. Комитетът отговаря за насърчаването, координирането и
определянето на съдържанието и условията
на сътрудничеството. Комитетът провежда
срещи, когато е необходимо, последователно
в България и в Китай. Датите, мястото и
съставът на срещите се определят по дипломатически път.
Член 5
Правата на интелектуална собственост,
произтичащи от сътрудничеството по настоящото Споразу мение, се у реж дат със
споразумения между Страните в съответствие със съществуващото законодателство
на двете страни.
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Член 6
Двете страни гарантират, че предоставените
от тях технологични материали и информация,
както и постиженията на научно-техническото
сътрудничество, няма да бъдат прехвърляни
на трета страна, ако няма писмено съгласие
на другата страна.
Член 7
Всички лица, изпратени в другата държава
във връзка с изпълнението на настоящото Споразумение, са задължени да зачитат действащите закони и разпоредби на другата държава.
Член 8
Всички спорове между Страните относно
тълкуването или прилагането на настоящото
Споразумение се уреждат чрез приятелски
консултации и преговори.
Член 9
Настоящото Споразумение може да бъде
изменено въз основа на взаимно писмено съгласие на двете страни. Такива изменения са
неразделна част от настоящото Споразумение
и влизат в сила в съответствие с процедурата, предвидена в член 10 от настоящото
Споразумение.
Член 10
1. Настоящото Споразумение влиза в сила
от датата на подписването и остава в сила за
срок 5 (пет) години. След това то се подновява
автоматично за последващи периоди от пет
(5) години, освен ако не бъде прекратено в
писмена форма по дипломатически път от
всяка страна шест месеца преди изтичането
на петгодишния период.
2. Проектите, започнали преди прекратяването на настоящото Споразумение, продължават до завършването си независимо от
прекратяването и член 6 от Споразумението
продължава да бъде ефективен.
Съставено в два екземпляра на 6 юли 2018 г.
в София на български, китайски и английски
език, като всички текстове са еднакво автентични. В случай на различие в тълкуването
предимство има английският текст.
За и от името на
правителството на
Република България:
Иван Димов,
зам.-министър
на образованието
и науката

7028

За и от името на
правителството на
Китайската народна
република:
Н. Пр. Джан
Ханджоу,
посланик на
Китайската народна
република в
Република България
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 61 и 70 от 2006 г.,
бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и
100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и
44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от
2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г.,
бр. 2 от 2016 г., бр. 13 и 80 от 2017 г.)
§ 1. В глава втора наименованието на раз
дел I се изменя така: „Ред за освобождаване от
облагане с акциз и възстановяване на платен
акциз по силата на международен договор“.
§ 2. В чл. 4б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 10:
„(2) В случаите по чл. 21, ал. 1, т. 2 от
закона освобождаването се извършва чрез
възстановяване, когато акцизът е платен:
1. при внасяне на акцизни стоки на територията на страната;
2. при въвеждане на акцизни стоки на
територията на страната от територията на
друга държава членка;
3. при закупени акцизни стоки на територията на страната;
4. при извеждане на акцизни стоки от
данъчен склад;
5. когато акцизните стоки се продават от
лица, регистрирани по чл. 57а, ал. 1 от закона.
(3) Възстановяването на акциза по ал. 2 се
извършва въз основа на подадено искане по
образец съгласно приложение № 1а.
(4) Към искането по ал. 3 се прилагат документи, удостоверяващи начисляването и/
или плащането на акциза, като в случаите
при закупени акцизни стоки на територията
на страната се прилагат и данъчните фактури
(оригинал или заверени копия) за извършените
покупки и техен опис.
(5) Искането по ал. 3 ведно с документите
по ал. 4 се подават до началника на митница
Столична.
(6) Митница Столична проверява искането
по ал. 3 за редовност и допустимост, както и
приложените документи. В случай че се установят нередовности, органът, извършил проверката, уведомява лицето, подало искането,
и му определя 14-дневен срок за отстраняване
на нередовностите или за предоставяне на
допълнителна информация считано от получаването на уведомлението. Началникът на
митница Столична събира по служебен ред
информация относно наличието на право на
възстановяване по ал. 2.
(7) При неотстраняване на нередовностите
или при непредоставяне на допълнителната
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информация в посочения срок началникът на
митницата издава решение, с което прекратява
производството. Решението за прекратяване
на производството подлежи на обжалване по
реда на глава десета, раздел IV от Админист
ративнопроцесуалния кодекс.
(8) Органът по ал. 5 в едномесечен срок от
постъпване на искането, съответно от отстраняване на нередовностите в него или предоставяне на исканата допълнителна информация,
се произнася с мотивирано решение, с което
уважава или отказва искането – изцяло или
частично, като възстановява или прихваща
подлежащата на възстановяване сума. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ
изцяло по направеното искане.
(9) Решението по ал. 8 може да се обжалва
по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(10) Подлежащата на възстановяване сума
се превежда с платежно нареждане по сметка
на лицето в 7-дневен срок от влизане в сила
на решението по ал. 8.“
§ 3. В раздел 1б на глава втора се създава
чл. 4д:
„Чл. 4д. (1) В случаите на освобождаване от
плащане на акциз, предвидени в чл. 21, ал. 1,
т. 16 от закона, лицата подават уведомление
до компетентното митническо учреждение по:
1. местонахождение на данъчния склад или
обекта на данъчнозадълженото лице;
2. седалище на лицето при внасяне на
акцизните стоки на територията на страната.
(2) Уведомлението се подава преди започване на транспортирането до мястото, където
ще се извършват научните изследвания или
изследванията, свързани с качеството на
продукцията.
(3) Уведомлението съдържа най-малко
следната информация:
1. наименование и ЕИК на лицата по ал. 1;
2. идентификационен номер на данъчния
склад или обекта;
3. наименование и ЕИК на лицето, което ще
извърши научните изследвания или изследванията, свързани с качеството на продукцията;
4. вид на акцизните стоки (цигари или
тютюн за пушене);
5. код по КН;
6. количество (къса или кг);
7. дата на транспортиране;
8. цел на научните изследвания и/или
изследванията, свързани с качеството на
продукцията;
9. дата и подпис.
(4) Движението на акцизните стоки се
съпровожда с копие от регистрираното уведомление.
(5) В случаите по чл. 21, ал. 1, т. 16 от
закона, когато стоките се изпращат за друга
държава членка, се прилагат разпоредбите
на режим отложено плащане на акциз или
чл. 76а от закона.“
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§ 4. В чл. 8, ал. 3 се създава т. 6:
„6. разходен диапазон на използвания етилов
алкохол за почистване и/или дезинфекция в
дейностите за производство на лекарствени
продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и
ветеринарномедицински продукти по смисъла
на Закона за ветеринарномедицинската дейност съгласно технологични инструкции или
отраслови нормали.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Възстановяването по чл. 22, ал. 4,
т. 1 – 3 от закона се прилага само за лечебни
заведения по смисъла на Закона за лечебните
заведения, аптеки по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
институти за научни изследвания и лаборатории, които използват алкохол и алкохолни
напитки с платен акциз.“
2. В ал. 2 след думите „чл. 22, ал. 4“ се
поставя запетая и се добавя „т. 4“.
§ 6. В чл. 18, ал. 2 се създават т. 7 и 8:
„7. дата на връчване на удостоверението за
освободен от акциз краен потребител;
8. дата на прекратяване на удостоверението за освободен от акциз краен потребител.“
§ 7. В чл. 23б, ал. 3, т. 2 думите „приложение № 9“ се заменят с „приложение № 10“.
§ 8. В чл. 26д, ал. 5 т. 3 се изменя така:
„3. в писмената декларация по т. 2 лицето
посочва дейностите, в които ще се използват
стоките, и се посочват лицата, които ще ги
потребяват, с изключение на случаите на
корабно снабдяване; в случаите, когато смазочните масла са предназначени за корабно
снабдяване, лицата подават допълнителна
писмена декларация с информация за наименованията на плавателните средства в срок до
7 дни след деня на извършване на доставката.“
§ 9. В чл. 26е ал. 3 се изменя така:
„(3) В писмената декларация по ал. 2 лицето
посочва дейностите, в които ще се използват
стоките, и се посочват лицата, които ще ги
потребяват, с изключение на случаите на корабно снабдяване. В случаите, когато смазочните
масла са предназначени за корабно снабдяване,
лицата подават допълнителна писмена декларация с информация за наименованията на
плавателните средства в срок до 7 дни след
деня на извършване на доставката.“
§ 10. В чл. 33а, ал. 3 т. 2 се отменя.
§ 11. В чл. 37а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 – 3 от закона с изключение на лицата, които от обекти
за компресиране на природен газ извършват
продажба на крайни потребители за битови
или стопански нужди и за моторно гориво,
подават искане за регистрация до началника
на митницата по седалище и адрес на управление преди започване на дейността по
образец съгласно приложение № 7а.“
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на
крайни потребители за битови или стопански
нужди и за моторно гориво, както и лицата
по чл. 57а, ал. 1, т. 3а, 3б, 5 и 6 от закона
подават искане за регистрация до началника
на митницата по местонахождение на обекта, от който на територията на съответното
ком пет ен т но м и т ни ческо у ч реж дение се
извършват продажбите, по образец съгласно
приложение № 7а.“
3. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Когато с едно искане е поискано издаването на удостоверения за регистрация
на повече от един обект, се издава едно
удостоверение за регистрация, с изключение
на лицата:
1. по чл. 57а, ал. 1, т. 2 от закона, които
от обекти за компресиране на природен газ
продават природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво;
2. по чл. 57а, ал. 1, т. 3, 3а, 3б, 5 и 6 от
закона.“
§ 12. В чл. 55а, ал. 6 т. 6 се изменя така:
„6. данни за акцизната стока в зависимост
от нейната специфика – уникална референция
на стоковия запис, търговско описание, код
по КН, код на акцизния продукт, количество,
брутно тегло, нетно тегло плътност при 15 °С,
алкохолно съдържание по обем в проценти при
20 °С, градус плато, уникален идентификатор
на контролна точка, номер на трансакция.“
§ 13. В чл. 55з се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и думите
„съдържащ реквизитите на съобщение за износ“
се заменят със „съгласно приложение № 32“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В слу чаите, когато компют ърната
система не работи и следва да бъде подаден
документ на хартиен носител за:
1. съобщение за подаване на е-АД, документът се подава по образец съгласно приложение № 28;
2. съобщение за анулиране, документът се
подава по образец съгласно приложение № 29;
3. съобщение за промяна на мястото на
получаване, документът се подава по образец
съгласно приложение № 30;
4. съобщение за разделяне, документът се
подава съгласно приложение № 31.“
§ 14. Чл. 55к се изменя така:
„Чл. 55к. В случаите по чл. 75б от закона,
когато установените липси са в рамките на
нормите за пределните размери за естествените фири, в съобщението за получаване
се посочва код -1, като в поле допълнителна
информация (клетка 6с) се посочва количеството на установените фири.“
§ 15. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6, т. 2 думите „седалище и адрес
на управление“ се заличават.
2. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите на промяна на срока на
валидност на банковата гаранция същият не
може да бъде по-малък от една година от да-
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тата на изтичането на срока на предходното
обезпечение.“
§ 16. В чл. 66б, ал. 4 думата „Бандеролите“
се заменя с „Акцизните стоки с бандероли“
и думите „тяхната автентичност“ се заменят
с „автентичността на бандеролите“.
§ 17. В чл. 68а, ал. 1 думите „данъчните
представители на лица, регистрирани по ДДС
в друга държава членка“ се заличават.
§ 18. В чл. 71, ал. 1 думите „чл. 29, ал. 3,
т. 5“ се заменят с „чл. 29, ал. 4, т. 5“.
§ 19. В чл. 72б ал. 6 се отменя.
§ 20. Раздел ІІІа на глава четвърта се
отменя.
§ 21. В чл. 78 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Документът по ал. 2 се подава по
електронен път едновременно с акцизната
декларация за съответния данъчен период,
когато акцизната декларация е подадена по
електронен път.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Лицензираните складодържатели са
длъжни да установяват загубите от естествените фири на енергийни продукти в края на
всеки данъчен период, като ги документират
с документа по образец съгласно приложение
№ 23. Фирите се вписват в регистър „Дневник на складовата наличност“ на датата на
извършване на проверката (инвентаризация).“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Извън случаите по ал. 5 лицензираните
складодържатели са длъжни да установяват
загубите от естествените фири в края на всяка
календарна година, като ги документират с
документа по образец съгласно приложение
№ 23. Фирите се вписват в регистър „Дневник на складовата наличност“ на датата на
извършване на проверката (инвентаризация).“
§ 22. В чл. 80а, ал. 2 думите „обемът на
продадените количества природен газ е над
300 хиляди кубични метра, измерени при
стандартни условия“ се заменят с „енергийната
стойност на продадените количества природен
газ е над 3 млн. киловатчаса (kWh)“.
§ 23. В чл. 85а се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 32а думите „обект, който представ
лява газостанция за компресиран природен
газ“ се заменят с „обекти за компресиране
на природен газ“.
2. Създава се т. 39а:
„39а. 540 – за стоки, предназначени за цели
по чл. 21, ал. 1, т. 16 от закона;“.
3. Създава се т. 57г:
„57г. 905 – за смесване на енергийни продук
ти с добавки, с цел подобряване качеството
на енергийните продукти;“.
§ 24. В чл. 93 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 цифрата „3“ се заменя с „1“;
б) в т. 2 цифрата „3“ се заменя с „1“.
2. Създава се нова ал. 2:
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„(2) При п р оверк а за с ъ о т ве т с т вие с
изискванията за напълно денатуриран етилов
алкохол се приемат резултати от лабораторни
изпитвания в рамките на допустимите отклонения за съдържанието на веществата по
ал. 1, определени в методите за изпитване.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 25. В чл. 108в, ал. 19, изречение второ
думите „В случаите на ал. 10, т. 2, буква „а“
се заличават.
§ 26. В раздел III на глава шеста се създават чл. 111а – 111в:
„Чл. 111а. В случаите на чл. 99, ал. 6 от
закона лицата, предоставящи услуги, свързани с публикуване на обяви и съобщения, са
длъжни да уведомяват предварително техните
податели за съответните забрани и административнонаказателна отговорност.
Чл. 111б. (1) В случаите на чл. 99а, ал. 3
от закона подателите попълват декларация по
образец съгласно приложение № 26.
(2) Пощенските оператори изискват подаване на декларацията по ал. 1 във всички случаи
на изпращане на акцизни стоки, както и когато
е възникнало съмнение за изпращането на
такива стоки. За удостоверяване на личните
данни в декларацията пощенските оператори
изискват документ за самоличност от лицата.
(3) Информация за забраните и изисквания
та, предвидени с чл. 99а, ал. 1 – 3 от закона,
се поставя на видно място в съответното
звено на пощенската мрежа. Служителите на
пощенския оператор са длъжни да разясняват
на лицата техните задължения и отговорност.
(4) Когато декларацията по ал. 1 се изземва
като доказателство от митническите органи,
на пощенския оператор се предоставя заверено
копие от нея.
Чл. 111в. (1) В случаите на чл. 102б, ал. 2,
т. 2 от закона при поискване от митническите
органи лицата, управляващи транспортното
средство, попълват декларация по образец
съгласно приложение № 27.
(2) Декларацията по ал. 1 се попълва и в
случаите на чл. 102в, ал. 1 от закона.“
§ 27. В чл. 114, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. дек ларац и я за обст оя т елст вата по
чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква „а“ от закона за
лицата, които не са български граждани;“.
2. Точка 8 се отменя.
§ 28. Създава се ново приложение № 1а
към чл. 4б, ал. 3:
„Приложение № 1а
към чл. 4б, ал. 3

И С К А Н Е
от
………………………………………………………………………………………
(наименование на лицето, което подава искането)
Представлявано от …………………………………………………
……………………………………………………………..........................
(имена на представляващия лицето, което подава
искането)
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………………………………………………………………………………………
(посочва се адрес за уведомлението по чл. 4б, ал. 7
и за връчване на решението по чл. 4б, ал. 8 от
Правилника за прилагане на Закона за акцизите и
данъчните складове)
……………………………………………………………………………………….
(посочва се адрес на електронна поща за уведомлението по чл. 4б, ал. 7 и за връчване на решението
по чл. 4б, ал. 8 от Правилника за прилагане на
Закона за акцизите и данъчните складове)
за възстановяване на акциз в размер на:
..................... лв. ……………...………………………………………..
за покупки на акцизни стоки за периода от
....................... 20 ... г. до …………….........…….. 20 ... г.,
съгласно международен договор ..........................,
обнародван в брой …….. от дата .............................
на „Държавен вестник“ и влязъл в сила от .............
Желая да бъде възстановен акцизът, който
е заплатен при покупките на акцизни стоки за
нуждите на …………………………………………………………………
(посочват се акцизни стоки, за които в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в
сила по съответния ред, е предвидено освобождаване
от данъци, налози или други вземания (плащания,
облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък)
Желая сумата да бъде преведена по сметка на
........................................................................................:
(посочва се сметката на лицето, подало искане за
възстановяване на акциз по чл. 4б, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните
складове)
Банка ……......................., сметка № .........................…
Към това искане прилагам документите, които
се изискват съгласно чл. 4б, ал. 4 от Правилника
за прилагане на Закона за акцизите и данъчните
складове: …………………………………………………………… и
пълномощно с нотариална заверка, в случаи на
подаване чрез пълномощник.
…………
…....…………………………………………………………
(дата)
(подпис и печат на лицето, подало искането за възстановяване на акциз)“

§ 29. В приложение № 3, в т. 2 думите
„свидетелство за съдимост за обстоятелствата
по чл. 24а, ал. 3, т. 3, буква „а“ от закона, а
ако лицата не са български граждани – дек
ларация“ се заменят с „декларация за обстоятелствата по чл. 24а, ал. 3, т. 3, буква
„а“ от закона, ако лицата не са български
граждани“.
§ 30. В приложение № 5 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „свидетелство за съдимост
на лицата, представляващи лицензирания
складодържател – оригинал, издаден от съда,
а ако лицата не са български граждани – дек
ларация“ се заменят с „декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква „а“
от закона за лицата, които не са български
граждани“.
2. Точка 9 се отменя.
3. В т. 15 думите „или специализирано
одиторско предприятие“ се заличават.
§ 31. В приложение № 5а, в т. 1 думите
„свидетелство за съдимост на лицата, представляващи лицензирания складодържател –
оригинал, издаден от съда, а ако лицата не са
български граждани – декларация“ се заменят
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с „декларация за обстоятелствата по чл. 47,
ал. 1, т. 3, буква „а“ от закона за лицата, които
не са български граждани“.
§ 32. В приложение № 5в преди думите
„Седалище и адрес на управление“ се създава
ред „Представляван от .....................................“.
§ 33. В приложение № 7а, в т. 1 думите
„свидетелство за съдимост за обстоятелствата
по чл. 57а, ал. 2, т. 3, буква „а“ от ЗАДС, а
ако лицата не са български граждани – дек
ларация“ се заменят с „декларация за обстоятелствата по чл. 57а, ал. 2, т. 3, буква „а“ от
ЗАДС, ако лицата не са български граждани“.
§ 34. В приложение № 7в, в т. 1 думите
„свидетелство за съдимост за обстоятелствата
по чл. 57а, ал. 2, т. 3, буква „а“ от ЗАДС, а
ако лицата не са български граждани – дек
ларация“ се заменят с „декларация за обстоятелствата по чл. 57а, ал. 2, т. 3, буква „а“ от
ЗАДС, ако лицата не са български граждани“.
§ 35. В приложение № 7г, в т. 3 думите
„свидетелство за съдимост за обстоятелствата
по чл. 57в, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗАДС, а
ако лицата не са български граждани – декларация“ се заменят с „декларация за обстоя
телствата по чл. 57в, ал. 1, т. 3, буква „а“ от
ЗАДС, ако лицата не са български граждани“.
§ 36. В приложение № 7е, в т. 3 думите
„свидетелство за съдимост за обстоятелствата
по чл. 57в, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗАДС, а
ако лицата не са български граждани – дек
ларация“ се заменят с „декларация за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 1, т. 3, буква „а“ от
ЗАДС, ако лицата не са български граждани“.
§ 37. В приложение № 7ж, в т. 4 думите
„свидетелство за съдимост за обстоятелствата
по чл. 58а, ал. 1, т. 1, буква „б“, подбуква „аа“
от ЗАДС, а ако лицата не са български граждани – декларация“ се заменят с „декларация
за обстоятелствата по чл. 58а, ал. 1, т. 1, буква
„б“, подбуква „аа“ от ЗАДС, ако лицата не са
български граждани“.
§ 38. В приложение № 7и, в т. 1 думите
„свидетелство за съдимост за обстоятелствата
по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква „а“, а ако лицата
не са български граждани – декларация“ се
заменят с „декларация за обстоятелствата по
чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква „а“, ако лицата не
са български граждани“.
§ 39. В приложение № 7л, в т. 1 думите
„свидетелство за съдимост за обстоятелствата
по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква „а“, а ако лицата
не са български граждани – декларация“ се
заменят с „декларация за обстоятелствата по
чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква „а“, ако лицата не
са български граждани“.
§ 40. В приложение № 14, в т. 2.4а думите
„кубичен метър (M3)“ се заменят с „киловатчас (kWh)“.
§ 41. В приложение № 14а, в т. 3.1.1 думите
„обемът на продадените количества природен
газ е над 300 хиляди кубични метра, измерени
при стандартни условия“ се заменят с „енергийната стойност на продадените количества
природен газ е над 3 млн. киловатчаса (kWh)“.
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§ 42. Приложение № 17аб се изменя така:
„Приложение № 17аб
към чл. 85в, ал. 2
Таблица на съответствието на кодове по Комбинираната номенклатура и кодовете на акцизния
продукт за енергийни продукти
Комбинирана
Комбинирана
номенклатура,
номенклатура,
прилагана от
прилагана от
1 януари 2002 г. 1 януари 2018 г.

Код на
акцизния
продукт
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Комбинирана
Комбинирана
номенклатура,
номенклатура,
прилагана от
прилагана от
1 януари 2002 г. 1 януари 2018 г.

Код на
акцизния
продукт

2710 19 35

2710 19 35

Е490

2710 19 41

2710 19 43

Е430, Е440

2710 19 41

2710 19 46

Е430, Е440

2710 19 41, 2710
19 45

2710 19 47

Е430, Е440

2710 19 45, 2710
19 49

2710 19 48

Е430, Е440

2710 19 41

2710 20 11

Е430, Е440

от 1507 до 1518

от 1507 до 1518

Е200, E999

2701, 2702, 2704
и 2713 11 00

2701, 2702, 2704
и 2713 11 00

Е001

2705

2705

Е998

2710 19 41

2710 20 15

Е430, Е440

2706

2706

Е002

2710 20 17

Е430, Е440

2707 10 10 и
2707 10 90

2707 10 00

E300

2710 19 41, 2710
19 45

2710 20 19

Е430, Е440

2707 20 10 и
2707 20 90

2707 20 00

E300

2710 19 45, 2710
19 49
2710 19 61

2710 19 62

Е470

2707 30 10 и
2707 30 90

2707 30 00

E300

2710 19 61

2710 19 64

Е470
Е470

2707 40 00

E999

2710 19 63, 2710
19 65, 2710 19 69

2710 19 68

2707 40 00
2707 50 10 и
2707 50 90

2707 50 00

E300

2710 19 61

2710 20 31

Е470

2707 91

2707 91

Е003

2710 19 61

2710 20 35

Е470

2707 99, 2707
60 00

2707 99

Е003

2710 19 63, 2710
19 65, 2710 19 69

2710 20 39

Е470

2708

2708

Е003

2709

Е004

2710 11 11

2710 12 11

E490

от 2710 19 71
до 2710 19 99, с
изключение на
консистентни
смазки (греси)

Е006

2709

от 2710 19 71
до 2710 19 99, с
изключение на
консистентни
смазки (греси)

2710 11 15

2710 12 15

E490

2710 12 21

E480, E490

2710 11 25

2710 12 25

E480, E490

2710 19 51, 2710
19 55 и от 2710
19 71 до 2710
19 99

2710 19 51, 2710
19 55, от 2710 19
71 до 2710 19 99
и 2710 20 90

Е007, E016

2710 11 21
2710 11 31

2710 12 31

Е410, Е420

2710 19 51

2710 19 51

Е490

2710 11 41

2710 12 41

E420

2710 19 55

2710 19 55

Е490

2710 11 45

2710 12 45

E420

2710 19 99

2710 19 99

Е998

2710 11 49

2710 12 49

E420

2710 91

2710 91

Е008

2710 11 51

2710 12 51

Е410

2710 99

2710 99

Е008

2710 11 59

2710 12 59

Е410

2711 11 00

2711 11 00

Е009

2710 11 70

2710 12 70

Е490

2711 19 00

2711 19 00

Е009

2710 11 90

2710 12 90

Е490

2711 21 00

2711 21 00

Е009

2710 19 11

2710 19 11

Е490

2711 29 00

2711 29 00

Е009

2710 19 15

2710 19 15

Е490

2711 29 00

2711 29 00

Е010

2710 19 21

2710 19 21

Е450, Е460

2711 12 11

2711 12 11

Е500

2710 19 25

2710 19 25

Е450, Е460

2711 12 19

2711 12 19

Е500

2710 19 29

2710 19 29

Е480

2711 12 91

2711 12 91

E500

2710 19 31

2710 19 31

Е490

2711 12 93

2711 12 93

E500
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Комбинирана
Комбинирана
номенклатура,
номенклатура,
прилагана от
прилагана от
1 януари 2002 г. 1 януари 2018 г.

Код на
акцизния
продукт

2711 12 94

2711 12 94

E500

2711 12 97

2711 12 97

E500

2711 13 10

2711 13 10

E500

2711 13 30

2711 13 30

E500

2711 13 91

2711 13 91

E500

2711 13 97

2711 13 97

E500

2711 14 00

2711 14 00

E500

2711 19 00

2711 19 00

E500

2712

2712

Е998

2713

2713

Е998

2714

2714

Е998

2715

2715

Е998

2716

2716

Е012

2901 10 10, 2901
10 90

2901 10 00

E600

от 2901 21 до
2902 19

от 2901 21 до
2902 19

E011

2902 20 00

2902 20 00

E700

2902 30 00

2902 30 00

E700

2902 41 00

2902 41 00

E700

2902 42 00

2902 42 00

E700

2902 43 00

2902 43 00

E700

2902 44 00

2902 44 00

E700

от 2902 50 до
2902 90

от 2902 50 до
2902 90

Е998

2905 11 00

2905 11 00

E800

2909 19 00

2909 19 10 и
2909 19 90

E013

3403

3403

E998, E999

3811 11 10

3811 11 10

E930

3811 11 90

3811 11 90

E930

3811 19 00

3811 19 00

E930

3811 90 00

3811 90 00

E017, E930

3811 21 00

3811 21 00

E017, E998

3811 29 00

3811 29 00

E017, E998

3817

3817

E998, E999

3824 90 55, 3824 3824 99 92*, 3824
90 80, 3824 90 99 93**, 3824 99
85 и 3824 90 99 96***, 3824 99 55,
3824 99 80 и 3824
99 85
3824 90 99

3826 00 10, 3826
00 90

E920

E910
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Забележки:
*Продукти на химическата промишленост или
препарати, състоящи се предимно от органични
съединения в течно състояние при 20° С, с изключение на антикорозионни препарати, съдържащи
амини като активни съставки, неупоменати или
включени другаде.
**Продукти на химическата промишленост или
препарати, състоящи се предимно от органични
съединения, различни от тези в течно състояние
при 20° С, с изключение на антикорозионни препарати, съдържащи амини като активни съставки,
неупоменати или включени другаде.
***Продукти на химическата промишленост
или препарати, различни от тези, съставени предимно от органични съединения, с изключение
на антикорозионни препарати, съдържащи амини
като активни съставки, и сложни неорганични
разтворители и разредители на лакове и подобни
продукти, неупоменати или включени другаде.“

§ 43. В приложение № 19а се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „свидетелство за съдимост
за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4,
буква „а“ от закона, а ако лицата не са български граждани – декларация“ се заменят
с „декларация за обстоятелствата по чл. 90а,
ал. 2, т. 4, буква „а“ от закона, ако лицата не
са български граждани“.
2. Точка 5 се отменя.
3. В забележката думите „по т. 5, 6, 7, 8 и
10“ се заменят с „по т. 6, 7, 8 и 10“.
§ 44. В приложение № 19в се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „свидетелство за съдимост
за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква
„а“ от закона, а ако лицата не са български
граждани – декларация“ се заменят с „декларация за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2,
т. 4, буква „а“ от закона“.
2. Точка 5 се отменя.
§ 45. Създава се приложение № 26 към
чл. 111б, ал. 1:
„Приложение № 26
към чл. 111б, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 99а, ал. 3 от Закона за акцизите и
данъчните складове
Подписаният/ата …………………………………………….………,
живущ/а в гр./с. …………………………, обл. ……………………,
ул./ж.к. ……………………………..………………………………………,
с ЕГН/ЛНЧ …........…..........................., в качеството
ми на лице, изпращащо акцизни стоки/отпадъци
от тютюн чрез пощенския оператор:
.……………………………………….. с ЕИК …………....…..………..
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Акцизните стоки, представляващи:
……………………………………………………………...…………...…………
…………………………….……………………………………………………….
.……………………………………………………...……………………………,
(описват се видът и количеството на акцизните
стоки)
са собственост на:
…………………………………………………………………….………...… с
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК …………………............................……....,
и същите са с платен/начислен/обезпечен акциз,
(вярното се подчертава)
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за което прилагам следните документи: ……………….
……………………………………...…………………………………………….
……………………………………...…………………………………………….
……………………………………...…………………………………………….
……………………………………...…………………………………………….
(посочват се видът на документите, техният
номер и дата)
2. Акцизните стоки са с бандерол, когато
такъв е задължителен.
3. Отпадъците от тютюн се изпращат във
връзка с обичайната дейност на:
…………………………………………… с ЕИК ………..…………..…
(посочва се наименованието на търговеца изпращач)
…………………………………………… с ЕИК ………..…………..…
(посочва се наименованието на търговеца получател)
и същите са предназначени (ще бъдат използвани) за: ………..………….……………………...……………………..….
……………………………………………………………………………………
………...…………………………………………………………………………
…………………………..............................………………………………
(описват се дейностите, които ще бъдат извършвани
с отпадъците от тютюн)
Запознат/а съм, че изпращането чрез пощенската мрежа на акцизните стоки и отпадъци от
тютюн по чл. 99, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2, т. 2 – 6
от Закона за акцизите и данъчните складове
е забранено, освен в случаите на отпадъци от
тютюн, изпращани между търговци във връзка
с тяхната обичайна дейност.
Запознат/а съм със забраната, регламентирана
с чл. 90, ал. 1, т. 7 от Закона за пощенските услуги.
Запознат/а съм, че в случай на декларирани
неверни данни нося наказателната отговорност
по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата………………….
гр./с. …………….…“

Декларатор: ……….....……
(подпис)

§ 46. Създава се приложение № 27 към
чл. 111в, ал. 1:
„Приложение № 27
към чл. 111в, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ ЛИЦЕТО, УПРАВЛЯВАЩО ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО
DECLAR ATION
FROM A PERSON HANDLING THE VEHICLE
Долуподписаният
I, the undersigned ………………………………..….....................,
(имена по документ за самоличност/names according to ID)
ЕГН/ЛНЧ/Citizen personal ID ……………………...….....
Адрес/Address …………….………………………..…………………
……………………….................................................................
Телефон за връзка/Phone for contact ……………………
В качеството ми на лице, управляващо транспортното средство, с което се осъществява превоз
на акцизни стоки/отпадъци от тютюн
As a person controlling/driving the means of transport
carrying excise goods/tobacco refuse
МПС марка/модел
Motor vehicle brand/model …………………………………………
Идентификационен номер на МПС/влекача (VIN)
Vehicle identification number (VIN) …………………….……
Рег. № на влекача
License plate number (tractor) …...…………………………..
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Рег. № на ремаркето
License plate number (trailer) ………...…..…………………….
Друго транспортно средство, различно от МПС.
Вид и идентификационни данни:
Another means of transport other than a motor
vehicle. Type of vehicle and identification data: ……
……………………………………………………………………………......…
….......................................................................................
……………………………………...…………………………………………….
……………………………………...…………………………………………….
Във връзка с извършваната от митническите
органи проверка на превоза на акцизни стоки/
отпадъци от тютюн декларирам следната информация:
With regard to a check performed by the customs
au t ho r i t i e s o n exc i s e go o d s/to b a c c o r ef u s e
transportation, I declare the following:
ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИК А/ИЗПРАЩАЧА
I N F OR M AT ION A B OU T T H E SU PPL I E R /
CONSIGNOR
Име/наименование
Name …………………………………….………..…………………………
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/Идентификационен номер по
ДДС
Citizen/Trader personal ID/ VAT Indentification
number …………..................................……………………………
Издаден електронен административен документ
(е-АД), акцизен (АДД) или електронен акцизен
данъчен документ (е-АДД), опростен придружителен документ (ОПД), фактура или друг
документ, придружаващ стоките:
Electronic administrative document (e-AD), excise
(ETD) or electronic excise tax document (e-ETD),
simplified accompanying document (SAD), invoice or
another document issued, accompanying the goods:
Вид на документа
Document type .………….……………………………………….……
№ на документа
Document No .................................................................
Дата на документа (ДД.ММ.ГГГГ)
Date of document (DD.MM.YYYY) ….........................
ДАННИ ЗА ПОЛУЧАТЕЛЯ/КУПУВАЧА НА
СТОК АТА
INFORMATION ABOUT CONSIGNEE/BUYER
OF THE GOODS
Име/наименование
Name ………………………………………….…………………..…………..
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/ Идентификационен номер по
ДДС
Citizen/Trader personal ID/ VAT Indentification
number ……….….................................……………...…………..
ДАННИ ЗА ПРЕВОЗВАЧА
INFORMATION ABOUT THE CARRIER
Име/наименование
Name ………………………………………………….…………...………..
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/ Идентификационен номер по
ДДС
Citizen/Trader personal ID/ VAT Indentification
number ……....................................….……………………………
Адрес за кореспонденция
Mailing address ............................................................
.........................................................................................
Транспортен документ/Transportation document
Вид на документа
Document type …………………….…………………………………...
№ на документа
Document No …………………………………….………………………
Дата на документа (ДД.ММ.ГГГГ)
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Date of document (DD.MM.YYYY) ….......................
ДАННИ ЗА ПРЕВОЗВАНИТЕ СТОКИ
I N FOR M AT ION A BOU T T H E G OODS
TR ANSPORTED
Вид на стоката
Type of goods ……………………………………………………………
Количество
Quantity (volume) ………………………………...……..……………
Мерна единица:
Measure unit ………………………………………………………….....
Присъствах/не присъствах при товареното на
стоките (вярното се подчертава)
I was present/was not present during the loading of
the goods (the correct one to be highlighted)
Подробно описание на мястото на товарене/
Detailed description of the place of loading
…………………………………………………..…………………………………
…………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………….…….....
Дата на товарене (ДД.ММ.ГГГГ)
Date of loading (DD.MM.YYYY) …….…………………………
Час на товарене (ЧЧ:СС)
Time of loading (HH:SS) ….………………………...….........
Подробно описание на мястото на получаване/
разтоварване
Detailed description of the place of delivery/unloading
…………………………………………………..…………………………………
………..……………………………………………………………………………
…………………………………..…..……………………………………………
………………………………………………………………………………..…..
Дата на получаване/разтоварване (ДД.ММ.ГГГГ)
Date of delivery/unloading (DD.MM.YYYY) ………..….
Час на получаване/разтоварване (ЧЧ:СС)
Time of delivery/unloading (HH:SS) …….……....……….
Запознат съм с правомощията на митническите органи и моите задължения съгласно
чл. 102а и 102б от Закона за акцизите и данъчните складове.
I am acquainted with the powers of the customs
authorities and my obligations under аrt. 102a and art.
102b of the Excise Duties and Tax Warehouses Act.
Чл. 102а. (1) Техническите устройства по
чл. 102, ал. 3, т. 1 се използват за:
1. проследяване, позициониране и спиране
на транспортни средства;
2. наблюдение и/или заснемане на транспортни
средства и места, на които се извършват дейности
или се държат акцизни стоки;
3. получаване на данни и/или определяне
на показатели, имащи значение за акцизното
облагане;
4. предотвратяването на нарушения.
(2) Контролът върху движението на акцизни
стоки на територията на страната чрез използване
на технически устройства се осъществява независимо от мястото на товарене или разтоварване
на стоките. При обоснован риск от отклоняване
от облагане с акциз или нарушаване на закона
митническите органи могат да определят подходящ маршрут за движение на транспортните
средства на територията на страната. Маршрутът
се определя по начин, който да не създава предпоставки за неоправдани транспортни разходи
или за забавяне на превоза.
(3) При инсталиране, използване и демонтиране на техническите устройства митничес
ките органи могат да изискват деклариране на
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конкретни факти и обстоятелства за акцизните
стоки, както и за дейностите, свързани с тях.
(4) При инсталиране, използване и демонтиране на техническите устройства подлежащите
на контрол лица, както и техните работници и
служители са длъжни да оказват необходимото съдействие (включително с осигуряване на
достъп до електрозахранване) и да ги пазят от
повреждане или унищожаване. Митническите
органи могат да отправят писмени предписания,
които са задължителни за лицата.
(5) Лицата, които със свои действия или
бездействия са причинили или допуснали причиняването на щети или унищожаване на устройствата по ал. 1, възстановяват направените
от Агенция „Митници“ разходи в едномесечен
срок от получаването на поканата.
(6) Разпоредбите на ал. 1 – 5 се прилагат и за
контрола върху отпадъците от тютюн.
Чл. 102б. (1) Подлежащите на контрол лица,
които са уведомени от митническите органи, че
ще бъдат инсталирани и използвани техническите
устройства по чл. 102а, ал. 1, т. 1 и/или че ще
бъдат поставени технически средства за контрол
с цел ограничаване на достъпа до товара, са
длъжни да задържат транспортното средство до
предприемане на съответните действия, но за не
повече от три часа от уведомяването.
(2) При инсталиране и използване на технически устройства за контрол на движението на
акцизни стоки и/или на технически средства за
контрол на достъпа до товара лицето, управляващо транспортното средство, е длъжно:
1. да представи на митническите органи
документ за самоличност и всички документи,
свързани с товара, с които разполага;
2. да декларира пред митническите органи
данни за вида и количеството на акцизните
стоки, за изпращача и получателя, за мястото
и датата на получаване на стоките, както и да
заяви очаквания час на получаване/разтоварване,
в случай че липсват документи или документите
не съдържат тези данни;
3. да уведоми лицето, посочено като получател
и/или изпращач на стоките, за инсталираните
технически устройства и/или поставените технически средства за контрол и за задължението
на получателя да присъства на мястото на получаване/разтоварване на стоките на територията
на страната;
4. да запази целостта и да не допуска повреждането, манипулирането или въздействието по
друг неправомерен начин върху техническите
устройства и техническите средства за контрол,
поставени от митническите органи;
5. да не се отклонява от маршрута, определен
по реда на чл. 102а, ал. 2, освен в случаите на
непреодолима сила, за които е уведомил митническите органи предварително на телефон за
връзка, посочен от тях;
6. да достави превозваните акцизни стоки на
мястото на получаването/разтоварването им в
страната или на мястото, през което транспортното средство трябва да напусне територията на
страната, като присъства при демонтиране на
техническите устройства и/или отстраняване на
техническите средства за контрол.
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Article 102a. (1) The technical devices under Article 102, Paragraph 3, item 1 shall be used
for:
1. tracking, establishing the position and intercepting of transport vehicles;
2. monitoring and/or photographing of transport vehicles and of locations, at which activities
are being carried out or excise goods are kept;
3. receipt of data and/or the definition of indicators of relevance to the charging of excise
duty;
4. prevention of violations.
(2) Monitoring of the movement of excise goods within the territory of this country through
the use of technical devices shall be applied irrespective of the place of loading or unloading
of the goods. In case a serious risk exists of avoidance of excise duties or of violation of the
law the customs authorities may prescribe a suitable route for the movement of the transport
vehicles within the territory of the country. This route shall be determined in such a way as
not to create conditions for unjustified transportation costs or for delays in the transportation.
(3) When installing, using and dismantling of the technical devices the customs authorities
may require declaration of specific facts and circumstances in regard to excise goods, as well
as to the activities associated with them.
(4) When installing, using and dismantling of technical devices the persons subject to control
and their employees shall be required to provide the necessary assistance (including by
providing access to power supply) and to protect them from damage or destruction. The
customs authorities may issue written instructions, which shall be mandatory for the persons.
(5) Persons that by their own acts or omissions have caused or allowed the causing of damage
to or destruction of the devices under Paragraph 1 shall reimburse the costs of the Customs
Agency within one month of receipt of the invitation to do so.
(6) The provisions of Paragraphs 1 - 5 shall also apply to control over tobacco waste.
Art. 102b. (1) The persons subject to control, which have been notified by the customs bodies
that the technical devices under Article 102a, Paragraph 1, item 1 will be installed and used
and/or that technical control means will be installed for the purpose of restricting access to the
cargo, are obliged to hold back the transportation means for taking the necessary action, but
for not more than 3 hours following the notification.
(2) In case of installation and use of technical devices for control of the movement of
excisable goods and/or of technical devices for control of access to the cargo, the person,
operating the transportation vehicle, shall be obliged to:
1. produce to the customs authorities an identity document and any documents concerning the
cargo, which are in its possession.
2. declare before the customs authorities details of the type and quantity of the excisable
goods, the consignor and the consignee, the place and date of receipt of the goods as well as
to state the expected time of receipt/ unloading, where no documents are available or the
documents available do not contain such details;
3. notify the person, indicated as consignee and/or consignor of the goods, of the technical
devices installed and/or of the technical control means placed and of the consignee’s
obligation to be present at the location where the goods are to be received/unloaded in the
territory of this country;
4. to protect the integrity of and prevent any damage to, manipulation of or other kind of
tampering with the technical devices and the technical control means, installed by the customs
authorities;
5. refrain from deviating from the route, determined under the procedure of Article 102a,
Paragraph 2, except in instances of force majeure, of which he must notify in advance the
customs authorities at a contact telephone, indicated by them.
6. deliver the excisable goods transported to the location of receipt/unloading in this country
or to the point, from which the transport vehicle will leave the territory of this country and be
present during the dismantling of the technical devices and/or removal of the technical control
means.
Запознат съм, че в случай на декларирани неверни данни нося наказателна отговорност
по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс.
I am aware that in the case of declared untrue data I have a criminal liability under Art. 313 of
the Bulgarian Penal Code. “
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§ 47. Създава се приложение № 28 към чл. 55з, ал. 2, т. 1:

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ПРИДРУЖИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПРИ АВАРИЙНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДВИЖЕНИЯ НА АКЦИЗНИ СТОКИ ПОД РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

Подаване на е-АД

ТЪРГОВЕЦ Изпращач

е-АД ЗА
ДВИЖЕНИЕ НА

СТОКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗ
1.a Код за вида на мястото на
1.c Организация на

1.b Времетраене на

1.e Дата и час на утвърждаване на е-АД

1.h Национален референтен

2.a Акцизен номер на

2.c Улица — наименование

2.d Улица — номер

2.b Фирма на търговеца
2.e Пощенски код

2.f Град

2.g ИИА_ЕЗК

ТЪРГОВЕЦ Място на
изпращане

3.c Улица — наименование

3.d Улица — номер

3.b Фирма на търговеца
3.e Пощенски код

3.f Град

3.g ИИА_ЕЗК
4.a Референтен номер на учреждението

5.a Идентификационни данни на

5.h EORI номер

5.c Улица — наименование

5.d Улица — номер

5.b Фирма на търговеца
5.e Пощенски код

5.f Град

5.g ИИА_ЕЗК
6.a Код на държавата

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ДАННИ ЗА
ТЪРГОВЕЦА Получател

ТЪРГОВЕЦ Получател

/

1.f Пореден номер

1.g Дата и час на утвърждаване на

УЧРЕЖДЕНИЕ на
изпращане — внос

6.b Сериен номер на удостоверението за

7.a Идентификационни данни на търговеца

7.c Улица — наименование

7.b Фирма на търговеца
7.e Пощенски код

7.f Град

7.g ИИА_ЕЗКs

УЧРЕЖДЕНИЕ Място на
доставка — митница
е-АД

1 страница:

1.d АРК/Номер на аварийната процедура

3.a Референтен номер на данъчния

ТЪРГОВЕЦ Място на доставка

„Приложение № 28
към чл. 55з, ал. 2, т. 1

8.a Референтен номер на

9.a Местен референтен номер

9.b Номер на фактурата

9.d Код за вида на

9.e Дата на изпращане

ЕАД ЗА ВНОС

9.c Дата на фактурата
9.f Час на изпращане

9.1.a Номер на ЕАД за внос

УЧРЕЖДЕНИЕ Компетентен 10.a Референтен номер на учреждението
орган на изпращане

=

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ЗА
ДВИЖЕНИЕТО

11.a Код за вида на обезпечителя

9.g АРК за предишния

7.d Улица — номер
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1 страница:

/

ТЪРГОВЕЦ Обезпечител

АРК/Номер на аварийната
12.a Акцизен номер на търговеца

12.b Номер за целите на ДДС

12.d Улица — наименование

12.e Улица — номер

12.c Фирма на търговеца
12.f Пощенски код

12.g Град

12.h ИИА_ЕЗК

ТРАНСПОРТ

13.a Код за вида на транспорта
13.b Допълнителна информация

ТЪРГОВЕЦ Организатор на
транспорта

13.c Допълнителна информация_ЕЗК
14.a Номер за целите на ДДС

14.d Улица — номер

14.b Фирма на търговеца
14.e Пощенски код

14.f Град

14.g ИИА_ЕЗК
15.a Номер за целите на ДДС

ТЪРГОВЕЦ Първи
превозвач

14.c Улица — наименование

15.c Улица — наименование

15.d Улица — номер

15.b Фирма на търговеца
15.e Пощенски код

15.f Град

15.g ИИА_ЕЗК
16.a Код на транспортната единица
16.b Идентификационни данни на транспортните единици

ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТА

16.d Информация за пломбите

16.e Информация за пломбите_ЕЗК
16.f Допълнителна информация

16.g Допълнителна информация_ЕЗК

16.c Идентификационни данни на търговските пломби
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ПРИДРУЖИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПРИ АВАРИЙНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДВИЖЕНИЯ НА АКЦИЗНИ СТОКИ ПОД РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Подаване на е-АД

СТОКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗ

1 страница:

/

АРК/Номер на аварийната
17.a Единен референтен номер на
17.b Код на акцизния продукт

17.c Код по КН

17.d Количество

17.e Брутно тегло

17.f Нетно тегло

17.g Алкохолно
съдържание

17.i Фискални обозначения

17.j Фискални обозначения _ЕЗК

е-АД Стокова част

17.k Знак за използвани фискални обозначения
17.l Наименование за произход

17.m Наименование за произход_ЕЗК
17.n Размер на производителя

17.o Плътност

17.p Търговско описание

17.q Търговско описание_ЕЗК
17.r Търговска марка на продуктите

17.s Търговска марка на продуктите_ЕЗК
17.1.a Код за вида на опаковките
17.1.c Идентификационни данни на търговските

ОПАКОВКА

17.1.b Брой на опаковките
17.1.d Информация за пломбите

ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ
ПРОДУКТИ

17.1e Информация за пломбите_ЕЗК
17.2.a Категория на лозаровинарския продукт

17.2.b Код на лозарската зона

17.2.d Друга информация

17.2.e Друга информация_ЕЗК

Код за ЕНОЛОГИЧНАТА
МАНИПУЛАЦИЯ

17.2.1.a Код за енологичната манипулация

17.2.c Трета държава на произход

17.h Градус Плато
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АРК/Номер на аварийната
18.a Кратко описание на документа

ДОКУМЕНТ Удостоверение

С Т Р. 2 7

18.b Кратко описание на документа_ЕЗК
18.c Референтни данни на документа

18.d Референтни данни на документа_ЕЗК
19. Клетки 1—18 правилно попълнени

Предприятие на подписващото лице и телефонен номер

Име на подписващото лице

Mясто и дата
Подпис

1 страница:

/
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Продължение за акцизни стоки

СТОКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗ

1 страница:

/

АРК/Номер на аварийната
17.a Единен референтен номер на стоковия запис
17.b Код на акцизния продукт

17.c Код по КН

17.d Количество

17.e Брутно тегло

17.f Нетно тегло

17.g Алкохолно
съдържание

17.h Градус Плато

17.i Фискални обозначения

17.j Фискални обозначения _ЕЗК

е-АД Стокова част

17.k Знак за използвани фискални
17.l Наименование за произход

17.m Наименование за произход_ЕЗК
17.n Размер на производителя

17.o Плътност

17.p Търговско описание

17.q Търговско описание_ЕЗК
17.r Търговска марка на продуктите

17.s Търговска марка на продуктите_ЕЗК
17.1.a Код за вида на опаковките
17.1.c Идентификационни данни на търговските пломби

ОПАКОВКА

17.1.b Брой на опаковките
17.1.d Информация за пломбите

ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ
ПРОДУКТИ

17.1e Информация за пломбите_ЕЗК
17.2.a Категория на лозаровинарския продукт

17.2.b Код на лозарската
зона

17.2.d Друга информация

17.2.e Друга информация_ЕЗК

Код за ЕНОЛОГИЧНАТА
МАНИПУЛАЦИЯ

17.2.1.a Код за енологичната манипулация

17.2.c Трета държава на произход
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СТОКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗ

Продължение за акцизни стоки

1 страница:

/

АРК/Номер на аварийната
19. Клетки 1—18 правилно попълнени

Предприятие на подписващото лице и телефонен номер

Име на подписващото лице

Mясто и дата
Подпис

Обяснителни бележки
Подаване на е-АД
Клетка 1.
Номер на страницата и общ брой
страници.
Клетка 1.a:
Посочете мястото на получаване
за движението, като използвате една от следните стойности:
1 = Данъчен склад (член 17, параграф 1, буква а), подточка i)
от Директива 2008/118/ЕО), 2 =
Регистриран получател (член 17,
параграф 1, буква а), подточка ii)
от Директива 2008/118/ЕО), 3 =
Временно регистриран получател
(член 17, параграф 1, буква а),
подточка ii) и член 19, параграф 3
от Директива 2008/118/ЕО), 4 =
Директна доставка (член 17, параграф 2 от Директива 2008/118/
ЕО), 5 = Освободен пол у чател (член 17, параграф 1, буква
а), подточка iv) от Директива
2008/118/ЕО), 6 = Износ (член 17,
параграф 1, буква а), подточка
iii) от Директива 2008/118/ЕО),
8 = Неизвестно място на получаване (неизвестен получател; член 22
от Директива 2008/118/ЕО).
Клетка 1.b:
Впишете обичайното времетраене
на пътуването предвид на транспортното средство и разстоянието; изразява се в часове (H) или
дни (D), следвани от двуцифрено
число (примери: H12 или D04).
Стойност та на „H“ следва да
бъде по-малка или равна на 24.
Стойността на „D“ следва да бъде
по-малка или равна на 92.
Клетка 1.c:
Посочете лицето, отговарящо за
организацията на първия превоз,
като използвате една от следните
стойности: 1 = Изпращач, 2 =
Получател, 3 = Собственик на
стоките, 4 = Друго.
Клетка 1.d:
Вж. сп ис ък на кодове т е № 2
в приложение II за А РК или
впишете националния номер на
аварийната процедура.
Клетка 1.e:
Посоченото време е местно време.
Клетка 1.f:
При първоначалното утвърждаване поредният номер получава
стойност 1, след което нараства
с 1 при всеки е-АД, издаден от
компетентните органи на държа-

вата членка на изпращане при
всяка промяна на мястото на
получаване.
Клетка 1.g:
Посоченото време е местно време.
Клетка 1.h:
Впишете националния референтен
номер.
Клетка 2.a:
Впишете валиден регистрационен
номер по SEED на лицензирания
складодържател или регистрирания изпращач.
Клетка 2.b:
Впишете пълното наименование
на лицензирания складодържател
или регистрирания изпращач.
Клетка 2.c:
Вп и ше т е на и менова н ие т о на
улицата на лицензирания складодържател или регистрирания
изпращач.
Клетка 2.d:
Впишете номера на улицата на
лицензирания ск ладодържател
или регист рирани я изпращач.
Попълването на това поле не е
задължително.
Клетка 2.e:
Впишете пощенския код на лицензирания складодържател или
регистрирания изпращач.
Клетка 2.f:
Впишете града на лицензирания
складодържател или регистриранияизпращач.
Клетка 2.g:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Клетка 3.a:
Впишете валиден регистрационен
номер по SEED на данъчния склад
на изпращане.
Клетка 3.b:
Впишете пълното наименование
на данъчния склад на изпращане.
Попълването на това поле не е
задължително.
Клетка 3.c:
Вп и ше т е на и менова н ие т о на
улицата на данъчния склад на
изпращане.
		Попълването на това поле не е
задължително.
Клетка 3.d:
Впишете номера на улицата на
данъчния склад на изпращане.
Попълването на това поле не е
задължително.
Клетка 3.e:
В п и ш е т е п о щ е н с к и я ко д н а
данъчния склад на изпращане.
Попълването на това поле не е
задължително.
Клетка 3.f:
Впишете града на данъчния склад
на изпращане. Попълването на
това поле не е задължително.
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Клетка 3.g:

Клетка 4.a:

Клетка 5.a:

Клетка 5.b:
Клетка 5.c:
Клетка 5.d:
Клетка 5.e:
Клетка 5.f:
Клетка 5.g:

Клетка 5.h:

Клетка 6.a:

Клетка 6.b:

Клетка 7.a:

Клетка 7.b:
Клетка 7.c:
Клетка 7.d:

ДЪРЖАВЕН
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Впишете кода на митническото
учреждение, което отговаря за
допускането за свободно обращение. Вж. списък на кодовете № 5
в приложение II. Въведете код на
митническо учреждение от списъка на митническите учреждения.
За код за вида на мястото на получаване: 1, 2, 3 и 4: впишете валиден
регистрационен номер по SEED
на лицензирания складодържател
или регистрирания получател, 6:
впишете идентификационния номер за целите на ДДС на лицето,
представляващо изпращача пред
учреждението на износ. Не се
прилага за код за вида на мястото
на получаване 5.
Впишете пълното наименование
на субекта от клетка 5.a.
Вп и ше т е на и менова н ие т о на
улицата на субекта от клетка 5.a.
Впишете номера на улицата на
субекта от клетка 5. Попълването
на това поле не е задължително.
Впишете пощенския код на субекта от клетка 5.a.
Впишете г рада на субекта от
клетка 5.a.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Впишете EORI номера на лицето, отговарящо за подаването на
декларацията за износ съгласно
член 21, параграф 5 от Директива
20 08/118/ЕО. Попълването на
това поле не е задължително.
Впишете държавата членка на
получаване, като използвате кода
на държавата членка от списък
на кодовете № 3 в приложение II.
Задължително за код за вида на
мястото на получаване 5.
Изисква се, ако в удостоверението за освобождаване от акциз,
предвидено в Регламент (ЕО)
№ 31/96 на Комисията(1), е посочен сериен номер.
За код за вида на мястото на
получаване: 1: впишете валиден
регистрационен номер по SEED
на данъчния склад на получаване;
2, 3 и 5: впишете идентификационния номер за целите на ДДС
или друг идентификационен код.
Впишете пълното наименование
на субекта от клетка 7.a.
Вп и ше т е на и менова н ие т о на
улицата на субекта от клетка 7.a.
Впишете номера на улицата на субекта от клетка 7.a. Попълването
на това поле не е задължително.

1
Регламент (ЕО) № 31/96 на Комисията от
10 януари 1996 г. относно удостоверението за освобождаване от акциз (ОВ L 8, 11.1.1996 г., стр. 11).

ВЕСТНИК
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Клетка 7.e:

Впишете пощенския код на субекта от клетка 7.a.
Впишете града на субекта от
клетка 7.a.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Впишете кода на учреждението на
износ, в което ще бъде подадена
декларацията за износ. Вж. списък на кодовете № 5 в приложение
II. Въведете код на митническо
учреждение от списъка на митническите учреждения, извършващи
формалности по износа.
Единен пореден номер, определен
за е-АД от изпращача, с който
пратката се идентифицира в отчетността на изпращача.
Впишете номера на фактурата,
отнасяща се до сток ите. А ко
фактурата все още не е съставена,
следва да се впише номерът на
известието за доставка или на
друг транспортен документ.
Датата на документа от клетка
9b. Попълването на това поле не
е задължително.
Възможните стойности за произхода на движението са: 1 = Произход – данъчен склад (в случаите
по член 17, параграф 1, буква
а) от Директива 2008/118/ЕО),
2 = Произход – внос (в случая по
член 17, параграф 1, буква б) от
Директива 2008/118/ЕО).
Датата, на която започва движението в съответствие с член 20,
параграф 1 от Директива 2008/118/
ЕО. Тази дата не може да бъде
по-късна от 7 дни след датата
на подаване на проекта на е-АД.
Датата на изпращане може да бъде
минала дата в случая по член 26
от Директива 2008/118/ЕО.
Часът, в който започва движението, в съответствие с член 20, параграф 1 от Директива 2008/118/
ЕО. Посоченото време е местно
време. Попълването на това поле
не е задължително.
АРК, който трябва да бъде посочен, е АРК от заменения е-АД.
Впишете номера или номерата на
единния(те) административен(ни)
документ(и), използван(и) за допускането за свободно обращение
на съответните стоки.
Впишете кода на учреждението
на компетентните органи в държавата членка на изпращане,
отговарящо за акцизния контрол
на мястото на изпращане. Вж.
списък на кодовете № 5 в приложение II.
Посочете лицето или лицата,
отговарящо(и) за предоставяне на
обезпечението, като използвате
кода за вида на обезпечителя от
приложение II, списък на кодовете № 6.

Клетка 7.f:
Клетка 7.g:

Клетка 8.a:

Клетка 9.a:

Клетка 9.b:

Клетка 9.c:
Клетка 9.d:

Клетка 9.e:

Клетка 9.f:

Клетка 9.g:
Клетка 9.1.a:

Клетка 10.a:

Клетка 11.a:
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Клетка 12.a:

Клетка 12.b:

Клетка 12.c:
Клетка 12.d:
Клетка 12.e:

Клетка 12.f:
Клетка 12.g:
Клетка 12.h:

Клетка 13.a:

Клетка 13.b:
Клетка 13.c:

Клетка 14.a:

Клетка 14.b:
Клетка 14.c:
Клетка 14.d:

Клетка 14.e:
Клетка 14.f:
Клетка 14.g:

ДЪРЖАВЕН
Впишете валиден регистрационен
номер по SEED или идентификационен номер за целите на
Д ДС на п ревозвача и л и соб ственика на акцизните стоки.
Попълването на това поле не е
задължително.
Впишете валиден регистрационен
номер по SEED или идентификационен номер за целите на ДДС
на превозвача или собственика
на акцизните стоки. Попълването
на това поле не е задължително.
Впишете пълното наименование
на превозвача или собственика
на акцизните стоки.
Вп и ше т е на и менова н ие т о на
улицата на превозвача или собственика на акцизните стоки.
Впишете номера на улицата на
превозвача или собственика на
акцизните стоки. Попълването
на това поле не е задължително.
В п и ш е т е п о щ е н с к и я ко д н а
превозвача или собственика на
акцизните стоки.
Впишете града на превозвача или
собственика на акцизните стоки.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Посочете вида на т ранспорта
към момента на започване на
движението, като използвате кодовете от приложение II, списък
на кодове № 7.
Представете словесно описание
на вида на транспорта, ако кодът
за вида на транспорта е „Друг“.
Впишете кода на езика; вж. списък
на кодовете № 1 в приложение II,
за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Впишете номера за целите на
ДДС на лицето, отговарящо за
организаци ята на транспорта.
Попълването на това поле не е
задължително.
Впишете пълното наименование
на лицето, отговарящо за организацията на транспорта.
Вп и ше т е на и менова н ие т о на
улицата на лицето, отговарящо
за организацията на транспорта.
Впишете номера на улицата на лицето, отговарящо за организацията на транспорта. Попълването
на това поле не е задължително.
Впишете пощенския код на лицето, отговарящо за организацията
на транспорта.
Впишете града на лицето, отговарящо за организацията на
транспорта.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.

ВЕСТНИК
Клетка 15.a:

Клетка 15.b:
Клетка 15.c:
Клетка 15.d:
Клетка 15.e:
Клетка 15.f:
Клетка 15.g:

Клетка 16.a:

К летка 16.b:

Клетка 16.c:

Клетка 16.d:

Клетка 16.e:

Клетка 16.f:

Клетка 16.g:

Клетка 17.a:
Клетка 17.b:

Клетка 17.c:
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Впишете номера за целите на
Д ДС на л и це т о, извърш ва що
първия превоз. Попълването на
това поле не е задължително.
Впишете пълното наименование
на лицето, извършващо първия
превоз.
Вп и ше т е на и менова н ие т о на
улицата на лицето, извършващо
първия превоз.
Вп и ше т е номе р а н а у л и ц ат а
на лицето, извършващо първия
превоз.
Впишете пощенския код на лицето, извършващо първия превоз.
Впишете града на лицето, извършващо първия превоз.
Впишете кода на езика; вж. списък
на кодовете № 1 в приложение II,
за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Впишете кода или кодовете на
транспортната единица, които
отговарят на вида на транспорта,
отбелязан в клетка 13a. Вж. списък
на кодовете № 8 в приложение II.
Впишете регист рационни я но
мер на транспортната единица
или единици, когато кодът на
транспортната единица е разли
чен от 5.
Впишете идентификационните
данни на търговските пломби,
ако такива пломби са използвани
за пломбиране на транспортната
единица.
Предс та ве т е вся к а к ва доп ъ лнителна информаци я относно
търговските пломби (например
вид на използваните пломби).
Попълването на това поле не е
задължително.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Представете всякаква допълнителна информация за транспорта,
например идентификационните
данни на всеки следващ превозвач, информация за следващи
транспортни единици. Попълването на това поле не е задължително.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Впишете единен пореден номер,
започвайки от 1.
Впишете прилож ими я код на
акцизния продукт, като използвате кодовете от приложение II,
списък на кодовете № 11.
Впишете кода по КН, приложим
към датата на изпращане. Стойността на този елемент от данни
трябва да е по-голяма от нула.
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Клетка 17.d:

Клетка 17.e:

Клетка 17.f:

Клетка 17.g:

Клетка 17.h:

Клетка 17.i:

Клетка 17.j:

Клетка 17.k:

Клетка 17.l:

ДЪРЖАВЕН
Впишете количеството (изразено
в мерната единица, отговаряща
на кода на продукта – вж. приложение II, списъци на кодовете
№ 11 и № 12). При дви жение
към регистриран получател по
член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО количеството не
може да превишава количеството,
което той има право да получи.
При движение към освободена
от акциз организация по член 12
от Директива 2008/118/ЕО количеството не може да превишава
количеството, вписано в удостоверението за освобождаване
от акциз. Стойността на този
елемент от данни трябва да е
по-голяма от нула.
Впишете брутното тегло на пратката (акцизните стоки с опаковката). Попълването на това поле
не е задължително.
Посочете теглото на акцизните
стоки без опаковката (за алкохола и алкохолните напитки, за
енергийните продукти и за всички
тютюневи продукти с изключение
на цигарите). Стойността на този
елемент от данни трябва да е поголяма от нула.
Впишете алкохолното съдържание
(в обемни проценти при 20 °C),
ако е приложимо в съответствие
с приложение II, списък на кодовете № 11. Стойността на този
елемент от данни трябва да е
по-голяма от нула.
За бирата посочете градус Плато,
ако държавата членка на изпращане и/или държавата членка на
получаване облагат с акциз бирата на тази база. Вж. списък на
кодовете № 11 в приложение II.
Стойността на този елемент от
данни трябва да е по-голяма от
нула.
Предс та ве т е вся к а к ва доп ъ лнителна информаци я относно
фискалните обозначения, изиск
вани от държавата членка на
получаване. Попълването на това
поле не е задължително.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Впишете „1“, ако стоките носят
или съдържат фискални обозначения, или „0“, ако стоките не
носят или не съдържат фискални
обозначения.
Тази клетка може да се използва
за удостоверяване, както следва:
1. При оп ределен и ви на – по
отношение на защитеното наименование за произход (ЗНП) или
защитеното географско указание
(ЗГУ) и годината на производство
или винения сорт (или сортове)
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лоза, съгласно членове 24 и 31
от Регламент (ЕО) № 436/2009 на
Комисията(2). Удостоверението е
под формата на следния текст: „С
настоящото се удостоверява, че
описаният продукт е произведен
съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета(3)
и делегираните актове и актовете
за изпълнение към него.“ Ако
продуктът е ЗНП или ЗГУ, след
текста се вписват съответното
з а щ и т ено н а и менова н ие и л и
указание и регистрационният му
номер в съответствие с член 18
от Регламент (ЕО) № 607/2009
на Комисията(4).
2. При някои категории спиртни
напитки, при които предлагането
на пазара е свързано с категорията
или категориите, географското
указание (ГУ) или възрастта на
продукта съгласно приложимите
за конодат ел н и разпоредби на
Съюза за спи рт ни те напи т к и
(по-конкретно член 4, член 12,
параграф 3 и член 15, както и
приложение ІІ към Регламент
(ЕО) № 110/2008 на Европейския
парламент и на Съвета (5), удостоверението е под формата на
следния текст: „С настоящото се
удостоверява, че описаният продукт или продукти са предлагани
на пазара и етикетирани съгласно
изискванията по член 4, член 12,
параграф 3 и член 15 и по приложение ІІ към Регламент (ЕО)
№ 110/2008, както и делегираните
актове и актовете за изпълнение
към него.“

2
Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията от
26 май 2009 г. за определяне на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета
по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация
с цел наблюдение на пазара, придружителните
документи при превоза на продукти и регистрите,
които е необходимо да се водят в лозаро-винарския
сектор (ОВ L 128, 27.5.2009 г., стр. 15).
3
Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за
установяване на обща организация на пазарите на
селскостопански продукти и за отмяна на регламенти
(ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001
и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 67).
4
Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от
14 юли 2009 г. за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008
на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането
и представянето на определени лозаро-винарски
продукти (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60).
5
Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно
определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на
спиртните напитки (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).
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Клетка 17.m:

Клетка 17.n:

Клетка 17.o:

Клетка 17.p:

Клетка 17.q:

Клетка 17.r:

Клетка 17.s:

ДЪРЖАВЕН
3. При бирата, която е произведена
в независима малка пивоварна
съгласно определението в Директива 92/83/ЕИО на Съвета(6) и за
която се очаква да бъде поискана
нама лена ставка на ак циза в
държавата членка на получаване,
удостоверението следва да бъде
под формата на следния текст: „С
настоящото се удостоверява, че
описаният продукт е произведен
от независима малка пивоварна.“
4. При етиловия алкохол, който е
произведен от малък обект за дестилиране съгласно определението
в Директива 92/83/ЕИО и за който
се очаква да бъде предявено искане за намалена ставка на акциза в
държавата членка на получаване,
удостоверението следва да бъде
под формата на следния текст: „С
настоящото се удостоверява, че
описаният продукт е произведен
от малък обект за дестилиране.“
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
За бирата или спиртните напитки,
за които е представено удостоверение в поле 17l (наименование
за произход), впишете годишното
производство за предходната година в хектолитри бира или съответно в хектолитри чист алкохол.
Стойността на този елемент от
данни трябва да е по-голяма от
нула. Попълването на това поле
не е задължително.
Посочете плътността при 15 °C,
ако е приложимо, в съответствие
с приложение II, списък на кодовете № 11. Стойността на този
елемент от данни трябва да е
по-голяма от нула.
Представете търговското описание на стоките с цел идентифициране на превозваните продукти.
При превоз в наливно състояние
на вината, посочени в част II,
точки 1 – 9, точки 15 и 16 от
приложение VII към Регламент
(ЕО) № 1308/2013 на С ъвета,
описанието на продукта следва
да съдържа незадължителните
данни по член 120 от посочения
регламент, при условие че са указани или е планирано да бъдат
указани на етикета. Попълването
на това поле не е задължително.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Впишете т ърговската марка
на стоките, ако е приложимо.
Попълването на това поле не е
задължително.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете

Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на
акцизите върху алкохола и алкохолните напитки
(ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 21).

ВЕСТНИК

Клетка 17.1.a:

Клетка 17.1.b:

Клетка 17.1.c:

Клетка 17.1.d:

Клетка 17.1.e:

Клетка 17.2.a:

Клетка 17.2.b:

Клетка 17.2.c:

Клетка 17.2.d:

Клетка 17.2.e:

Клетка 17.2.1.a:

Клетка 18.a:

Клетка 18.b:

Клетка 18.c:
Клетка 18.d:
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Клетка 19
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№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Посочете вида на опаковките,
като използвате един от кодовете в приложение II, списък на
кодовете № 9.
Впишете броя на опаковките, ако
са преброими, в съответствие с
приложение II, списък на кодове
№ 9.
Впишете идентификационните
данни на търговските пломби,
ако такива пломби са използвани
за пломбиране на опаковките.
Предс та ве т е вся к а к ва доп ъ лнителна информаци я относно
търговските пломби (например
вид на използваните пломби).
Попълването на това поле не е
задължително.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
За лозаро-винарските продукти,
вк лючени в част XII от приложение I към Регламент (ЕС)
№ 1308/2013, впишете една от
следните стойности: 1 = Вино без
ЗНП/ЗГУ, 2 = Сортово вино без
ЗНП/ЗГУ, 3 = Вино със ЗНП или
ЗГУ, 4 = Вносно вино, 5 = Друго.
Посочете лозарската зона, от
която произхожда превозваният
продукт, в съответствие с допълнение 1 към приложение VII към
Регламент (ЕС) № 1308/2013.
Впишете „кода на държавата“
от изброените в приложение II,
списък на кодовете № 4, но нефигуриращи в приложение II, списък
на кодовете № 3, и с изключение
на код на държавата „GR“.
Всякаква друга информация за
лозаро-винарския продукт. Попълването на това поле не е
задължително.
Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да бъде отбелязан езикът,
използван в тази група данни.
Впишете един или няколко кода
за енологичната манипулация в
съответствие със списъка в част Б,
точка 1.4, буква б) от приложение VI към Регламент (ЕО)
№ 436/2009 на Комисията.
Представете описание на всяко удостоверение, свързано с
превозваните стоки, например
удостоверенията, свързани с наименованието за произход, вписано
в клетка 17l.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Впишете референтните данни
на всяко удостоверение, което е
свързано с превозваните стоки.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Клетки 1 – 18 правилно попълнени.“
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§ 48. Създава се приложение № 29 към чл. 55з, ал. 2, т. 2:
„Приложение № 29
към чл. 55з, ал. 2, т. 2
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ПРИДРУЖИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПРИ АВАРИЙНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДВИЖЕНИЯ НА АКЦИЗНИ СТОКИ ПОД РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

СТОКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗ

е-АД ЗА ДВИЖЕНИЕ НА
АКЦИЗНИ СТОКИ

АТРИБУТ

Анулиране

1 страница:

/

1.a Дата и час на утвърждаване на анулирането

2.b Национален референтен номер

АНУЛИРАНЕ

3.a Причина за анулирането
3.b Допълнителна информация

3.c Допълнителна информация_ЕЗК
4. Клетки 1—3 правилно попълнени
Име на подписващото лице

Mясто и дата
Подпис

Обяснителни бележки
АНУЛИРАНЕ
Обяснителни бележки
Клетка 3.a:
Посочете причината за анулиране
Номер
на
страницата
и
общ
брой
страници.
Клетка
1
на е-АД, като използвате кодовеАНУЛИРАНЕ
те от приложение II, списък на
Клетка 1.a: Посоченото време е местно време.
Клетка 1
Номер на страницата и общ брой
кодовете №процедура
10.
Клетка 2.a: Впишете АРК или посочете националния номер на аварийната
страници.
Клетка 3.b:
Впишете всякаква допълнителна
на е-АД, за който се изисква анулиране.
информация за анулирането на
Клетка
1.a: 2.b:Посоченото
е местнореферентен
време.
Впишетевреме
националния
номер.
Клетка
е-АД.
Клетка
2.a: 3.a:Впишете
АРКпричината
или посочете
наПосочете
за анулиране
на е-АД, като използвате кодовете от
Клетка
Клетка
3.c:
Впишете
кода на езика от приционалния
номер
аварийната
приложение
II, на
списък
на кодовете № 10.
ложение II, списък на кодовете
е-АД, за
който се
Впишетенавсякаква
допълнителна
информация за анулирането
на посочите
е-АД.
Клетка 3.b:процедура
№ 1, за да
кой език е
анулиране.
Клетка 3.c:изисква
Впишете
кода на езика от приложение II, списък наизползван
кодовете №
1, загрупа
да данни.
в тази
Клетка 2.b:
Впишете
националния
посочите
кой език ереферентен
използван в тазиКлетка
група данни.
4
Клетки 1 – 3 правилно попълнени.“
Клетки 1—3 правилно попълнени.
Клетка 4 номер.

§ 49. Създава се приложение № 30 към чл. 55з, ал. 2, т. 3
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ВЕСТНИК
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§ 49. Създава се приложение № 30 към чл. 55з, ал. 2, т. 3:
„Приложение № 30
към чл. 55з, ал. 2, т. 3
ЕВРОПЕЙСКИ

ПРИДРУЖИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПРИ АВАРИЙНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДВИЖЕНИЯ НА АКЦИЗНИ СТОКИ ПОД РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

СТОКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗ
АТРИБУТ

Промяна на мястото на получаване

1 страница:

/

1.a Дата и час на утвърждаване на промяната на мястото на получаване

2.a Пореден номер

2.c Времетраене
на пътуването

2.b АРК/Номер на аварийната процедура

2.d Промяна в организацията на транспорта
Актуализиране на е-АД

2.j Национален референтен
2.e Номер на фактурата

2.f Дата на
фактурата

2.g Код за вида на транспорта
2.h Допълнителна информация

2.i Допълнителна информация_ЕЗК

ТЪРГОВЕЦ Нов получател

ПРОМЯНА на мястото на
получаване

3.a Код за вида на мястото на получаване

4.a Идентификационни данни на
търговеца

4.h EORI номер

4.e Пощенски код

ТЪРГОВЕЦ Място на
доставка

4.f Град

4.g ИИА_ЕЗК
5.c Улица — наименование

5.d Улица — номер

5.b Фирма на търговеца
5.e Пощенски код

5.f Град

5.g ИИА_ЕЗК

УЧРЕЖДЕНИЕ Място на
доставка — митница

6.a Референтен номер на учреждението

7.a Номер за целите на ДДС
ТЪРГОВЕЦ Нов организатор на
транспорта

4.d Улица — номер

4.b Фирма на търговеца

5.a Идентификационни данни на търговеца

ТЪРГОВЕЦ Нов превозвач

4.c Улица — наименование

7.c Улица — наименование

7.d Улица — номер

7.b Фирма на търговеца
7.e Пощенски код

7.f Град

7.g ИИА_ЕЗК
8.a Номер за целите на ДДС

8.c Улица — наименование

8.b Фирма на търговеца
8.e Пощенски код

8.g ИИА_ЕЗК

8.f Град

8.d Улица — номер

С Т Р.
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ПРИДРУЖИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПРИ АВАРИЙНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДВИЖЕНИЯ НА АКЦИЗНИ СТОКИ ПОД РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

СТОКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗ

Промяна на мястото на получаване

1 страница:

АРК/Номер на аварийната процедура
9.a Код на транспортната единица
9.b Идентификационни данни на транспортните единици

9.c Идентификационни данни на търговските пломби

ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТА

9.d Информация за пломбите

9.e Информация за пломбите_ЕЗК
9.f Допълнителна информация

9.g Допълнителна информация_ЕЗК
10. Клетки 1—9 правилно попълнени

Предприятие на подписващото лице и телефонен номер

Име на подписващото лице

Mясто и дата
Подпис

/

БРОЙ 60
ЕВРОПЕЙСКИ
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ВЕСТНИК
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ПРИДРУЖИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПРИ АВАРИЙНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДВИЖЕНИЯ НА АКЦИЗНИ СТОКИ ПОД РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

СТОКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗ

Продължение за Промяна на мястото на получаване

1 страница:

АРК/Номер на аварийната процедура
9.a Код на транспортната единица
9.b Идентификационни данни на транспортните

9.c Идентификационни данни на търговските пломби

ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТА

9.d Информация за пломбите

9.e Информация за пломбите_ЕЗК
9.f Допълнителна информация

9.g Допълнителна информация_ЕЗК
9.a Код на транспортната единица
9.b Идентификационни данни на транспортните единици

9.c Идентификационни данни на търговските пломби

ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТА

9.d Информация за пломбите

9.e Информация за пломбите_ЕЗК
9.f Допълнителна информация

9.g Допълнителна информация_ЕЗК
9.a Код на транспортната единица
9.b Идентификационни данни на транспортните единици

9.c Идентификационни данни на търговските пломби

ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТА

9.d Информация за пломбите

9.e Информация за пломбите_ЕЗК
9.f Допълнителна информация

9.g Допълнителна информация_ЕЗК
10. Клетки 1—9 правилно попълнени

Предприятие на подписващото лице и телефонен номер

Име на подписващото лице

Mясто и дата
Подпис

/
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ДЪРЖАВЕН

Обяснителни бележки
ПРОМЯНА НА МЯСТОТО НА ПОЛУЧАВАНЕ
Клетка 1
Номер на страницата и общ брой
страници.
Клетка 1.a:
Посоченото време е местно време.
Клетка 2.a:
Първоначалното утвърждаване
на е-АД се обозначава с номер 1,
след което се увеличава с 1 при
всяка промяна на мястото на
получаване.
Клетка 2.b:
Впишете АРК или посочете националния номер на аварийната
процедура на е-АД, за който се
променя мястото на получаване.
Клетка 2.c:
Вп и ше т е о би ч а й но т о в р еме траене на пътуването предвид
на т ра нспор т но т о средс т во и
разстоянието; изразява се в часове (H) или дни (D), следвани
от двуцифрено число (примери:
H12 или D04). Стойност та на
„H“ следва да бъде по-ма лка
или равна на 24. Стойността на
„D“ следва да бъде по-малка или
равна на 92.
Клетка 2.d:
Посочете лицето, отговарящо за
организаци ята на транспорта,
като използвате една от следните
стойности: 1 = Изпращач, 2 =
Получател, 3 = Собственик на
стоките, 4 = Друго.
Клетка 2.e:
Впишете номера на фактурата,
от насяща се до сток и те. А ко
фактурата все още не е съставена,
следва да се впише номерът на
известието за доставка или на
друг транспортен документ.
Клетка 2.f:
Датата на документа от клетка
2e. Попълването на това поле не
е задължително.
Клетка 2.g:
Впишете вида на т ранспорта,
като използвате един от кодовете от приложение II, списък на
кодовете № 7.
Клетка 2.h:
Представете словесно описание
на вида на транспорта, ако кодът
за вида на транспорта е „Друг“.
Клетка 2.i:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Клетка 2.j:
Впишете националния референтен
номер.
Клетка 3.a:
Посочете новото място на получаване при движението, като
използват е ед на о т с лед н и т е
стойност и: 1 = Данъчен склад
(ч л е н 17, п а р а г р а ф 1 , б у к в а
а), под т очка i) о т Ди рек т ива
2008/118/ЕО); 2 = Регистриран
получател (член 17, параграф 1,
буква а), подточка ii) от Директива 2008/118/ЕО); 3 = Временно
регистриран получател (член 17,

ВЕСТНИК

Клетка 4.a:

Клетка 4.b:
Клетка 4.c:
К летка 4.d:

Клетка 4.e:
Клетка 4.f:
Клетка 4.g:

Клетка 4.h:

Клетка 5.a:

Клетка 5.b:
Клетка 5.c:
Клетка 5.d:
Клетка 5.e:
Клетка 5.f:
Клетка 5.g:

Клетка 6.a:

БРОЙ 60
параграф 1, буква а), подточка ii)
и член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО); 4 = Директна
доставка (член 17, параграф 2 от
Директива 2008/118/ЕО); 6 =
Износ (член 17, параграф 1, буква
а), подточка iii) от Директива
2008/118/ЕО).
За код за вида на мястото на
получаване: 1, 2, 3 и 4: впишете
валиден регистрационен номер
по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания
получател, 6: впишете идентификационния номер за целите на
ДДС на лицето, представляващо
изпращача пред учреждението на
износ.
Впишете пълното наименование
на субекта от клетка 4.a.
Вп и ше т е на и менова н ие т о на
улицата на субекта от клетка 4.a.
Впишете номера на улицата на
субекта от клетка 4.a. Попълването на това поле не е задължително.
Впишете пощенския код на субекта от клетка 4.a.
Впишете града на субекта от
клетка 4.a.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Впишете EORI номера на лицето, отговарящо за подаването на
декларацията за износ съгласно
член 21, параграф 5 от Директива
20 08/118/ЕО. Попълването на
това поле не е задължително.
За код за вида на мястото на
получаване: 1: впишете валиден
регистрационен номер по SEED
на данъчния склад на получаване;
2 и 3: впишете идентификационния номер за целите на ДДС или
друг идентификационен код.
Впишете пълното наименование
на субекта от клетка 5.a.
Вп и ше т е на и менова н ие т о на
улицата на субекта от клетка 5.a.
Впишете номера на улицата на субекта от клетка 5.a. Попълването
на това поле не е задължително.
Впишете пощенския код на субекта от клетка 5.a.
Впишете града на субекта от
клетка 5.a.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Впишете кода на учреждението на
износ, в което ще бъде подадена
декларацията за износ съгласно
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Клетка 7.a:

Клетка 7.b:
Клетка 7.c:
Клетка 7.d:
Клетка 7.e:
Клетка 7.f:
Клетка 7.g:

Клетка 8.a:

Клетка 8.b:
Клетка 8.c:
Клетка 8.d:
Клетка 8.e:

ДЪРЖАВЕН
член 161, параграф 5 от Регламент
(ЕИО) № 2913/92. Вж. списък на
кодовете № 5 в приложение II.
Въведете код на митническо учреждение от списъка на митническите учреждения, извършващи
формалности по износа.
Задължително за идентифициране на лицето, отговарящо за
организацията на транспорта, ако
стойността в клетка 2d е „3“ или
„4“. Впишете номера за целите на
ДДС. Попълването на това поле
не е задължително.
Впишете пълното наименование
на субекта от клетка 7.a.
Вп и ше т е на и менова н ие т о на
улицата на субекта от клетка 7.a.
Впишете номера на улицата на субекта от клетка 7.a. Попълването
на това поле не е задължително.
Впишете пощенския код на субекта от клетка 7.a.
Впишете г рада на субекта от
клетка 7.a.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Посочете новото лице, извършващо превоза. Впишете номера
за целите на ДДС. Попълването
на това поле не е задължително.
Впишете пълното наименование
на субекта от клетка 8.a.
Вп и ше т е на и менова н ие т о на
улицата на субекта от клетка 8.a.
Впишете номера на улицата на субекта от клетка 8.a. Попълването
на това поле не е задължително.
Впишете пощенския код на субекта от клетка 8.a.

ВЕСТНИК
Клетка 8.f:
Клетка 8.g:

Клетка 9.a:

Клетка 9.b:

Клетка 9.c:

Клетка 9.d:

Клетка 9.e:
Клетка 9.f:

Клетка 9.g:

Клетка 10

С Т Р. 3 9
Впишете града на субекта от
клетка 8.a.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Посочете кода или кодовете на
т ранспортната единица, отговарящи на вида на транспорта,
отбелязан в клетка 2g (вж. приложение II, списък на кодовете
№ 8). Попълването на това поле
не е задължително.
Впишете регистрационния номер
на транспортната единица или
единици, когато кодът на транспортната единица е различен от 5.
Впишете идентификационните
данни на търговските пломби,
ако такива пломби са използвани
за пломбиране на транспортната
единица.
Предс та ве т е вся к а к ва доп ъ лнителна информаци я относно
търговските пломби (например
вид на използваните пломби).
Попълването на това поле не е
задължително.
Впишете кода на езика, вж. списък
на кодовете № 1 в приложение II.
Представете всякаква допълнителна информация за транспорта,
например идентификационните
данни на всеки следващ превозвач, информация за следващи
транспортни единици.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Клетки 1 – 9 правилно попълнени.“
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§ 50. Създава се приложение № 31 към чл. 55з, ал. 2, т. 4:
„Приложение № 31
към чл. 55з, ал. 2, т. 4
ПРИДРУЖИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПРИ АВАРИЙНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДВИЖЕНИЯ НА АКЦИЗНИ СТОКИ ПОД РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

СТОКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗ

страница:

Разделяне

/

Разделяне на е-АД

1.a АРК за предишния етап/ Номер на аварийната процедура

1.b Национален референтен номер

2.a Код на държавата членка

Данни за
разделянето на
е-АД

Държава членка на разделяне
3.a Местен референтен номер

3.b Времетраене на пътуването

3.c Промяна в организацията на транспорта

3.1.a Код за вида на мястото на получаване
ПРОМЯНА на мястото на получаване

ТЪРГОВЕЦ Нов получател

3.2.a Идентификационни данни на търговеца

3.2.h EORI номер

3.2.e Пощенски код

ТЪРГОВЕЦ Място на доставка

3.2.f Град

3.2.g ИИА_ЕЗК

3.3.c Улица — наименование

3.3.d Улица — номер

3.3.b Фирма на търговеца

3.3.e Пощенски код

3.3.f Град

3.3.g ИИА_ЕЗК

УЧРЕЖДЕНИЕ Място на
доставка — митница
3.5.a Номер за целите на ДДС
ТЪРГОВЕЦ Нов организатор
на транспорта

3.2.d Улица — номер

3.2.b Фирма на търговеца

3.3.a Идентификационни данни на търговеца

3.4.a Референтен номер на учреждението

3.5.d Улица — номер

3.5.c Улица — наименование

3.5.b Фирма на търговеца

3.5.e Пощенски код

3.5.f Град

3.5.g ИИА_ЕЗК

3.6.a Номер за целите на ДДС
ТЪРГОВЕЦ Нов превозвач

3.2.c Улица — наименование

3.6.d Улица — номер

3.6.c Улица — наименование

3.6.b Фирма на търговеца

3.6.e Пощенски код

3.6.g ИИА_ЕЗК

3.6.f Град
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ПРИДРУЖИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПРИ АВАРИЙНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДВИЖЕНИЯ НА АКЦИЗНИ СТОКИ ПОД РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

СТОКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗ

страница:

Разделяне
АРК за предишния етап/ Номер на аварийната процедура

3.7.a Код на транспортната единица

3.7.b Идентификационни данни на транспортните единици

3.7.c Идентификационни данни на търговските пломби

ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТА

3.7.d Информация за пломбите

3.7.e Информация за пломбите_ЕЗК

3.7.f Допълнителна информация

3.7.g Допълнителна информация_ЕЗК

3.8.a Единен референтен номер на стоковия запис

3.8.b Код на акцизния продукт

3.8.c Код по КН

3.8.d Количество

3.8.e Брутно тегло

3.8.f Нетно тегло

е-АД Стокова част

3.8.i Фискални обозначения

3.8.j Фискални обозначения _ЕЗК

3.8.k Знак за използвани фискални обозначения

3.8.o Плътност

3.8.p Търговско описание

3.8.q Търговско описание_ЕЗК

3.8.r Търговска марка на продуктите

3.8.s Търговска марка на продуктите_ЕЗК

3.8.1.a Код за вида на опаковките

ОПАКОВКА

3.8.1.b Брой на опаковките

3.8.1.d Информация за пломбите

3.8.1.e Информация за пломбите_ЕЗК

3.8.1.c Идентификационни данни на търговските пломби

/
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ПРИДРУЖИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПРИ АВАРИЙНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДВИЖЕНИЯ НА АКЦИЗНИ СТОКИ ПОД РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

СТОКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗ

страница:

Разделяне
АРК за предишния етап/ Номер на аварийната процедура

4. Клетки 1—3 правилно попълнени

Предприятие на подписващото лице и телефонен номер

Име на подписващото лице

Mясто и дата
Подпис

/
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ПРИДРУЖИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПРИ АВАРИЙНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДВИЖЕНИЯ НА АКЦИЗНИ СТОКИ ПОД РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

СТОКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗ

страница:

Продължение за Разделяне
АРК за предишния етап/ Номер на аварийната процедура

3.a Местен референтен номер

3.b Времетраене на

3.c Промяна в организацията на транспорта

Данни за разделянето на е-АД
3.7.a Код на транспортната единица

3.7.b Идентификационни данни на транспортните

3.7.c Идентификационни данни на търговските пломби

ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТА

3.7.d Информация за пломбите

3.7.e Информация за пломбите_ЕЗК

3.7.f Допълнителна информация

3.7.g Допълнителна информация_ЕЗК

3.8.a Единен референтен номер на стоковия запис

3.8.b Код на акцизния продукт

3.8.c Код по КН

3.8.d Количество

3.8.e Брутно тегло

3.8.f Нетно тегло

е-АД Стокова част

3.8.i Фискални обозначения

3.8.j Фискални обозначения _ЕЗК

3.8.k Знак за използвани фискални обозначения

3.8.o Плътност

3.8.p Търговско описание

3.8.q Търговско описание_ЕЗК

3.8.r Търговска марка на продуктите

3.8.s Търговска марка на продуктите_ЕЗК

3.8.1.a Код за вида на опаковките

ОПАКОВКА

3.8.1.b Брой на опаковките

3.8.1.d Информация за пломбите

3.8.1.e Информация за пломбите_ЕЗК

3.8.1.c Идентификационни данни на търговските пломби

/
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ПРИДРУЖИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПРИ АВАРИЙНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДВИЖЕНИЯ НА АКЦИЗНИ СТОКИ ПОД РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

СТОКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗ

страница:

Продължение за Разделяне

/

АРК за предишния етап/ Номер на аварийната процедура
4. Клетки 1—3 правилно попълнени

Предприятие на подписващото лице и телефонен номер

Име на подписващото лице

Mясто и дата
Подпис

Обяснителни бележки
РАЗДЕЛЯНЕ
Клетка 1
Номер на страницата и общ брой
страници.
Клетка 1.a:
Впишете АРК или посочете националния номер на аварийната
процедура на е-АД, който следва
да бъде разделен. Вж. списък на
кодовете № 2 в приложение II.
Клетка 1.b:
Впишете националния референтен
номер.
Клетка 2.a:
Посочете държавата членка, на
чи ято територи я се извършва
разделянето на движението, като
използвате кода на държавата
членка от приложение II, списък
на кодовете № 3.
Клетка 3.a:
Единен пореден номер, определен
за е-АД от изпращача, с който
пратката се идентифицира в отчетността на изпращача.
Клетка 3.b:
Впишете обичайното времетраене
на пътуването предвид на транспортното средство и разстоянието; изразява се в часове (H) или
дни (D), следвани от двуцифрено
число (примери: H12 или D04).
Стойност та на „H“ следва да
бъде по-малка или равна на 24.
Стойността на „D“ следва да бъде
по-малка или равна на 92.
Клетка 3.c:
Посочете лицето, отговарящо за
организацията на първия превоз,
като използвате една от следните
стойности: 1 = Изпращач, 2 =
Получател, 3 = Собственик на
стоките, 4 = Друго.
Клетка 3.1.a: Посочете мястото на получаване
за движението, като използвате една от следните стойности:
1 = Данъчен склад (член 17, параграф 1, буква а), подточка i)
от Директива 2008/118/ЕО), 2 =
Регистриран получател (член 17,
параграф 1, буква а), подточка ii)
от Директива 2008/118/ЕО), 3 =
Временно регистриран получател
(член 17, параграф 1, буква а),
подточка ii) и член 19, параграф 3

Клетка 3.2.a:

Клетка 3.2.b:
Клетка 3.2.c:
Клетка 3.2.d:

Клетка 3.2.e:
Клетка 3.2.f:
Клетка 3.2.g:

Клетка 3.2.h:

Клетка 3.3.a:

от Директива 2008/118/ЕО), 4 =
Директна доставка (член 17, параграф 2 от Директива 2008/118/
ЕО), 6 = Износ (член 17, параграф 1, буква а), подточка iii) от
Директива 20 08/118/ЕО), 8 =
Неизвестно място на получаване
(неизвестен получател; член 22 от
Директива 2008/118/ЕО).
За код за вида на мястото на получаване: 1, 2, 3 и 4: впишете валиден
регистрационен номер по SEED
на лицензирания складодържател
или регистрирания получател, 6:
впишете идентификационния номер за целите на ДДС на лицето,
представляващо изпращача пред
учреждението на износ. Не се
прилага за код за вида на мястото
на получаване 8.
Впишете пълното наименование
на субекта от клетка 3.2.a.
Впишете наименованието на улицата на субекта от клетка 3.2.a.
Впишете номера на улицата на
субекта от клетка 3.2.a. Попълването на това поле не е задължително.
Впишете пощенския код на субекта от клетка 3.2.a.
Впишете града на субекта от
клетка 3.2.a.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Впишете EORI номера на лицето, отговарящо за подаването на
декларацията за износ съгласно
член 21, параграф 5 от Директива
20 08/118/ЕО. Попълването на
това поле не е задължително.
За код за вида на мястото на
получаване: 1: впишете валиден
регистрационен номер по SEED
на данъчния склад на получаване,
2 и 3: впишете идентификационния номер за целите на ДДС или
друг идентификационен код.
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Клетка 3.3.b:
Клетка 3.3.c:
Клетка 3.3.d:

Клетка 3.3.e:
Клетка 3.3.f:
Клетка 3.3.g:

Клетка 3.4.a:

Клетка 3.5.a:

Клетка 3.5.b:
Клетка 3.5.c:
Клетка 3.5.d:

Клетка 3.5.e:
Клетка 3.5.f:
Клетка 3.5.g:

Клетка 3.6.a:

Клетка 3.6.b:
Клетка 3.6.c:
Клетка 3.6.d:

Клетка 3.6.e:
Клетка 3.6.f:

ДЪРЖАВЕН
Впишете пълното наименование
на субекта от клетка 3.3.a.
Впишете наименованието на улицата на субекта от клетка 3.3.a.
Впишете номера на улицата на
субекта от клетка 3.3.a. Попълването на това поле не е задължително.
Впишете пощенския код на субекта от клетка 3.3.a.
Впишете г рада на субекта от
клетка 3.3.a.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Впишете кода на учреждението на
износ, в което ще бъде подадена
декларацията за износ съгласно
член 161, параграф 5 от Регламент
(ЕИО) № 2913/92. Вж. списък на
кодовете № 5 в приложение II.
Въведете код на митническо учреждение от списъка на митническите учреждения, извършващи
формалности по износа.
Впишете номера за целите на ДДС
на ТЪРГОВЕЦ Нов организатор
на транспорта. Попълването на
това поле не е задължително.
Впишете пълното наименование
на субекта от клетка 3.5.a.
Впишете наименованието на улицата на субекта от клетка 3.5.a.
Впишете номера на улицата на
субекта от клетка 3.5.a. Попълването на това поле не е задължително.
Впишете пощенския код на субекта от клетка 3.5.a.
Впишете г рада на субекта от
клетка 3.5.a.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Впишете номера за целите на ДДС
на ТЪРГОВЕЦ Нов превозвач.
Попълването на това поле не е
задължително.
Впишете пълното наименование
на субекта от клетка 3.6.a.
Впишете наименованието на улицата на субекта от клетка 3.6.a.
Впишете номера на улицата на
субекта от клетка 3.6.a. Попълването на това поле не е задължително.
Впишете пощенския код на субекта от клетка 3.6.a.
Впишете г рада на субекта от
клетка 3.6.a.

ВЕСТНИК
Клетка 3.6.g:

Клетка 3.7.a:

Клетка 3.7.b:

Клетка 3.7.c:

Клетка 3.7.d:

Клетка 3.7.e:

Клетка 3.7.f:

Клетка 3.7.g:

Клетка 3.8.a:

Клетка 3.8.b:

Клетка 3.8.c:

Клетка 3.8.d:
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Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Впишете кода или кодовете на
т ра нспор т н и т е ед и н и ц и. Вж .
списък на кодовете № 8 в прило
жение II.
Впишете регистрационния номер
на транспортната единица или
единици, когато кодът на транспортната единица е различен от 5.
Впишете идентификационните
данни на търговските пломби,
ако такива пломби са използвани
за пломбиране на транспортната
единица.
Предс та ве т е вся к а к ва доп ъ лнителна информаци я относно
търговските пломби (например
вид на използваните пломби).
Попълването на това поле не е
задължително.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Представете всякаква допълнителна информация за транспорта,
например идентификационните
данни на всеки следващ превозвач, информация за следващи
транспортни единици. Попълването на това поле не е задължително.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Впишете единни я референтен
номер на стоковия запис за продукта в първоначалния разделен
е-АД. Единният референтен номер на стоковия запис трябва да
бъде единен (уникален) за всеки
запис „Данни за раздел янето
на е-А Д“. Стойността на този
елемент от данни трябва да е
по-голяма от нула.
Впишете прилож ими я код на
акцизния продукт, като използвате кодовете от приложение II,
списък на кодовете № 11.
Впишете кода по КН, приложим
към датата на подаване на данни за операцията по разделяне.
Стойността на този елемент от
данни трябва да е по-голяма от
нула.
Впишете количеството (изразено
в мерната единица, отговаряща
на кода на продукта – вж. приложение II, списъци на кодовете
№ 11 и № 12). При дви жение
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Клетка 3.8.e:

Клетка 3.8.f:

Клетка 3.8.i:

Клетка 3.8.j:

Клетка 3.8.k:

Клетка 3.8.o:

ДЪРЖАВЕН
към регистриран получател по
член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО количеството
не може да превишава количеството, което той има право да
получи. При движение към освободена от акциз организация по
член 12 от Директива 2008/118/
ЕО количеството не може да превишава количеството, вписано
в удостоверението за освобождаване от акциз. Стойността на
този елемент от данни трябва да
е по-голяма от нула.
Впишете брутното тегло на пратката (акцизните стоки с опаковката). Стойността на този елемент
от данни трябва да е по-голяма
от нула.
Впишете теглото на акцизните
стоки без опаковката. Стойността
на този елемент от данни трябва
да е по-голяма от нула.
Предс та ве т е вся к а к ва доп ъ лнителна информаци я относно
фискалните обозначения, изисквани от държавата членка на
получаване. Попълването на това
поле не е задължително.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Впишете „1“, ако стоките съдържат или носят фискални обозначения, или „0“, ако стоките не
съдържат или не носят фискални
обозначения.
Посочете плътността при 15 °C,
ако е приложимо, в съответствие
с таблицата в приложение II, списък на кодовете № 11. Стойността

ВЕСТНИК

Клетка 3.8.p:

Клетка 3.8.q:

Клетка 3.8.r:

Клетка 3.8.s:

Клетка 3.8.1.a:

Клетка 3.8.1.b:

Клетка 3.8.1.c:

Клетка 3.8.1.d:

Клетка 3.8.1.e:

К летка 4
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на този елемент от данни трябва
да е по-голяма от нула.
Представете търговското описание на стоките с цел идентифициране на превозваните продукти.
Попълването на това поле не е
задължително.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Вп и ш е т е т ъ р г о в с к а т а м а р к а
на стоките, ако е приложимо.
Попълването на това поле не е
задължително.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Посочете вида на опаковките,
като използвате един от кодовете в приложение II, списък на
кодовете № 9.
Впишете броя на опаковките, ако
са преброими, в съответствие с
приложение II, списък на кодове
№ 9.
Впишете идентификационните
данни на търговските пломби,
ако такива пломби са използвани
за пломбиране на опаковките.
Предс та ве т е вся к а к ва доп ъ лнителна информаци я относно
търговските пломби (например
вид на използваните пломби).
Попълването на това поле не е
задължително.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
К летки 1 – 3 правилно попълнени.“
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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§ 51. Създава се приложение № 32 към чл. 55з, ал. 1:
„Приложение № 32
към чл. 55з, ал. 1
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ/СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗНОС ПРИ АВАРИЙНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДВИЖЕНИЯ НА АКЦИЗНИ СТОКИ ПОД РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

СТОКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗ
АТРИБУТ

е-АД ЗА ДВИЖЕНИЕ
НА АКЦИЗНИ СТОКИ

/

2.b Пореден номер

2.a АРК/Номер на аварийната процедура

2.c Национален референтен номер

3.a Идентификационни данни на
търговеца
ТЪРГОВЕЦ Получател

1 страница:

Съобщение за получаване/Съобщение за износ

1.a Дата и час на утвърждаване на съобщението за получаване/износ

3.h EORI номер

3.c Улица — наименование

3.d Улица — номер

3.b Фирма на търговеца
3.e Пощенски код

3.f Град

3.g ИИА_ЕЗК

ТЪРГОВЕЦ Място на доставка

4.a Идентификационни данни на търговеца

4.c Улица — наименование

4.b Фирма на търговеца
4.e Пощенски код

4.f Град

4.g ИИА_ЕЗК
5.a Референтен номер на учреждението
ПОЛУЧАВАЩО учреждение

Съобщение за получаване/Съобщение за износ

6.a Дата на пристигане на акцизните стоки
6.b Общо заключение относно получаването
6.c Допълнителна информация

6.d Допълнителна информация_ЕЗК

СЪОБЩЕНИЕ за
получаване/износ СТОКОВА ЧАСТ

7.a Единен референтен номер на стоковия запис
7.c Установена липса или излишък
7.d Код на акцизния продукт

7.e Отказано количество

ПРИЧИНА ЗА НЕЗАДОВОЛИТЕЛНОСТ

7.1.a Причина за незадоволителност
7.1.b Допълнителна информация

7.1.c Допълнителна информация_ЕЗК

7.b Индикатор за липса или излишък

4.d Улица — номер
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ/СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗНОС ПРИ АВАРИЙНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДВИЖЕНИЯ НА АКЦИЗНИ СТОКИ ПОД РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

СТОКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗ

Съобщение за получаване/Съобщение за износ
АРК/ Номер на аварийната процедура

8. Клетки 1—7 правилно попълнени

Предприятие на подписващото лице и телефонен номер

Име на подписващото лице

Mясто и дата
Подпис

1 страница:

/
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ/СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗНОС ПРИ АВАРИЙНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДВИЖЕНИЯ НА АКЦИЗНИ СТОКИ ПОД РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

СТОКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗ

Продължение за Съобщение за получаване/Съобщение за износ

АРК/ Номер на аварийната процедура
Съобщение за получаване/Съобщение за износ

7.a Единен референтен номер на стоковия запис

7.b Индикатор за липса или излишък

7.c Установена липса или излишък
7.d Код на акцизния продукт

7.e Отказано количество

ПРИЧИНА ЗА НЕЗАДОВОЛИТЕЛНОСТ

7.1.a Причина за незадоволителност
7.1.b Допълнителна информация

7.1.c Допълнителна информация_ЕЗК

СЪОБЩЕНИЕ за
получаване/износ СТОКОВА ЧАСТ

7.a Единен референтен номер на стоковия запис

7.b Индикатор за липса или излишък

7.c Установена липса или излишък
7.d Код на акцизния продукт

7.e Отказано количество

ПРИЧИНА ЗА НЕЗАДОВОЛИТЕЛНОСТ

7.1.a Причина за незадоволителност
7.1.b Допълнителна информация

7.1.c Допълнителна информация_ЕЗК

СЪОБЩЕНИЕ за
получаване/износ СТОКОВА ЧАСТ

7.a Единен референтен номер на стоковия запис
7.c Установена липса или излишък
7.d Код на акцизния продукт

7.e Отказано количество
7.1.a Причина за незадоволителност
ПРИЧИНА ЗА НЕЗАДОВОЛИТЕЛНОСТ
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7.1.b Допълнителна информация

7.1.c Допълнителна информация_ЕЗК

7.b Индикатор за липса или излишък

1 страница:

/
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ/СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗНОС ПРИ АВАРИЙНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДВИЖЕНИЯ НА АКЦИЗНИ СТОКИ ПОД РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

СТОКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗ

1 страница:

Продължение за Съобщение за получаване/Съобщение за износ

/

АРК/ Номер на аварийната процедура
8. Клетки 1—7 правилно попълнени

Предприятие на подписващото лице и телефонен номер

Име на подписващото лице

Mясто и дата
Подпис

Обяснителни бележки
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ/СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗНОС
Клетка 1
Впишете номер на страницата и
общ брой страници.
Клетка 1.a:
Посоченото време е местно време.
Клетка 2.a:
Впишете АРК или посочете националния номер на аварийната
процедура на е-АД. Вж. списък
на кодовете № 2 в приложение II.
Клетка 2.b:
Впишете поредния номер на е-АД.
Първоначалното утвърждаване
на е-АД се обозначава с номер 1,
след което се увеличава с 1 при
всяка промяна на мястото на
получаване.
Клетка 2.c:
Впишете националния референтен
номер.
Клетка 3.a:
За код за вида на мястото на
получаване: 1, 2, 3 и 4: впишете
валиден регистрационен номер
по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания
получател, 6: впишете идентификационния номер за целите на
ДДС на лицето, представляващо
изпращача пред учреждението на
износ.
Клетка 3.b:
Впишете пълното наименование
на субекта от клетка 3.a.
Клетка 3.c:
Вп и ше т е на и менова н ие т о на
улицата на субекта от клетка 3.a.
Клетка 3.d:
Впишете номера на улицата на субекта от клетка 3.a. Попълването
на това поле не е задължително.
Клетка 3.e:
Впишете пощенския код на субекта от клетка 3.a.
Клетка 3.f:
Впишете г рада на субекта от
клетка 3.a.
Клетка 3.g:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Клетка 3.h:
Впишете EORI номера на лицето, отговарящо за подаването на
декларацията за износ съгласно
член 21, параграф 5 от Директива
20 08/118/ЕО. Попълването на
това поле не е задължително за
код за вида на мястото на получаване 6, а в противен случай не
се прилага.

Клетка 4.a:

Клетка 4.b:
Клетка 4.c:
Клетка 4.d:
Клетка 4.e:
Клетка 4.f:
Клетка 4.g:

Клетка 5.a:

Клетка 6.a:

Клетка 6.b:

Клетка 6.c:

Клетка 6.d:

За код за вида на мястото на
получаване: 1: впишете валиден
регистрационен номер по SEED
на данъчния склад на получаване,
2, 3 и 5: впишете идентификационния номер за целите на ДДС
или друг идентификационен код.
Впишете пълното наименование
на субекта от клетка 4.a.
Вп и ше т е на и менова н ие т о на
улицата на субекта от клетка 4.a.
Впишете номера на улицата на
субекта от клетка 4.a.
Впишете пощенския код на субекта от клетка 4.a.
Впишете града на субекта от
клетка 4.a.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Впишете кода на учреждението
на компетентните органи в държавата членка на получаване,
отговарящи за акцизния контрол
на мястото на получаване. Вж.
списък на кодовете № 5 в приложение II.
Д ат ат а , н а ко я т о д ви жен ие то завършва в съответствие с
член 20, параграф 2 от Директива
2008/118/ЕО.
Възможните стойности са: 1 =
Получаването е прието и задоволително, 2 = Полу чаването
е прието, въпреки че е незадоволително, 3 = Получаването е
отказано, 4 = Получаването е
частично отказано, 21 = Напускането е прието и задоволително, 22 = Напускането е прието,
въпреки че е незадоволително,
23 = Напускането е отказано.
Впишете всякаква допълнителна
информация за получаването на
акцизните стоки. Попълването
на това поле не е задължително.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
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Клетка 7.a:

Клетка 7.b:
Клетка 7.c:

Клетка 7.d:

Клетка 7.e:

Клетка 7.1.a:

ДЪРЖАВЕН
Впишете единни я референтен
номер на стоковия запис за съответния е-А Д (клетка 17а от
таблица 1), отговарящ на същия
акцизен продукт като в съответния е-АД, за който е приложим
един от кодовете, различни от
1 и 21. Стойността на този елемент
от данни трябва да е по-голяма
от нула.
Възможните стойности са: S =
липса, E = излишък.
Впишете количеството (изразено
в мерната единица, отговаряща
на кода на продукта – вж. списъци на кодовете № 11 и № 12).
Стойността на този елемент от
данни трябва да е по-голяма от
нула.
Впишете при лож ими я код на
акцизния продукт, като използвате кодовете от приложение II,
списък на кодовете № 11.
Впишете количеството за всеки
стоков запис, за който има отказани акцизни стоки (изразено
в мерната единица, отговаряща
на кода на продукта – вж. приложение II, списъци на кодовете
№ 11 и № 12). Стойността на този
елемент от данни трябва да е поголяма от нула.
Възможните стойности са: 0 =
Друго, 1 = Излишък, 2 = Липса,
3 = Повредени стоки, 4 = Счупена пломба, 5 = Отчетено от
системата за контрол на износа
(ECS), 7 = Количеството превишава посоченото във временното
разрешение.

ВЕСТНИК
Клетка 7.1.b:

Клетка 7.1.c:

Клетка 8

С Т Р. 5 1
Впишете всякаква допълнителна
информация за получаването на
акцизните стоки. Попълването
на това поле не е задължително.
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете
№ 1, за да посочите кой език е
използван в тази група данни.
Клетки 1 – 7 правилно попъл
нени.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 52. Уведомленията по чл. 4д могат да
се подават по електронен път считано от
1 януари 2019 г.
§ 53. Ваучерите по чл. 72е, за които е отпаднало нормативното основание за използването
им и са приключили всички производства,
се унищожават от комисия, определена със
заповед на началника на митницата или
оправомощено от него длъжностно лице, в
която са налични.
§ 54. Количествата етилов алкохол, денатурирани съгласно Регламент за изпълнение
(ЕС) 2017/1112 на Комисията от 2017 г. за
изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93 относно взаимното признаване на процедурите
за пълно денатуриране на алкохол за целите
на освобождаването от акциз (ОВ L 162 от
23 юни 2017 г.), могат да бъдат реализирани
до изчерпване на количествата.
§ 55. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 21, който влиза в сила от
1 октомври 2018 г.

7009

Министър:
Владислав Горанов

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1271
от 22 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Шишенци, община Бойница, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6929

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1272
от 22 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Младиново, община Свиленград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6930

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сива река, община Свиленград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6932

ЗАПОВЕД № РД-18-1275
от 22 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сладун, община Свиленград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6933

6931

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1277
от 22 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Щит, община Свиленград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6935
ЗАПОВЕД № РД-18-1274
от 22 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1276
от 22 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Чернодъб, община Свиленград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6934
ЗАПОВЕД № РД-18-1273
от 22 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Пашово, община Свиленград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1278
от 25 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
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ДЪРЖАВЕН

имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Градсковски колиби, община Бойница, област
Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6936

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1279
от 25 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Бакалите, община Черноочене, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6937

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1280
от 25 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Бели
вир, община Черноочене, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6938

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Петелово, община Черноочене, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6940

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1283
от 25 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Черна
нива, община Черноочене, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6941

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1284
от 25 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Яворово, община Черноочене, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6942

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1281
от 25 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Патица, община Черноочене, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1285
от 26 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Бърза река, община Черноочене, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

6939

ЗАПОВЕД № РД-18-1282
от 25 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и

6943

ЗАПОВЕД № РД-18-1286
от 26 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Водач, община Черноочене, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6944

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

6946

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1289
от 26 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Железник, община Черноочене, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6947

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1290
от 26 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1291
от 26 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Каняк, община Черноочене, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6949

ЗАПОВЕД № РД-18-1288
от 26 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Дядовско, община Черноочене, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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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. Житница, община Черноочене, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6948

ЗАПОВЕД № РД-18-1287
от 26 юни 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Габрово, община Черноочене, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6945

ВЕСТНИК

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 371
от 14 юни 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична община е постъпило
заявление с вх. № САГ17-ГР00-1369/22.06.2017 г.
от Веселина Ангелова и Михаил Янков чрез
Ивайло Славчев – упълномощено лице, с искане за разрешаване изработване на проект за
изменение на действащ подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на плана за улична
регулация, изменение на регулация и застрояване
(ИПРЗ) и работен устройствен план (РУП) на м.
НПЗ „Хладилника – Витоша“, част юг, кв. 5, в
обхват на УПИ VI-1082, 2060 – „За офиси, търговия, складове, ТП и ПГ“, УПИ VIII – „За ел.
подстанция“, УПИ X – „За малко предприятие и
чисто производство“, УПИ XI-1062 – „За безвредно
производство и ОДО“, УПИ XIV-1082 – „За ОДО
и производство“, и УПИ XV-1082 – „За ОДО и
производство“, район „Лозенец“.
Към заявлението са приложени мотивирано
предложение за изменение на план за регулация и
застрояване, документи за собственост, скици за
УПИ VIII, УПИ XV, УПИ XI, УПИ X, издадени
от СО – район „Лозенец“, нотариално заверено
пълномощно от Веселина Ангелова и Михаил
Янков, задание по чл. 125 от ЗУТ, удостоверение
за наследници на Георги Янков от 26.09.2016 г.,
удостоверение за ППП и застрахователна полица
на арх. Ивайло Сл. Иванов.
Мотивираното предложение е разгледано от
отделите при НАГ – СО, както следва: „Устройствено планиране“, „Благоустройствени дейности
и публични пространства“ и „Правно-нормативно обслужване“. Към преписката са приложени
служебно извадки от решения на съда по влезли
в сила дела.
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С писма изх. № САГ17-ГР00-1369-[1]/4.10.2017 г.
и изх. № САГ17-ГР00-1369-[5]/23.05.2018 г. на заявителите е указана необходимостта от попълване
на административната преписка с допълнителни
доказателства, както и прекратяване на производството по цялостния план на м. НПЗ „Хладилника – Витоша“, части север и юг, одобрен с
Решение № 254 по протокол № 17 от 31.05.2012 г.
на Столичния общински съвет, относно УПИ
X – „За малко предприятие и чисто производство“,
и УПИ VIII-1083, 1085 – „За ел. подстанция“,
изключени от плана за регулация и застрояване
поради неприключило съдебно производство,
съгласно т. 4.3 от решението на СОС.
С ъ с з а я в лен и я в х . № С А Г17-Г Р 0 0 -1 369 [2]/1.02.2018 г. и № САГ17-ГР00-1369-[3]/8.02.2018 г.
за внасяне на допълнителни документи са приложени ген. план; скици на ПИ с идентификатори 68134.903.1833, 68134.903.1082, 68134.903.2658,
68134.903.2060, 68134.903.2405, 68134.903.2656 и
68134.903.2657 по КККР, издадени от СГКК – София; комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР;
съгласуване на проекта с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, от 21.02.2017 г., проекти за организация на движението, транспортен достъп и
геометрия (несъгласувани от специализираната
администрация по организация на движението),
представени са изходни данни от „Софийска
вода“ – АД, от 30.01.2018 г. Със заявление вх.
№ САГ17-ГР00-1369-[4]/22.05.2018 г. е внесено
ново мотивирано предложение.
С вх. № САГ17-ГР00-1369-[6]/29.05.2018 г. е внесено изрично заявление от Веселина Ангелова за
прекратяване на административното производство
по цялостния план на м. НПЗ „Хладилника – Витоша“, части север и юг, одобрен с Решение № 254
по протокол № 17 от 31.05.2012 г. на СОС, по
отношение на УПИ X – „За малко предприятие и
чисто производство“, и УПИ VIII-1083, 1085 – „За
ел. подстанция“, които са изключени от плана за
регулация и застрояване поради неприключило
съдебно производство. По административната
преписка са представени влезли в законна сила
съдебни решения по приключилите съдебни
дела: решение от 16.01.2015 г. на СГС по гр. дело
№ 11177/2011 г. по описа на СГС, I гр. отделение,
19 състав, относно УПИ X и построената в него
П-образна сграда и Решение № 1045 от 29.05.2013 г.
на САС по гр. дело № 299/2013 г. по описа на
САС, гр. колегия, 4 състав, относно южната част
на УПИ VIII.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
С Решение № 254 по протокол № 17, т. 16, от
31.05.2012 г. на Столичния общински съвет са
одобрени план за регулация и застрояване на
м. НПЗ „Хладилника – Витоша“, части север и
юг, заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на проекта.
В т. 4 от решението са посочени имотите, които
се изключват от плана за регулация и застрояване
поради неприключили съдебни производства, като
в т. 4.3 относно кв. 5 са записани УПИ VIII-1083,
1085 – „За ел. подстанция“, и УПИ X – „За малко
предприятие и чисто производство“. Имотите
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са сигнирани в графичната част на плана – регулация и застрояване, като изключени поради
неприключили съдебни производства.
Видно от представените със заявление вх.
№ СА Г17-ГР00-1369/22.06.2017 г., решение от
16.01.2015 г. на СГС по гр. дело № 11177/2011 г.
по описа на СГС, I гр. отделение, 19 състав, и
Решение № 1045 от 29.05.2013 г. на САС по гр. дело
№ 299/2013 г. по описа на САС, гр. колегия, 4
състав, съдебните производства по отношение на
имотите са приключили с влезли в сила решения.
Използваното в текста на Решение № 254
по протокол № 17 от 31.05.2012 г. на Столичния
общински съвет „се изключват“ като понятие
не съществува в административното производство, поради което не става ясно дали същото
продължава да бъде висящо и може да бъде
продължено при настъпване на даден юридически факт, или производството се приключва с
краен административен акт. При тълкуване на
израза „се изключват“ в конкретния случай по
т. 4 органът е имал предвид не само невъзможността производството в този обхват да се развие и приключи към момента на одобряване на
ПУП в останалата му част, но и липса на воля
за неговото продължаване в рамките на това
административно производство.
В случая действителната воля на административния орган е била административното
производство по отношение на УПИ X – „За
малко предприятие и чисто производство“, и УПИ
VIII-1083, 1085 – „За ел. подстанция“, кв. 5, „да
бъде прекратено“. Терминът, с който е изразена
тази воля, като понятие не съществува в административното производство. Това означава, че няма
краен административен акт за приключване на
производството по отношение на УПИ VIII-1083,
1085 – „За ел. подстанция“, и УПИ X – „За малко
предприятие и чисто производство“.
Предвид гореизложеното административното
производство по одобряване на ПУП за УПИ VIII1083, 1085 – „За ел. подстанция“, и УПИ X – „За
малко предприятие и чисто производство“, кв. 5,
като част от цялостния план, одобрен с Решение
№ 254 по протокол № 17 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет, следва да бъде прекратено
с оглед законосъобразното му приключване с
краен административен акт.
По административната преписка е представено
изрично искане за прекратяване на административното производство по цялостния план с оглед
законосъобразно продължаване на процедурата по
разрешаване изработването на проект за ИПРЗ
по отношение за УПИ X – „За малко предприятие и чисто производство“, и УПИ VIII – „За ел.
подстанция“, от кв. 5.
Съгласие с прекратяването е налице от страна на органа, по чиято инициатива е започнало
производството, видно от внесения за одобряване
доклад с придружително писмо и проект за решение относно прекратяване на производството.
Предвид горното и на основание чл. 56, ал. 1
от АПК административното производството по
одобряване на план за регулация и застрояване
за УПИ VIII-1083, 1085 – „За ел. подстанция“, и
УПИ X – „За малко предприятие и чисто производство“, кв. 5, м. НПЗ „Хладилника – Витоша“,
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част юг, като част от цялостния план на м. НПЗ
„Хладилника – Витоша“, части север и юг, следва
да бъде прекратено с оглед законосъобразното
му приключване с краен административен акт.
След влизане в сила на решението за прекратяване ще може да продължи производството
по изменение на подробния устройствен план в
този обхват, както и влезлите в сила подробни
устройствени планове ще могат да се прилагат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 56, ал. 1 от АПК Столичният общински
съвет реши:
Прекратява производството по одобряване
на подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VIII-1083,
1085 – „За ел. подстанция“, и УПИ X – „За малко
предприятие и чисто производство“, кв. 5, м. НПЗ
„Хладилника – Витоша“, част юг, изключени от
обхвата на одобряване с т. 4 от Решение № 254 по
протокол № 17 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет, с което е одобрен план за регулация
и застрояване на м. НПЗ „Хладилника – Витоша“,
части север и юг, заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на проекта.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка
с чл. 56, ал. 3 от АПК.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
глава X от АПК пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Лозенец“ – СО,
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
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РЕШЕНИЕ № 42-11
от 29 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 134,
ал. 1, т. 1 и 2, чл. 136, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на
обслужваща улица с о.т. 171а – о.т. 171б – о.т.
171 в – о.т. 171 г – о.т. 171 д – о.т. 171е – о.т.
171ж – о.т. 171з – о.т. 171и – о.т. 171й – о.т. 171к,
изменение на ПУП – ПУР в частта на обслужваща улица при о.т. 102г и изменение на ПР на
кв. Долно Езерово в частта на обслужваща улица
с о.т. 102 – о.т. 171 – о.т. 171а в устройствена зона
6/Пп съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в
предвиденото разширение на кв. Долно Езерово
(бивш стопански двор на кв. Долно Езерово в
бивша местност Герен бунар), съгласно черните,
червените, сините, зелените и кафявите линии
и надписи върху плана, който е неразделна част
от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съв е т – г р. Бу р г а с, п р ед А д м и н и с т р а т и в н и я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.

6955

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 42-10
от 29 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16а от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
улична регулация (ПУП – ПУР) на обслужващи
улици с о.т. 253 – о.т. 338 – о.т. 339 – о.т. 340 –
о.т. 341 – о.т. 342, о.т. 338 – о.т. 343 – о.т. 344 –
о.т. 345 и изменение на ПУП – ПУР на обслужващи улици с о.т. 165 – о.т. 254Б – о.т. 254А – о.т. 253
и о.т. 158 – о.т. 345 в устройствена зона 1/Жм
в предвиденото разширение на кв. Банево, устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП
на гр. Бургас (бивш масив 41 в бивша местност
Лозята).
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съв е т – г р. Бу р г а с , п р ед А д м и н и с т р а т и в н и я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.

РЕШЕНИЕ № 42-14
от 29 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 16а
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, с който се обособяват нови обслужващи улици за обслужване
на имотите в част от кадастрални райони 5 и 6
по КК на гр. Бургас, землище Долно Езерово, в
предвиденото разширение на населеното място
в границите на устройствени зони 3/Пп и 4/
Пп съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, нови
кв. 105 и 106, нов УПИ І в нов кв. 106, отреден
„за производствена, складова и административна база и трафопост“, и нови УПИ І, отреден
„за обслужваща, складова и административна
база“, УПИ ІІ, отреден „за обслужваща, складова и административна база и трафопост“, и
УПИ ІІІ, ІV и V с функционално отреждане „за
водна инфраструктура“ в нов кв. 105 по плана на
кв. Долно Езерово, с предвидено застрояване и
градоустройствени показатели в съответствие с
утвърдените с ОУП на гр. Бургас за устройствена
зона „Пп“ съгласно приложен проект.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съв е т – г р. Бу р г а с, п р ед А д м и н и с т р а т и в н и я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.

Председател:
К. Луков

Председател:
К. Луков

7018

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА БУРГАС

6954

6956
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ОБЩИНА БРЕЗОВО
РЕШЕНИЕ № 373
от 28 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Брезово, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на външен
водопровод от НР 500 куб. м в землището на
гр. Брезово до осова точка 1 по регулационния
план на гр. Брезово, община Брезово.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Брезово
пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Минчев
6996

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 118
от 28 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Габрово, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
обект: Трасе на ел. провод до ПИ с идентификатор 67533.505.22 по КК на с. Смиловци, община
Габрово.
Председател:
Л. Георгиева
6994

ОБЩИНА ДОСПАТ
РЕШЕНИЕ № 606
от 22 юни 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – гр. Доспат, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за обект „Изграждане на пешеходна алея до брега на яз. Доспат, м.
Каркъма, землище гр. Доспат“.
2. Одобрява ПУП – ПП за обект „Рехабилитация на местен път от републикански път III-197
(Гоце Делчев – Доспат) до землищната граница
с гр. Сърница, м. Кървав дол“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Ад. Ферев
7059

ОБЩИНА КРИЧИМ
РЕШЕНИЕ № 315
от 11 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 62, ал. 9,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за
устройство на територията, Решение № 282, взето
с протокол № 32 от 15.03.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Кричим, решение по т. 1 от дневния
ред на ОбЕСУТ към Община Кричим, взето с

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

протокол № 3 от 21.05.2018 г., чл. 60, ал. 1 от АПК
и предвид фактическите и правните основания в
предложение с вх. № РД-01-08-168 от 27.06.2018 г.
на кмета на община Кричим Общинският съвет – гр. Кричим, реши:
1. Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР)
на кв. 75 по регулационния план на гр. Кричим,
одобрен със Заповед № 902 от 9.02.1982 г. на заместник-председателя на ИК на ОНС – Пловдив,
ведно със съдържащата се в него план-схема за
разполагане на преместваеми обекти, съгласно
който проект се образува нов УПИ VII-502.565,
съвпадащ с имот с кадастрален идентификатор
39921.502.565 по кадастралната карта на гр. Кричим,
одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на
ИД на АГКК, София, изменена със Заповед № 184795 от 16.06.2016 г. на изпълнителния директор на
СГКК, Пловдив, актуван с акт за публична общинска собственост № 1247 от 25.07.2017 г., вписан в
Службата по вписванията – Пловдив, под № 156,
том 62, регистрационен № 23122 от 26.07.2017 г., с
административен адрес: пл. Демокрация, гр. Кричим, с НТП: „За озеленяване“, с функционално
предназначение: „Парк за широко обществено
ползване, предназначен за трайно задоволяване на
обществените потребности от общинско значение“,
с площ 3722 кв. м и с устройствени показатели, така
както е показано в текстовата и графичната част на
проекта, неразделна част от настоящото решение.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска
предварително изпълнение на решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4, изр. 2
от Закона за устройство на територията решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Кричим, пред А дминистративния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 от АПК разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния
орган пред съда в тридневен срок от съобщаването
му, независимо дали административният акт е
бил оспорен.

7053

Председател:
А. Хаджиева

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 124
от 1 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 59, ал. 1,
чл. 60, чл. 109, ал. 1, т. 3, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 112, ал. 2, т. 3, чл. 128, ал. 7, чл. 129, ал. 1
от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
1. Одобрява проект за ПУП – план за регулация
и застрояване и план-схеми „Електрификация“ и
„Водоснабдяване и канализация“ за поземлени
имоти с идентификатори 56784.537.19 и 56784.537.20,
местност Терзиите, землище Пловдив-запад, като
ги урегулира и от тях се образуват следните урегулирани поземлени имоти: УПИ 537.368 – жилищно
строителство; УПИ 537.369 – жилищно строителство; УПИ 537.370 – жилищно строителство; УПИ
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537.371 – жилищно строителство; УПИ 537.372 – жилищно строителство; УПИ 537.373 – жилищно
строителство; УПИ 537.376 – жилищно строителство, свързано с УПИ 537.377 – жилищно строителство; УПИ 537.377 – жилищно строителство,
свързано с УПИ 537.376 – жилищно строителство;
УПИ 537.378 – жилищно строителство, и УПИ
537.379 – жилищно строителство, с ново свободно
и свързано, основно и допълващо нискоетажно
застрояване; нова задънена улица с габарит 9 м,
предвидена по приетия предварителен проект на
кв. Вилова зона и залегнала в одобрения ОУП на
гр. Пловдив, за обслужване на горепосочените
УПИ с техническа инфраструктура, по червените
и сините линии, надписи със син цвят, котировки
с черен цвят, осови линии и осови точки с кафяв
цвят за регулацията, червени ограничителни и
задължителни линии и котировки с черен цвят за
застрояването, матрица с устройствени показатели
за зона Жм1 с височина до 10 м, Кинт. – 0,6, плътност на застрояване – до 30 %, озеленяване – минимум 40 %, указани със син цвят.
2. Възлага на кмета на община Пловдив да
извърши необходимите процедури по ЗУТ.
Председател:
С. Петкова

6995

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 143
от 21 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Външно електроснабдяване на УПИ 022055-ІІІ – общественообслужващи дейности, съответстващ на поземлен
имот с идентификатор 22.81 по кадастралната карта на с. Брестник, местност Шопарови миндали,
община „Родопи“, област Пловдив, преминаващ
през поземлени имоти с идентификатори 22.93,
22.41, 22.82 по кадастралната карта на с. Брестник, община „Родопи“, област Пловдив, с обща
дължина на трасето 226 м съгласно приложения
регистър на имотите към ПУП – парцеларен план,
Решение № 7, взето с протокол № 3 от 24.04.2018 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Вълева

7010

ОБЩИНА СОПОТ
РЕШЕНИЕ № 239
от 28 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1,
т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сопот, реши:
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Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии на обект: „Подземна кабелна линия 20 kV и водопровод до УПИ
00480.38.15, землище с. Анево, община Сопот,
област Пловдив“. Трасето на електропровода и
водопровода преминава през имоти – публична общинска собственост, с идентификатори:
68080.399.516 с начин на трайно ползване – пасище, 68080.399.593; 68080.172.193; 68080.171.182
с нач и н на т ра й но ползва не – мес т ен п ът,
68080.171.183 с начин на трайно ползване – пасище, 68080.171.544 с начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, държавна частна собственост, землище гр. Сопот, и ПИ
00480.46.24 с начин на трайно ползване – друг
вид дървопроизводителна гора, държавна частна
собственост, 00480.46.25; 00480.59.20; 00480.60.40;
00480.46.27 с начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост, землище с. Анево.
Приблизителната дължина на електропровода
е 1739 м, а на водопровода – 1636 м.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Сопот пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
М. Кацарова
6993

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1711
от 28 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
във връзка с чл. 62, ал. 2 от АПК Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Доп уска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1437 от 22.02.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора (ДВ,
бр. 25 от 2018 г.), като текстът „С проекта за
изменение на плана за регулация се обособяват следните урегулирани поземлени имоти:
УПИ І-8688,1515 – отреден за ПИ с идентификатор 68850.513.8688 и 68850.513.1515; УПИ ІІІ8710 – отреден за ПИ с проектен идентификатор
68850.513.8710; УПИ ІV-2490 – отреден за ПИ с
идентификатор 68850.513.2490 в нов кв. 4515; УПИ
VІІ-8712 – отреден за ПИ с проектен идентификатор 68850.513.8712; УПИ VІІІ-5490 – отреден за
ПИ с идентификатор 68850.513.5490, и УПИ ІХ8714 – отреден за ПИ с проектен идентификатор
68850.513.8714 в кв. 518;“ да се чете „С проекта
за изменение на плана за регулация се обособяват следните урегулирани поземлени имоти:
УПИ І-8688,1515 – отреден за ПИ с идентификатор 68850.506.8688 и 68850.506.1515; УПИ ІІІ8710 – отреден за ПИ с проектен идентификатор
68850.506.8710; УПИ ІV-2490 – отреден за ПИ с
идентификатор 68850.506.2490 в нов кв. 4515; УПИ
VІІ-8712 – отреден за ПИ с проектен идентификатор 68850.506.8712; УПИ VІІІ-5490 – отреден
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за ПИ с идентификатор 68850.506.5490, и УПИ
ІХ-8714 – отреден за ПИ с проектен идентификатор 68850.506.8714 в кв. 518;“.
Настоящото решение е неразделна част от Решение № 1437 по протокол № 30 от 22.02.2018 г. на
Общинския съвет – гр. Стара Загора, и подлежи
на обжалване по реда на АПК.
Председател:
Т. Брайков

6961

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № ХХХІV-7
от 26 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с решение на
Общинския съвет – гр. Ямбол, от 28.10.2016 г.,
протокол № 6 от 31.05.2018 г. на Експертния съвет
по устройство на територията при Община Ямбол
Общинският съвет – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проектa за изменение на действащите подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация на: УПИ V – „за КОО“, кв. 4 по плана
на гр. Ямбол – Зорница; УПИ I „ТМСС „Христо
Ботев“, кв. 317 по плана на гр. Ямбол; част от
кв. 23 по плана на гр. Ямбол – хале и паркинг,
разположен в северозападната част на квартала;
УПИ I – „за жилищно строителство“, кв. 19 по
плана на гр. Ямбол – Аврен, и ПУП – план за
улична регулация – ПУР, за кръстовище между улица с о.т. 41 – о.т. 55 – о.т. 55а – о.т. 374
(ул. Търговска) и улица с о.т. 55в – о.т. 55а –
о.т. 55 – о.т. 417 (ул. Милин камък), придружен от
схема за вертикално планиране и трасировъчен
план, съгласно графичната и текстовата част на
проекта, представляващи неразделна част от това
решение. Изменението се състои в оформяне на
новопроектирано кръгово кръстовище между двете улици с о.т. 55е – о.т. 55ж – о.т. 55г – о.т. 55д и
R – 8,5 м, и в промяна на уличнорегулационните,
тротоарните и осовите линии на:
– улица с о.т. 41 – о.т. 55 – о.т. 55а – о.т. 374
(ул. Търговска) – премахват се о.т. 55 и о.т. 55а,
създават се о.т. 55е и о.т.55г;
– улица с о.т. 55в – о.т. 55а – о.т. 55 – о.т. 417
(ул. Милин камък) – премахват се о.т. 55 и о.т. 55а,
създават се о.т. 55д и о.т. 55ж;
– У ПИ V – „за КОО“, к в. 4 по плана на
гр. Ямбол – Зорница – проектен поземлен имот
с проектен идентификатор 87374.544.60;
– УПИ I – „ТМСС„Христо Ботев“, кв. 317 по
плана на гр. Ямбол – променя се само тротоарната
му линия откъм кръговото кръстовище;
– частта от кв. 23 по плана на гр. Ямбол – хале,
разположена непосредствено до кръговото кръстовище – проектен поземлен имот с проектен
идентификатор 87374.546.20 и паркинг, разположен
в северозападната част на квартала;
– УПИ I – „за жилищно строителство“, кв. 19
по плана на гр. Ямбол – Аврен – проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.543.532.
Съгласно чл. 215 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вест-
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ник“ чрез Община Ямбол до Административния
съд – Ямбол.
Председател:
Д. Ибришимов
6962
РЕШЕНИЕ № XXXIV-8
от 26 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с решение на
Общинския съвет – гр. Ямбол, от 27.02.2018 г.
и протокол № 6 от 31.05.2018 г. на Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Ямбол Общинският съвет – гр. Ямбол, реши:
Одобрява изработените проект за изменение
на действащия план за регулация за УПИ II – „за
болница“, УПИ VII – „за резервен терен за социални дейности“, УПИ VIII – „за обществено
обслужване“, УПИ IX – „за озеленяване“, УПИ
XIII – „за обществено обслужване“, в кв. 331 по
плана на гр. Ямбол и проект за ПУП – план
за застрояване на новообразуваните при това
изменение нови урегулирани поземлени имоти
в два нови квартала, придружени от план-схема
за вертикално планиране, трасировъчен план,
план-схема водоснабдяване и канализация, ел.
схема, план-схема газоснабдяване, сборен план
на подземни проводи и съоръжения в обхвата на
проекта съгласно графичната и текстовата част
на проекта, представляващи неразделна част
от това решение. Изменението се състои във:
а) промяна на границите на досегашните
УПИ II, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX в кв. 331
и обособяване от тях на следните нови урегулирани поземлени имоти и улици в два нови
квартала 331 и 331а:
– У П И I I-2 5 – „з а б ол н и чен ком п лекс“,
кв. 331 (проектен идентификатор 87374.525.25);
– УПИ VII-23 – „за обществено обслужване“,
кв. 331 (проектен идентификатор 87374.525.23);
– УПИ VIII-24 – „за обществено обслужване“,
кв. 331 (проектен идентификатор 87374.525.24);
– УПИ XIII-26 – „за обществено обслужване“,
кв. 331 (проектен идентификатор 87374.525.26);
– УПИ I-27 – „за паркиране“, кв. 331а (проектен идентификатор 87374.525.27);
– новопроектирани улици, кръстовище и
тупик (проектни идентификатори 87374.525.28,
87374.525.30, 87374.525.31 и 87374.525.32);
б) предвиждане за новопроектираните урегулирани поземлени имоти в съответствие с
ОУП на „устройствена зона за здравни обекти“
и „устройствена зона за общественообслужващи
функции“ и създаване на режим на застрояване
със следните характеристики:
– У ПИ II-25, кв. 331 – предназначение на
имота – „за болни чен комп лекс“; начин на
застрояване – „свободно“ и „свързано в два
съседни имота“; характер на застрояване – „високо“, H≤50 м; линии на застрояване и максимално допустимите градоустройствени параметри – Кинт.=3; Пз≤60%; Оз≥40%;
– УПИ VII-23, кв. 331 – предназначение на
имота – „за обществено обслужване“; начин на
застрояване – „свободно“; характер на застрояване – „високо“, H≤18 м; линии на застрояване
и максимално допустимите градоустройствени
параметри – Кинт.=3; Пз≤60%; Оз≥40%;
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– УПИ VIII-24, кв. 331 – предназначение на
имота – „за обществено обслужване“; начин
на зас т роя ва не – „свобод но“ и „свърза но в
два съседни имота“; характер на застрояване – „високо“, H≤50 м; линии на застрояване
и максимално допустимите градоустройствени
параметри – Кинт.=3; Пз≤60%; Оз≥40%;
– УПИ XIII-26, кв. 331 – предназначение на
имота – „за обществено обслужване“; начин на
застрояване – „свободно“; характер на застрояване – „високо“, H≤18 м; линии на застрояване
и максимално допустимите градоустройствени
параметри – Кинт.=3; Пз≤60%; Оз≥40%;
– У ПИ I-27, кв. 331а – предназначение на
имота – „за паркиране“.
Съгласно чл. 215 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Ямбол до Административния
съд – Ямбол.

6963

Председател:
Д. Ибришимов

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 460
от 29 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – с. Лесичово, одобрява ПУП – парцеларен
план на трасета на водопровод, захранващ УПИ
ХLI-20, 28, 29 – за люпилня, местност Крайщето,
землище с. Калугерово.

6997

Председател:
В. Дамянов

ОБЩИНА С. САТОВЧА,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 379
от 8 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – с. Сатовча, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на сервитут на съществуващ водопровод
по съществуващо трасе за обект „Подмяна на
етернитови тръби с тръби ПЕВП на външен
довеждащ водопровод от водохващане „Врисе-2“
до резервоар Плетена – ПИ № 054026, землище
на с. Плетена, община Сатовча“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлеж и на обжалване
чрез Община Сатовча до Административния
съд – Благоевград.

6953

Председател:
И. Моллов
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Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против разпоредбите на
чл. 72, ал. 4, чл. 73 и приложение № 1 от ПЗР
„Регистър на общинските търговски дружества
и на предприятията с общинско участие“ от Наредбата за реда за упражняване на правата на
собственост на общината в търговски дружества
с общинско участие в капитала, за участието на
общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, приета с Решение № 361
по протокол № 18 от заседание на Общинския
съвет – гр. Банско, проведено на 26.03.2009 г., с
искане за обявяване на оспорените разпоредби и
приложението за нищожни или при условията на
евентуалност – да бъдат отменени като незаконосъобразни, е образувано адм. дело № 506/2018 г.
по описа на Административния съд – Благоевград,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.09.2018 г. от 10,30 ч.
6999
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1,
чл. 189, ал. 1, чл. 192 и чл. 152, ал. 4 АПК съобщава, че по жалба на Сдружение на пострадалите
от недобросъвестността на Община Кюстендил
(СПИНОК), представлявано от председателя
му Ангел Ангелов, против Решение № 716 по
протокол № 30 от 28.02.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Кюстендил, с което на основание
чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4
и 5 ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните
финанси (ЗПФ) и чл. 29 от Наредбата за условията и реда за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет
на Община Кюстендил, чл. 5, ал. 2 и ал. 1, т. 6
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация е приел вътрешни компенсаторни
промени по бюджета на община Кюстендил за
2017 г., в Административния съд – Благоевград,
е образувано адм. дело № 382/2018 г., което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 17.09.2018 г. от 11,15 ч.
7021
Административният съд – Варна, на основание 188 във връзка чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава
за направено оспорване по протест на прокурор
в Окръжната прокуратура – Варна, на основание
чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185, ал. 1, чл. 147,
ал. 2, чл. 16, ал. 1, т. 3, чл. 196, чл. 146, т. 3 от
АПК срещу чл. 3 от раздел І, чл. 4 от раздел ІІ,
чл. 5 от раздел ІІ и чл. 7 от раздел ІІ от Наредбата за вътрешния ред на пазарните площадки,
стопанисвани от „Пазари“ – ЕООД, Варна, приета от Общинския съвет – гр. Варна, по което
е образувано адм. д. № 1875/2018 г. по описа на
Административния съд – Варна, V състав.
7038
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на заместник окръжен прокурор
при Окръжната прокуратура – Велико Търново,
против Наредбата за реда за придобиване, упра-
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вление и разпореждане с общинско имущество
(НРПУРОИ) на Общинския съвет – гр. Велико
Търново, приета с Решение № 532 от 19.05.2005 г.,
с искане да се отмени като незаконосъобразна.
Образувано е адм.д. № 508/2018 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването или да встъпят като страна в
производството на основание чл. 189, ал. 2 от
АПК до първото съдебно заседание. Делото е
насрочено за 28.09.2018 г. от 10 ч.
7013
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за
отмяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
в община Тервел, приета с Решение № 9-135 от
31.10.2008 г., неколкократно изменяна и допълвана, последно с Решение № 5-59 от 31.05.2017 г. на
Общинския съвет – гр. Тервел, по който протест
е образувано адм. д. № 387/2018 г. по описа на
Административния съд – Добрич, насрочено за
11.09.2018 г. от 13,15 ч.
7039
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК обявява, че е постъпил протест на прокурор
от Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу
Наредбата за отглеждане на домашни животни,
птици и пчелни семейства на територията на
община Дупница, приета с Решение № 144 по
протокол № 7 от 19.07.2013 г. на Общинския съвет – гр. Дупница. По протеста е образувано адм.
д. № 287/2018 г. по описа на Административния
съд – Кюстендил, насрочено за 19.09.2018 г. от
10,30 ч.
7041
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжната
прокуратура – Разград, с искане да бъдат отменени разпоредбите на чл. 6, чл. 8, ал. 2, т. 5, чл. 20,
ал. 2 и чл. 21 от Наредба № 11 за придобиване,
притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на община Самуил, приета
с решение на Общинския съвет – с. Самуил, по
който е образувано адм. д. № 121/2018 г. по описа
на Административния съд – Разград, насрочено
за 18.09.2018 г. от 11 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.
7040
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
от РОП срещу разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 15
от Правилника за организацията и дейността
на Общинск и я съвет – г р. Ветово, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, мандат 2015 – 2019 г., приет с
Решение № 13 по протокол № 3 от 4.12.2015 г.
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на Общинския съвет – гр. Ветово (изм. и доп. с
Решение № 271 по протокол № 27 от 27.02.2017 г.,
изм. с Решение № 14 от 25.04.2018 г. по адм. д.
№ 96/2018 г. на Административния съд – Русе),
по който е образувано адм. д. № 329/2018 г. по
описа на Административния съд – Русе.
6979
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната прокуратура – Силистра, на Наредбата за рекламната дейност на територията
на община Тутракан, приета с Решение № 93
по протокол № 7 от 30.04.2004 г. от заседание
на Общинския съвет – гр. Тутракан, по което
е образувано адм. д. № 111/2018 г. по описа на
Административния съд – Силистра, насрочено
за 26.09.2018 г. от 11 ч.
7012
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Силистра, на Наредбата за
определяне и администриране на местните такси
и цени на услугите в Община Силистра, приета с
Решение № 1105 по протокол № 44 от 6.03.2003 г.
от заседание на Общинския съвет – гр. Силистра,
многократно изменяна и допълвана, последно
с Решение № 759 от 26.04.2018 г., по което е
образувано адм. д. № 114/2018 г. по описа на
Административния съд – Силистра, насрочено
за 26.09.2018 г. от 11 ч.
7042
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 2 от АПК съобщава, че в
съда е постъпила жалба с предмет на оспорване
разпоредбата на чл. 8, ал. 2, т. 6 от Наредбата за
стопанисване на кучета в община Нова Загора,
по което е образувано адм. д. № 200/2018 г. по
описа на Административния съд – Сливен, което
е насрочено за разглеждане в открито заседание
за 5.09.2018 г. от 14,30 ч.
7011
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 48, ал. 1 ГПК съобщава на Лилия Вернер
Тасева с постоянен адрес от 2.02.2018 г. във Великобритания, че срещу нея е предявен иск от
„НОА 49“ – ЕООД, ЕИК 203921734, със седалище и
адрес на управление: Благоевград, ул. Д-р Христо
Татарчев № 3, с цена на иска: 45 360 лв., като по
него е образувано т. д. № 86 по описа за 2018 г.
на съда. Указва на Лилия Вернер Тасева да се яви
в деловодството на съда на адрес: Благоевград,
пл. Васил Левски № 1, ет. 3, 35 стая, в двуседмичен срок от обнародването на това съобщение в
„Държавен вестник“, за да получи съобщение по
реда на чл. 367 ГПК ведно с препис от исковата
молба и приложенията є. В противен случай, ако
не се яви в съда в определения срок, на основание чл. 48, ал. 2 ГПК съдът ще є назначи особен
представител на разноски на ищеца.
6998
Софийският градски съд съобщава на Джейкъб Алан Тютър, гражданин на САЩ, роден на
4.11.1981 г. в гр. Санта Пола, щат Калифорния,
САЩ, без постоянен и настоящ адрес в Република
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България и с неизвестен адрес в чужбина, като
ответник по гр. д. № 6672 от 2018 г. в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
се яви в София, бул. Витоша № 2, в деловодството
на Софийския градски съд, гражданско отделение,
І брачен състав, за да получи препис от искова
молба и допълнителни молби с приложенията към
тях по иск за оспорване на бащинство по чл. 62,
ал. 2 от СК, заведен от Алина Миткова Тютър
със съдебен адрес: София, ж.к. Клокотница № 1,
ет. 3, ап. 12. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7044
Кърджалийският районен съд призовава Али
Йълдъз, гражданин на Република Турция, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република
България, като ответник по гр. д. № 523/2018 г. по
описа на Районния съд – Кърджали, 4-ти състав,
образувано по предявен от „Банка ДСК“ – ЕАД,
ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: София, Столична община, район „Оборище“,
ул. Московска № 19, иск с правно основание
чл. 430, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 79, ал. 1 и
чл. 86, ал. 1 от ЗЗД за неизпълнение на парично
задължение по сключен договор за банков кредит, като се укаже на същия, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в деловодството на Районния
съд – Кърджали, за връчване на препис от исковата молба и приложенията, както и да посочи
съдебен адрес, като при неизпълнение съдът на
основание чл. 48, ал. 2 от ГПК ще му назначи
особен представител.
7045
Разложкият районен съд уведомява Дидре
Шарки, гражданка на Република Ирландия, родена
на 19.10.1958 г. в гр. Дъблин, Република Ирландия, притежаваща паспорт № РВ7843417, издаден
на 5.08.2008 г. от Паспортна служба – Дъблин,
с адрес: 23 Милесиан Лоун, Кинсли Суордс, Ко
Дъблин, Ирландия, и Кенет Маккейб, гражданин
на Ирландия, роден на 22.09.1968 г. в гр. Дъблин,
притежаващ паспорт № Т 609843, издаден на
26.01.2000 г. от Паспортна служба – Дъблин, с
адрес: 23 Милесиан Лоун, Кинсли Суордс, Ко Дъб
лин, Ирландия, ответници по гр. д. № 1432/2016 г.
по описа на Районния съд – Разлог, че срещу тях
е предявен иск за 8091,53 лв. Указва на ответниците Дидре Шарки и Кенет Маккейб, че могат в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да получат книжата по делото в деловодство на Районния съд – Разлог – стая № 4,
както и да посочат адрес в страната, на който
да бъдат призовани по делото.
7043
Софийският районен съд, 46 състав, І ГО,
призовава Владо Йорданов Иванов и Никол Йорданова Иванова чрез Евгения Тошкова Тодорова
като нейна майка и законен представител, и двамата с последен адрес София, ж.к. Гоце Делчев
№ 259, вх. А, ет. 4, ап. 4, сега с неизвестни адреси,
да се явят в съда на 27.11.2018 г. в 10,30 ч. като
ответници по гр. д. № 10916/2006 г., заведено от
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Димитър Николов Желязков и Николай Димитров Желязков. Ответниците да посочат съдебни
адреси, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7063
Великотърновският окръжен съд обявява, че
на 12.06.2018 г. е образувано гр. д. № 449/2018 г.
по описа на ВТОС по предявено от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
мотивирано искане с правно основание чл. 74,
ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5,
ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ срещу Асен Симеонов
Лазаров с постоянен и настоящ адрес: Велико
Търново, ул. Иларион Драгостинов № 13, вх. Г,
ет. 5, ап. 15, и Надежда Тодорова Лазарова с
постоянен и настоящ адрес: Велико Търново,
ул. Иларион Драгостинов № 13, вх. Г, ет. 5, ап.
15, за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща
стойност 1 735 395,53 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Асен Симеонов Лазаров:
– Сумата в размер 200 000 лв., представляваща
левовата равностойност на 400 бр. поименни акции
с номинал по 500 лв. едната от капитала на „Трио
Старс“ – АД, ЕИК 130017800, с номера от № 001
до № 400 включително, емисия 1/21.07.1999 г.
– Сумата в размер 200 000 лв., представляваща левовата равностойност на 2000 бр. акции
на преносител от капитала на „Гломакс“ – АД,
София, ЕИК 121756895, с номера от 000001 до
002000, с номинална стойност по 100 лв. всяка
една, емисия № 2/16.07.2002 г.
– Сумата в размер 2000 лв., представляваща
левовата равностойност на 200 дяла с номинал
по 10 лв. единия от капитала на „Индустриал
сенчъри“ – ООД, ЕИК 130946580, седалище и
адрес на управление: Велико Търново, ул. България № 28, вх. В.
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
левовата равностойност на 100 дяла с номинал по 50 лв. единия от капитала на „Софаст
Груп“ – ЕООД, ЕИК 200832747.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Надежда Тодорова
Лазарова:
– Сумата в размер 5000 лв., представляваща
левовата равностойност на 500 дяла с номинал по
10 лв. единия от капитала на „АС 60“ – ЕООД,
ЕИК 121665082.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Асен Симеонов Лазаров
сумите, внесени по сметка:
– Сумата в размер 115 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитна карта през
2008 г., внесена по сметка на кредитна карта в
левове без IBAN с клиентски № 5414 9426 85097
011 в „Юробанк (България)“ – АД, с титуляр
Асен Симеонов Лазаров.
– Сумата в размер 673,89 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта за
2009 г., внесена по сметка с IBAN BG 11 FINV
9150 10BGN0GKQT BGN в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Асен Симеонов Лазаров.

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Асен Симеонов Лазаров
сумите, внесени по сметка от трето лице:
– Сумата в размер 50 лв., представляваща
превод от трето лице, внесена по разплащателна
сметка без IBAN с № 8002 3102 9804 011 BGN в
„ОББ“ – АД, с титуляр Асен Симеонов Лазаров.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Надежда Тодорова
Лазарова сумите, представляващи погасителни
вноски по потребителски кредит:
– Сумата в размер 10 308,63 лв., представляваща погасителни вноски по потребителски кредит
за периода 2008 г. и 2009 г., внесена по разплащателна сметка в левове № 13877659 в „ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Надежда Тодорова Лазарова.
– Сумата в размер 401,07 лв., представляваща
погасителни вноски по потребителски кредит за
периода 2008 г. и 2013 г., внесена по разплащателна
сметка в левове без IBAN с клиентски № 5414
9427 14878 013 в „Юробанк (България)“ – АД, с
титуляр Надежда Тодорова Лазарова.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Надежда Тодорова
Лазарова сумата, представляваща погасителни
вноски по кредитна карта:
– Сумата в размер 100 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитна карта за 2008 г.,
внесена по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG 32 FINV 9150 10BGN0FIFК BGN в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Надежда
Тодорова Лазарова.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Надежда Тодорова Лазарова сумата, представляваща внесени и преведени
средства по системата Money Gram от Надежда
Тодорова Лазарова:
– Сумата в размер 7226,79 лв., равняващи се на
3695 евро, представляваща внесени и преведени
средства по системата Money Gram от Надежда
Тодорова Лазарова, внесена по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG12 UNCR 7000 1522 140
91 BGN в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Надежда Тодорова Лазарова.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Асен Симеонов
Лазаров сумите, придобити от Асен Симеонов
Лазаров без правно основание чрез дружеството
„МАД-123“ – ЕООД:
– Сумата в размер 147 830 лв., изтеглена на
каса от Асен Симеонов Лазаров от разплащателна сметка BG19IORT80381000352200 в „Инвестбанк“ – АД, титуляр „МАД-123“ – ЕООД,
ЕИК 201610001.
– Сумата в размер 89 950 лв., изтеглена на
каса от Асен Симеонов Лазаров от разплащателна сметка BG36 CECB 9790 10С7 8315 00 в
„Централна кооперативна банка“ – АД, титуляр
„МАД-123“ – ЕООД, ЕИК 201610001.
– Сумата в размер 1 070 740,15 лв., равняваща
се на 547 460,74 евро, получени от Асен Симеонов Лазаров лично или чрез посредничеството
на физическото лице Борис Пилософф и юридическото лице „НELLENIC TRADE KFT“ от
разплащателна сметка IBAN BG 50 СЕСВ 9790
14С7 8315 00 EUR в „Инвестбанк“ – АД, титуляр
„МАД-123“ – ЕООД, ЕИК 201610001.
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Великотърновският окръжен съд обявява, че
делото е насрочено за 11.12.2018 г. от 13,30 ч.,
като определя на заинтересованите лица, които
биха претендирали самостоятелни права върху
имуществото, чието отнемане се иска, двумесечен
срок, считано от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“, да встъпят в производството, като предявят съответния иск пред ВТОС по
гр. д. № 449/2018 г.
6964

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Клуб Икономист“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 3.09.2018 г. в София, район
„Студентски“, Студентски град, бл. 53, вх. Б,
ап. 611, в 10 ч. общо събрание на сдружението
при следния дневен ред: 1. освобождаване на
членове на сдружението; 2. промяна на адреса
на управление на сдружението; 3. промяна в целите, средствата за постигането им и предмета
на дейност на сдружението; 4. промени в устава
на сдружението; 5. текущи. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
7065
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българска асоциация за образование по социална работа“ (БАОСР) на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.09.2018 г. в
10 ч. в СУ „Св. Климент Охридски“ – София, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на БАОСР; 2. промени в устава на БАОСР; 3.
избор на управителен съвет на БАОСР; 4. избор
на председател на УС на БАОСР. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
7046
3. – Управителният съвет (УС) на Сдружението на университетските преподаватели по
философия в България (СУПФБ) – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.09.2018 г. от 17 ч. в Китен, ТД – Китен,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
на УС за дейността на СУПФБ през изтеклата
година; 2. прием на нови членове на СУПФБ; 3.
утвърждаване на годишния бюджет на СУПФБ;
4. изработване и утвърждаване на основни насоки
за дейността на СУПФБ. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден от 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7070
23. – Управителният съвет на Асоциацията
на родители на деца с нарушено зрение (АРДНЗ),
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на асоциацията на 17.09.2018 г. в
12 ч. в салона на Училището за деца с нарушено зрение, София, ул. Ломско шосе № 177, при
следния дневен ред: 1. приемане на изменения в
устава на АРДНЗ; 2. избор на управителен съвет
(УС) на АРДНЗ; 3. избор на председател на УС
на АРДНЗ; 4. разни.
7066
6. – Управителни ят съвет на ГК „ Армеец“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 27, ал. 2 от устава свиква общо събрание на
членовете на 18.09.2018 г. в 18 ч. в София, На-
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ционална гребна база „Панчарево“, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на ГК „Армеец“ за 2017 г.; 2. финансов
отчет за дейността на клуба за 2017 г.; 3. приемане
на бюджет на клуба за 2018 г.; 4. освобождаване
на Виолета Георгиева от управителния съвет по
нейно писмено желание и избор на нов член на
управителния съвет до изтичане мандата на настоящия. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7022
2. – Управителният съвет на Асоциацията на
полицейските началници, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от устава на асоциацията свиква общо събрание на 27.09.2018 г.
в 17 ч. в Експо център, София, район „Младост“,
бул. Цариградско шосе № 147, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на АПН
през 2017 – 2018 г.; 2. финансов отчет на АПН
за 2017 г.; 3. избор на нов управителен съвет на
Асоциацията на полицейските началници. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 18 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
7082
1. – Управителният съвет на Българското Неорай х ианско Пси хотерапевтично Дружество (БНПД) – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството
на 12.10.2018 г. в 18 ч. на адрес София, ул. Княз
Борис І № 73, зала 73, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на промени в устава на
дружеството; 2. отчет на дейността на управителния
съвет; 3. финансов отчет; 4. избор на нов управителен съвет; 5. разни. Поканват се всички членове
на дружеството да присъстват на събранието.
7057
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Национално сдружение на педиатрите – специалисти от извънболничната помощ“ на
основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо отчетно-изборно събрание на членовете на
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Националното сдружение на педиатрите – специалисти от извънболничната помощ на 10.11.2018 г. в
10 ч. в хотел „Кристал Палас“, София, ул. Шипка
№ 14, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността на управителния съвет на НСПСИП
през 2017 г.; 2. приемане на финансов отчет на
сдружението за 2017 г.; 3. приемане на годишния
бюджет на сдружението за 2019 г.; 4. обсъждане
на провеждането на Дванадесетата национална
практическа конференция по педиатрия през
2019 г.; 5. разни. Общото събрание на основание
чл. 6, ал. 4 от устава на сдружението се счита за
законно, ако присъстват повече от половината
от всички членове. При липса на горепосочения
кворум събранието ще се отложи с един час покъсно на същото място и при същия дневен ред и
ще се счита за законно, колкото и членове да се
явят. Проектите за решения са на разположение
на всички членове.
7015
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Колоездачен клуб „Горгона“, Велико Търново,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на 20.09.2018 г. в 17 ч. във Велико Търново, ул.
Зеленка № 2, със следния дневен ред: вземане
на решения за: 1. прекратяване на сдружението
и ликвидацията му; 2. избор на ликвидатор; 3.
други въпроси, свързани с прекратяването и
ликвидацията.
7023
3. – Управителният съвет на СНЦ „Дружество
за приятелство с народите на Русия и ОНД“ –
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от
устава на дружеството свиква общо събрание на
членовете на 28.09.2018 г. в 17 ч. в зала „Берьозк а“
на ул. Иван Вазов № 25, Пловдив, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
2017 г.; 2. финансов отчет за 2017 г.; 3. приемане
на бюджет за 2018 г.; 4. избор на председател,
управителен съвет. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7121

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

