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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други
произведения (обн., ДВ, бр. 108 от 2000 г.;
изм., бр. 28, 88 и 94 от 2005 г., бр. 57 от 2007 г.,
бр. 42 и 82 от 2009 г. и бр. 87 и 101 от 2010 г.)
§ 1. В наименованието на закона накрая се
добавя „и за обявяване на разпространителите
и доставчиците на медийни услуги“.
§ 2. В чл. 1 накрая се добавя „както и реда
за обявяване на информация за разпространителите на периодични печатни произведения
и доставчиците на медийни услуги“.
§ 3. В чл. 7а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Обявяване
на информация за доставчиците на медийни
услуги“.
2. Алинеи 3, 4, 5 и 6 се изменят така:
„(3) Доставчик на медийна услуга ежегодно до 30 юни подава в Министерството на
културата декларация по образец, утвърден
от министъра на културата, която идентифицира действителния му собственик и съдържа
информация дали действителният собственик
заема публична длъжност, както и за всяко
пол у чено финанси ране п рез п ред ходната
календарна година, неговия размер и основание, включително данни за лицето, извършило финансирането. Когато доставчикът
на медийнa услугa е публично дружество по
смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или по националното си
законодателство, за информация, идентифицираща действителния му собственик, се смята
посочването на компетентната институция,
под чийто надзор се намира дружеството.
Когато лицето, което фактически контролира съдържанието на медийната услуга и/
или редакционната политика, е различно от

действителния собственик на доставчика на
медийна услуга, това обстоятелство се обявява
в декларацията.
(4) В декларацията по ал. 3 се посочват
всички договори и тяхната стойност, сключени от доставчика на медийна услуга през
предходната календарна година с държавни
или местни органи или дружества с държавно
или общинско участие в капитала, включително в резултат на обществени поръчки, с
политически партии, рекламните договори
с лица, осъществяващи дейност, подлежаща
на регулация, както и договорите, по които
е полу чено финансиране със средства от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове или от други международни финансови институции и донори.
(5) Декларацията по ал. 3 се подава чрез попълване на електронен формуляр на интернет
страницата на Министерството на културата
при спазване на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
Декларация, която не съдържа информацията
по ал. 3 и 4, се смята за неподадена.
(6) В срока по ал. 3 декларацията се подава
и в Агенцията по вписванията и подлежи на
обявяване в съответния регистър по чл. 3, ал. 1
от Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел.“
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Доставчикът на медийна услуга, в
7-дневен срок от настъпването на промяна
в действителния му собственик, е длъжен
да декларира промяната и да посочи дали
действителният собственик заема публична
длъжност.
(8) Доставчикът на медийна услуга публикува актуална информация за действителния
му собственик и на интернет страницата си.“
§ 4. Създава се чл. 7б:
„Обявяване на информация за разпространителите на периодични печатни произведения
Чл. 7б. (1) Разпространителят на периодични печатни произведения ежегодно до 30
юни подава в Министерството на културата
декларация по образец, утвърден от министъра
на културата, която идентифицира действителния му собственик, както и броя обекти за
продажба на дребно на периодични печатни
произведения, които използва в търговската си дейност. Когато разпространителят е
публично дружество по смисъла на Закона
за публичното предлагане на ценни книжа
или по националното си законодателство, за
информация, идентифицираща действителния
му собственик, се смята посочването на компетентната институция, под чийто надзор се
намира дружеството.
(2) Разпространителят, в 7-дневен срок от
настъпването на промяна в действителния му
собственик, е длъжен да декларира промяната.
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(3) Декларацията по ал. 1 се подава чрез попълване на електронен формуляр на интернет
страницата на Министерството на културата
при спазване на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
Декларация, която не съдържа информацията
по ал. 1, се смята за неподадена.
(4) Когато лице използва в търговската си
дейност повече от една трета от всички декларирани обекти за продажба на дребно на
периодични печатни произведения в страната,
Министерството на културата уведомява Комисията за защита на конкуренцията.
(5) Разп рост рани т ел я т на периоди чни
печатни произведения публикува актуална
информация за действителния му собственик
и на интернет страницата си.“
§ 5. Създава се чл. 7в:
„Публичен регистър
Чл. 7в. (1) Министерството на културата
създава и поддържа публичен регистър, който
съдържа информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7
и по чл. 7б, ал. 1 и 2.
(2) Информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и
по чл. 7б, ал. 1 и 2 се публикува в регистъра
по ал. 1 при спазване на Закона за защита на
личните данни. Публикуването се извършва
в 10-дневен срок от подаването на декларацията от длъжностни лица в Министерството
на културата по ред, определен с наредба на
министъра на културата.“
§ 6. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6 думите „2, 3, 4 или 6“ се заменят
с „или 2“.
2. Създава се нова ал. 7:
„(7) На лице, което не изпълни задължение
по чл. 7а, ал. 3 – 8 или по чл. 7б, се налага
глоба, съответно имуществена санкция, в
размер от 10 000 до 15 000 лв. При повторно
нарушение глобата или имуществената санкция е в размер от 20 000 до 30 000 лв.“
3. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 8 и 9.
§ 7. В чл. 18 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават изречения второ
и трето: „Когато нарушението е по чл. 7а,
ал. 3 – 8 или по чл. 7б, актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни
лица в Министерството на културата. Когато
нарушителят не може да бъде установен, министърът на културата изисква съдействие от
органите на Министерството на вътрешните
работи и публикува информация за това на
интернет страницата на министерството.“
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Наказателните постановления по чл. 7а,
ал. 3 – 8 и по чл. 7б се издават от министъра на културата или оправомощено от него
длъжностно лице.“
§ 8. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 10 се изменя така:
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„10. „Действителен собственик“ е понятие
по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането
на пари.“
2. Създават се т. 12, 13, 14 и 15:
„12. „Финансиране“ е всяко безвъзмездно
получаване на парични средства или имущество и/или всяко друго получаване на парични
средства, независимо от използваната правна
форма, извън приходите от обичайната дейност на доставчика на медийни услуги, както
и всички получени заеми и банкови кредити.
13. „Медийна услуга“ е понятие по смисъла
на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби
на Изборния кодекс.
14. „Доставчик на медийна услуга“ е доставчикът по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс,
включително издателят на периодични печатни
произведения.
15. „Публична длъжност“ е длъжност по
смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, както и
друга длъжност, която се заема с акт на президента на Република България, Народното
събрание, Министерския съвет или министърпредседателя.“
Заключителни разпоредби
§ 9. (1) В едногодишен срок от влизането
в сила на този закон Министерството на
културата създава публичния регистър по
чл. 7в, ал. 1.
(2) До създаването на регистъра по ал. 1
декларациите по чл. 7а и 7б се подават по
електронен път в съответствие със Закона
за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги.
(3) В едномесечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на културата
утвърждава образците на декларациите по
чл. 7а и 7б.
(4) В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон министърът на културата издава
наредбата по чл. 7в, ал. 2.
§ 10. В Закона за закрила и развитие на
културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1
от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 75
от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и
103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84
от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50
и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77
и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 96
от 2015 г., бр. 16 от 2016 г. и бр. 7, 28 и 88 от
2018 г.) в чл. 31, ал. 1 се създава т. 5б:
„5б. петдесет на сто от глобите и имуществените санкции по чл. 7а, ал. 3 – 8 и чл. 7б
от 3акона за задължителното депозиране на
печатни и други произведения и за обявяване
на разпространителите и доставчиците на
медийни услуги.“
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§ 11. В Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (обн., ДВ, бр. 1 от
2014 г.; изм., бр. 22 и 102 от 2015 г., бр. 48 от
2016 г., бр. 96 от 2017 и бр. 15 и 27 от 2018 г.)
се правят следните допълнения:
1. В чл. 4, т. 4 накрая се добавя „и за обявяване на разпространителите и доставчиците
на медийни услуги“.
2. В чл. 6, ал. 1 след думите „Закона за
търговския регистър“ се добавя „и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 12. В Закона за обществените библиотеки (обн., ДВ, бр. 42 от 2009 г.; изм., бр. 74 от
2009 г., бр. 38 от 2010 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.
и бр. 2 и 89 от 2018 г.) се правят следните
допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1, т. 3 след думите „депозиране на печатни и други произведения“ се
добавя „и за обявяване на разпространителите
и доставчиците на медийни услуги“.
2. В чл. 15, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и
за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 1 ноември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9819
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Издаден в София на 7 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за киберсигурност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. (1) Този закон урежда дейностите по:
1. организацията, управлението и контрола
на киберсигурността, включително дейности
и проекти по киберотбрана и по противодействие на киберпрестъпността;
2. предприемане на необходимите мерки за
постигане на високо общо ниво на мрежова
и информационна сигурност.
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(2) С този закон се определят и правомощията и функциите на компетентните органи
в областта на киберсигурността.
Киберсигурност. Мрежова и информационна
сигурност
Чл. 2. (1) К иберсигу рност е състояние
на обществото и държавата, при което чрез
прилагане на комплекс от мерки и действия
киберпространството е защитено от заплахи,
свързани с неговите независими мрежи и
информационна инфраструктура или които
могат да нарушат работата им.
(2) Киберсигурността включва мрежова и
информационна сигурност, противодействие
на киберпрестъпността и киберотбрана.
(3) Мрежова и информационна сигурност е
способността на мрежите и информационните
системи да се противопоставят на определено
ниво на въздействия, засягащи отрицателно
наличието, истинността, целостта или поверителността на съхранявани, пренасяни или
обработвани данни или на свързаните с тях
услуги, предлагани от тези мрежи и информационни системи или достъпни чрез тях.
Мерки за мрежова и информационна сигурност
Чл. 3. (1) Мерките за мрежова и информац ионна сиг у рност са организац ионни,
технологични и технически и се прилагат в
съответствие със спецификата на субектите
по чл. 4, ал. 1 и пропорционално на заплахите с цел минимизиране на риска от тяхното
реализиране.
(2) Минималният обхват на мерките за
мрежова и информационна сигурност, както
и други препоръчителни мерки, се определят
с наредба на Министерския съвет по предложение на председателя на Държавна агенция
„Електронно управление“. Мерките не може
да налагат използването на определен тип
технология.
(3) Наредбата по ал. 2 не се прилага за
ведомствата и функциите им по чл. 5, т. 2.
(4) Субектите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 поддържат система за управление на сигурността
на информацията, която включва следните
минимални организационни мерки:
1. разпределение на отговорностите за
мрежовата и информационната сигурност;
2. прилагане на политика за мрежовата и
информационната сигурност;
3. управление на:
а) риска;
б) информационните активи, включително
човешките ресурси;
в) инцидентите;
г) достъпите (физически и логически);
д) измененията;
е) непрекъснатостта на дейността и/или
услугите (съществени, цифрови);
ж) взаимодействията с трети страни.
Обхват
Чл. 4. (1) С този закон се определят изискванията към:
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1. административните органи;
2. операторите на съществени услуги и
доставчиците на цифрови услуги – за всеки
сектор, подсектор и услуги, посочени в приложения № 1 и 2;
3. лицата, осъществяващи публични функции, които не са определени като оператори на съществени услуги, когато тези лица
п редоставя т а дминис т рат ивни усл у г и по
електронен път;
4. организациите, предоставящи обществени услуги, които не са определени като
оператори на съществени услуги или не са доставчици на цифрови услуги по смисъла на този
закон, когато тези организации предоставят
административни услуги по електронен път.
(2) Оператор на същест вени усл у г и е
публичен или частен субект от посочените в
приложение № 1 категории, който отговаря
на следните критерии:
1. да предоставя съществена услуга, и
2. предоставянето на тази съществена услуга да зависи от мрежи и информационни
системи, и
3. инцидентите в мрежовата и информационната сигурност да имат значително увреждащо въздействие върху предоставянето
на тази услуга.
(3) Административните органи по чл. 16,
ал. 1 определят операторите на съществени
услуги съгласно критериите по ал. 2 и в
съответствие с методика, приета от Министерския съвет, и уведомяват председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“
за това. Методиката се приема по предложение на председателя на Държавна агенция
„Електронно управление“.
(4) Когато оператор предоставя съществена
услуга в две или повече държави – членки
на Европейския съюз, административният
орган по чл. 16, ал. 1 провежда консултации
със съответните държави преди вземането на
решение относно определянето на оператора.
(5) Операторите на съществени услуги
спазват изискванията за мрежова и информационна сигурност, предвидени в този закон,
само по отношение на предоставяните от тях
съществени услуги.
(6) Когато в правен акт на Европейския съюз
или в закон, който е специален за конкретен
сектор или услуга, посочени в приложения № 1
и 2, се предвижда операторите на съществени
услуги или доставчиците на цифрови услуги
да гарантират мрежовата и информационната
си сигурност или да уведомяват за инциденти,
се прилагат тези актове, при условие че техните изисквания са най-малкото равностойни
като резултат на задълженията, предвидени
в този закон.
Изключения
Чл. 5. Този закон не се прилага:
1. за комуникационните и информационните системи за обработка на класифицирана
информация по смисъла на Закона за защита
на класифицираната информация;
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2. за мрежите и информационните системи
на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна
агенция „Национална сигурност“, Държавна
агенция „Разузнаване“, Държавна агенция
„Тех ническ и операции“, Сл у жба „Военна
информация“ и Националната служба за охрана, които не са свързани с предоставянето
на административни услуги по електронен
път и обмен на електронни документи между
административните органи; изискванията,
управлението и контролът на тези мрежи и
информационни системи се осъществяват при
условия и по ред, определени от съответните
ръководители;
3. по отношение на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи и/или услуги по смисъла на Закона
за електронните съобщения, с изключение
на чл. 14, ал. 5, чл. 15, ал. 6 и чл. 19, ал. 3;
4. за доставчици на удостоверителни услуги
по смисъла на чл. 3, т. 19 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014 г. на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
(ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.);
5. за доставчици на цифрови услуги, които
са микро- и малки предприятия по смисъла
на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и
средните предприятия.
Регистър
Чл. 6. (1) Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ създава, води
и поддържа регистър на съществените услуги
по смисъла на този закон, който съдържа:
1. видове съществени услуги;
2. списък на операторите на съществени
услуги и предоставяните от тях услуги;
3. сфера на дейност;
4. брой потребители, разчитащи на услугата,
предоставяна от оператора;
5. географски обхват на областта, която
може да бъде засегната от даден инцидент.
(2) Списъкът по ал. 1, т. 2 се преразглежда
и актуализира на всеки две години от съответните административни органи по чл. 16,
ал. 1, за което те уведомяват председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“.
(3) Редът за водене, съхраняване и достъп
до регистъра се определя с наредбата по
чл. 3, ал. 2.
(4) Регистърът по ал. 1 не е публичен.
Система за киберсигурност
Чл. 7. (1) Системата за киберсигурност е
част от системата за защита на националната
сигурност.
(2) Управлението и организацията на системата за киберсигурност се осъществяват от
Министерския съвет. За подпомагане изпълнението на тези дейности към Министерския
съвет се създава Съвет по киберсигурността.
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(3) Министерският съвет приема с решение
Национална стратегия за киберсигурност, а в
случаите по чл. 8, ал. 3 – и Национална стратегия за мрежова и информационна сигурност.
Стратегии
Чл. 8. (1) Националната стратегия за киберсигурност е стратегическа рамка на политиката за киберсигурност, която включва:
1. цели, принципи и приоритети;
2. области на действие и мерки:
а) система за киберсигурност;
б) мрежова и информационна сигурност;
в) противодействие на киберпрестъпността;
г) киберотбрана;
д) киберразузнаване;
3. взаимодействие между държава, бизнес
и общество;
4. развитие и подобряване на регулаторната рамка;
5. повишаване на осведомеността, знанията и компетентностите; стимулиране на
изследванията и иновациите в областта на
киберсигурността;
6. международно взаимодействие;
7. кибердипломация;
8. взаимодействие на техническо, оперативно и стратегическо (политическо) ниво.
(2) Националната стратегия за мрежова и
информационна сигурност е стратегическа
рамка на политиката за мрежова и информационна сигурност, която включва:
1. цели и приоритети относно мрежовата
и информационната сигурност;
2. управленска рамка за постигане на
целите и приоритетите по т. 1, включително
функциите и отговорностите на държавните
органи и на други участници;
3. мерки във връзка с подготвеността,
реагирането и възстановяването в мрежите
и информационните системи, включително
сътрудничеството между публичния и частния сектор;
4. съществена информация за образователните и обучителните програми и програмите
за повишаване на осведомеността във връзка
с мрежовата и информационната сигурност;
5. посочване на плановете за научноизследователска и развойна дейност относно
мрежовата и информационната сигурност;
6. план за оценка на риска с цел набелязване на рисковете;
7. списък на различните участници в изпълнението на стратегията.
(3) Национална стратегия за мрежова и
информационната сигурност се изготвя, когато
Националната стратегия за киберсигурност
не съдържа информацията по ал. 2.
Съвет по киберсигурността
Чл. 9. (1) Съветът по киберсигурността
е консултативен и координиращ орган към
Министерския съвет по въпросите на киберсигурността.
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(2) Председател на Съвета по киберсигурността е заместник министър-председател,
определен от министър-председателя.
(3) Членове на Съвета по киберсигурността
са:
1. министърът на вътрешните работи;
2. министърът на отбраната;
3. министърът на външните работи;
4. министърът на финансите;
5. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
6. министърът на енергетиката;
7. министърът на здравеопазването;
8. министърът на околната среда и водите;
9. началникът на отбраната;
10. главният секретар на Министерството
на вътрешните работи;
11. председателят на Държавна агенция
„Национална сигурност“;
12. председателят на Държавна агенция
„Разузнаване“;
13. директорът на Служба „Военна информация“;
14. началникът на Националната служба
за охрана;
15. председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“;
16. секретарят на Съвета по киберсигурността;
17. секретарят на Съвета по сигурността
към Министерския съвет;
18. представител на президента на репуб
ликата, изрично определен от него с указ.
(4) Президентът на републиката, председателят на Народното събрание и министърпредседателят може да у частват лично в
заседанията на Съвета по киберсигурността.
(5) В определени случаи и по отделни
въпроси в работата на Съвета по киберсигурността по покана на неговия председател
може да участват председатели на постоянни
комисии на Народното събрание, народни
представители и ръководители на ведомства
и организации.
Дейност на Съвета по киберсигурността
Чл. 10. Съветът по киберсигурността:
1. анализира тенденциите на киберзаплахите, рисковете, методите за противодействие
и за развитието на необходимия капацитет,
приоритетите за изграждането и развитието
на човешки, технологични, инфраструктурни,
финансови и организационни компоненти и
при необходимост предлага решения и действия по отношение на тях;
2. предлага на Министерския съвет Национална стратегия за киберсигурност и пътната
карта към нея, както и изготвя периодичната
им актуализация;
3. предоставя информация на Съвета по
сигурността към Министерския съвет относно
състоянието на сигурността в киберпространството за включване в проекта на годишен
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доклад за състоянието на националната сигурност по чл. 9, т. 7 от Закона за управление
и функциониране на системата за защита на
националната сигурност;
4. осъществява взаимодействие с компетентните органи в областта на киберсигурността, включително с националните компетентни органи по чл. 16, с Националното
единно звено за контакт, с регулаторни органи
и с други институции;
5. дава предложения за хармонизиране и
координиране на секторните политики за
постигане на високо общо ниво на киберсигурност на икономиката и обществото;
6. предлага на Министерския съвет Национален план за управление на киберкризи;
7. взаимодейства със Съвета по сигурността
към Министерския съвет.
Национален координатор по киберсигурността
Чл. 11. (1) Министър-председателят определя национален координатор по киберсигурността, който е и секретар на Съвета по
киберсигурността.
(2) Националният координатор по киберсигурността:
1. ръководи изготвянето и актуализирането
на Националната стратегия за киберсигурност
и пътната карта към нея;
2. участва при изграждането и развитието
на Националната координационно-организационна мрежа за киберсигурност и осигуряването на нейната надеждност, сигурност и
устойчивост;
3. участва при създаването и развитието
на Националния киберситуационен център,
координира действията и комплексната реакция при заплаха от киберкриза и заплахи
от хибриден характер;
4. предлага на Съвета по киберсигурността:
а) нива за оценка на заплахата от кибератаки и киберинциденти и критерии за
определянето им;
б) степени за определяне нивото на готовност за противодействие на кибератаки
и киберинциденти – в зависимост от нивото
на заплаха;
в) мерките, които да се предприемат при
съответните степени на готовност;
5. при необходимост, в състояние на повишена заплаха от кибер- или от хибриден
характер, подпомага сформирането на екипи
за анализ, реакция и възстановяване с участието на експерти от различни ведомства и
организации;
6. съдейства при планирането, подготовката и провеждането на учения в областта на
киберсигурността;
7. осигурява взаимодействие и подпомага
дейността на секретаря на Съвета по сигурността към Министерския съвет.
Председател на Държавна агенция „Електронно
управление“
Чл. 12. Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“:
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1. провежда държавната политика в областта на мрежовата и информационната
сигурност;
2. изготвя и предлага за приемане от
Министерския съвет Национална стратегия
за мрежова и информационна сигурност в
случаите по чл. 8, ал. 3;
3. издава методически указания и координира изпълнението на политиките за мрежова
и информационна сигурност;
4. удостоверява съответствието на внедряваните от административните органи информационни системи с изискванията за мрежова
и информационна сигурност и упражнява
контрол върху администрациите за спазване
на тези изисквания;
5. у п ра ж н ява кон т рол за спазване на
изискв анията за мрежова и информационна
сигурност на административните органи, с
изключение на ведомствата по чл. 5, т. 2;
6. осъществява проверки чрез оправомощени от него лица на информационната сигурност
на определена информационна система или
на предприетите от административния орган
мерки и дава предписания за тяхното подоб
ряване; в обхвата на проверките не попадат
информационни системи на ведомствата по
чл. 5, т. 2;
7. разработва методика и правила за извършване на оценка за съответствие с мерките за мрежова и информационна сигурност,
определени с наредбата по чл. 3, ал. 2;
8. координира, организира и провежда международни и национални учения и тренировки
в областта на мрежовата и информационната
сигурност.
Министър на отбраната. Началник на отбраната
Чл. 13. (1) Министърът на отбраната провежда държавната политика за защита и активно противодействие на кибератаки и хибридни
въздействия върху системите за управление
на отбраната и въоръжените сили. Министърът на отбраната организира подготовката
за киберотбрана на системите за управление
на страната при положение на война, военно
положение и извънредно положение.
(2) Министърът на отбраната:
1. организира изграждането и развиването
на способности за киберотбрана за защита
на системите за управление на отбраната и
въоръжените сили, включително на център
за киберотбрана и тяхното ресурсно осигуряване;
2. организира координацията и взаимодействието във връзка с изпълнението на
поети ангажименти за колективна отбрана
на споделеното киберпространство с Организацията на Северноатлантическия договор
(НАТО) и Европейския съюз;
3. съвместно с министъра на вътрешните
работи и председателите на Държавна агенция
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„Национална сигурност“ и Държавна агенция
„Електронно управление“:
а) изготвя допълнителни изисквания по
отношение на планирането и осъществяването
на мероприятията по подготовка на кибер
отбраната и киберустойчивостта на страната
при обявяване на извънредно положение,
военно положение или положение на война
и организира осъществяването на контрола
за тяхното изпълнение;
б) организира изграждането, развиването
и поддържането на потенциал за защита и
активно противодействие, адекватно на съвременните предизвикателства и заплахи в
киберпространството.
(3) Министърът на отбраната определя с
наредба условията и реда за изграждане и поддържане на киберрезерв с цел повишаване на
капацитета и способностите за киберотбрана
във взаимодействие с научноизследователската и образователната общност и индустрията.
Киберрезервът участва в съвместни обучения
и тренировки и може да бъде включван при
необходимост за решаване на практически
задачи, свързани с киберотбраната.
(4) Началникът на отбраната:
1. организира поддържането на способности
за киберотбрана за защита на системите за
управление на отбраната и въоръжените сили;
2. възлага интегрирането на задачите по
киберотбрана като елемент от стратегическото планиране в плановете за изграждане на
отбранителни способности и в плановете за
операции на въоръжените сили;
3. организира и координира провеждането
на международни или национални занятия,
тренировки и учения в областта на кибер
отбраната.
Министър на вътрешните работи
Чл. 14. (1) Министърът на вътрешните работи провежда държавната политика в областта
на противодействието на киберпрестъпността.
(2) Органите на Министерството на вът
решните работи:
1. извършват оперативно-издирвателна
дейност за противодействие на киберпрестъпността и произтичащите от нея заплахи
за националната сигурност и за опазване на
обществения ред;
2. поддържат и развиват способности за
киберпревенция и защита, реакция, разследване и правоприлагане при компют ърни
престъпления;
3. усъвършенстват организационната база
и способностите на органите за разкриване и
разследване на престъпни дейности в киберпространството и осъществяват взаимодействие с всички заинтересовани страни;
4. осъществяват разследване при извършени
компютърни престъпления, от които произтичат заплахи за националната сигурност и
за опазване на обществения ред;
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5. извършват дейности по повишаване на
информираността на обществото за съществуващи и нововъзникващи киберзаплахи и
свързания с тях риск от престъпни деяния.
(3) В Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на
вътрешните работи се изгражда:
1. Център по киберпрестъпност, който
осъществява дейности по разкриване, разследване и документиране на компютърни
престъпления на национално ниво, и
2. екип за реагиране при инциденти с
компютърната сигурност за Министерството
на вътрешните работи.
(4) В изпълнение на дейностите по ал. 2 и
3 Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ на Министерството на вътрешните работи:
1. поддържа готовност за координирана,
съвместна реакция с Националния екип за
реагиране при инциденти с компютърната
сигурност по чл. 19;
2. подпомага разследващите органи чрез
изготвяне на дигитални експертни справки
на веществени доказателства;
3. разполага с технически, финансови и
човешки ресурси за гарантиране ефективното
осъществяване на дейностите по ал. 2 и за
изграждането на центъра по ал. 3, т. 1.
(5) При уведомяване от Главна дирекция
„Борба с организираната престъпност“ на
Министерството на вътрешните работи предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са
длъжни незабавно, когато това е технически
възможно, да филтрират или преустановят
зловредния интернет трафик – източник на
кибератака, към мрежи и информационни
системи на субектите по чл. 4, ал. 1.
Държавна агенция „Национална сигурност“
Чл. 15. (1) Държавна агенция „Национална
сигурност“ изпълнява политиката по защита
от киберинциденти в комуникационните и
информационните системи на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност.
(2) В Държавна агенци я „Национа лна
сигурност“ се изгражда и поддържа Център
за мониторинг и реакция на инциденти със
значително увреждащо въздействие върху комуникационните и информационните системи
на стратегическите обекти и дейности, които
са от значение за националната сигурност.
(3) Центърът по ал. 2 изпълнява следните
дейности:
1. мониторинг и събиране на информация за събития и инциденти, свързани със
сиг у рност та на ком у никационните и информационните системи на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност;
2. подаване на предупреждения за киберзаплахи и информация за киберинциденти към
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стратегическите обекти и дейности, които са
от значение за националната сигурност;
3. оказване на методическо съдействие в
процеса на управление на киберинциденти;
4. осиг у ряване на ц ялостен анализ на
постъпващата информация и оценка на информационната защита на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност.
(4) Центърът по ал. 2 поддържа готовност за координирана съвместна реакция в
рамките на Националната координационноорганизационна мрежа за киберсигурност
при настъпването на инциденти, свързани
със сигурността на комуникационните и информационните системи на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност.
(5) Центърът по ал. 2 изпълнява и задачи,
свързани с функциите на Държавна агенция
„Национална сигурност“ по чл. 6, ал. 5 от
Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“.
(6) При уведомяване от Държавна агенция
„Национа лна сиг у рност“ ръководи тели те
на стратегически обекти и възлагащите и
извършващите стратегически дейности са
длъжни незабавно, когато това е технически
възможно, да филтрират или преустановят
зловредния интернет трафик – източник на
кибератака.
Национални компетентни органи
Чл. 16. (1) Министерският съвет определя
с решение административните органи, към
които се създават национални компетентни
органи по мрежова и информационна сигурност за секторите и услугите, посочени
в приложения № 1 и 2, когато такива не са
създадени със специален закон.
(2) Национален компетентен орган за всички административни органи, както и за лицата
и организациите по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4, е
Държавна агенция „Електронно управление“.
(3) Националните компетентни органи:
1. координират и контролират изпълнението
на задачите, свързани с мрежовата и информационната сигурност на административните
органи, операторите на съществени услуги
и доставчиците на цифрови услуги съгласно
този закон;
2. приемат, след съгласуване с Държавна
агенция „Електронно управление“, насоки
относно обстоятелствата, при които субектите
по чл. 4, ал. 1 са длъжни да уведомяват за
инциденти;
3. оценяват дали административните органи, операторите на съществени услуги и
доставчиците на цифрови услуги изпълняват задълженията си по глава втора, както
и въздействието на това изпълнение върху
мрежовата и информационната сигурност и
предприемат съответните мерки при неизпълнение;
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4. съвместно с Агенцията на Европейския
съюз за мрежова и информационна сигурност
(ENISA) изготвят препоръки и насоки по отношение на техническите области, които да се
вземат предвид във връзка с използването на
европейските или международните стандарти
и спецификации от значение за мрежовата и
информационната сигурност;
5. със съдействието на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) изготвят препоръки
и насоки, свързани с използването на вече
съществу ващите стандарти, вк лючително
националните, с цел еднаквото прилагане на
глава втора.
(4) Националните компетентни органи
гарантират, че екипите за реагиране при инциденти с компютърната сигурност по чл. 18
и 19 получават уведомления за инциденти по
този закон.
(5) Националните компетентни органи имат
право да изискват от административните органи и от операторите на съществени услуги:
1. информация, необходима за оценка на
мрежовата и информационната им сигурност,
вк лючително съществу ващи политик и за
сигурност, резултати от одити на мрежовата
и информационната сиг у рност, когато са
извършени от друг квалифициран одитор, и
доказателствата, на които те се основават;
2. доказателства за ефективно изпълнение
на препоръките от одити на мрежовата и
информационната им сигурност.
(6) В искането по ал. 5 националните компетентни органи посочват целта му и уточняват каква информация или доказателства
се изискват.
(7) След оценяването на информацията
или на доказателствата по ал. 5 съответният национален компетентен орган дава
при необходимост задължителни указания
за отстраняване на установените пропуски в
изпълнението на изискванията, предвидени
в глава втора.
(8) За целите на глава втора националните
компетентни органи имат право да изискват
от доставчиците на цифрови услуги да:
1. предоставят информацията, необходима
за оценка на мрежовата и информационната
им сигурност, включително съществуващи
политики за сигурност;
2. отстранят всеки пропуск в изпълнението
на изискванията, предвидени в глава втора.
(9) Когато получи доказателства, че даден
доставчик на цифрови услуги не отговаря
на изискванията, установени в глава втора,
съответният национален компетентен орган
предприема действия съгласно правомощията
си по ал. 8. Тези доказателства могат да се
предоставят от компетентен орган на друга
държава – членка на Европейския съюз, в
която доставчикът на цифрови услуги предоставя услугата.
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(10) Националните компетентни органи
имат право да изискват от екипите за реагиране при инциденти с компютърната сигурност
по чл. 18 и 19 информация по чл. 17, ал. 4,
т. 1 и ал. 7.
(11) Националните компетентни органи
оказват съдействие на Националното единно
звено за контакт при изпълнение на функциите
му по чл. 17, ал. 2, 3, 4 и 7.
(12) Националните компетентни органи
си сътрудничат с органите за защита на
личните данни при работа по инцидентите,
които водят до нарушаване на сигурността
на лични данни.
(13) Националните компетентни органи
трябва да разполагат с технически, финансови
и човешки ресурси, за да гарантират, че са в
състояние да изпълняват ефективно възложените им задачи в съответствие с този закон.
Национално единно звено за контакт
Чл. 17. (1) Към Държавна агенция „Електронно управление“ се създава Национално
единно звено за контакт.
(2) Националното единно звено за контакт
координира въпросите, свързани с мрежовата
и информационната сигурност, и въпросите,
свързани с трансграничното сътрудничество със съответните органи в други държави – членки на Европейския съюз.
(3) Националното единно звено за контакт
предоставя на всеки две години на Европейската комисия информация относно последователността на подходите за определянето
на операторите на съществени услуги, която
включва:
1. националните мерки, чрез които са определени операторите на съществени услуги;
2. списък на съществените услуги;
3. броя на операторите на съществени услуги, определени за всеки сектор в приложение
№ 1, и тяхното значение за този сектор;
4. праговете, когато има такива, за определяне на минималното ниво на доставяните
услуги спрямо броя ползватели, разчитащи
на тях;
5. значението на конкретния оператор на
съществени услуги за поддържане на достатъчно ниво на услугата предвид наличието
и на други възможности за предоставяне на
тази услуга.
(4) Националното единно звено за контакт
уведомява Европейската комисия за:
1. обх вата на за дачите на ек ипите за
реагиране при инциденти с компютърната
сигурност по чл. 18 и 19, както и за съществените елементи от тяхната процедура за
предприемане на действия при инциденти,
след тяхното създаване или при изменение
на статута или процедурите им;
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2. приетата Национална стратегия за мрежова и информационна сигурност в тримесечен
срок от приемането є.
(5) При трансграничен инцидент Националното единно звено за контакт уведомява
националното единно звено за контакт на
другата засегната държава – членка на Европейския съюз, когато е постъпило искане
по чл. 19, ал. 2, т. 9 от Националния екип за
реагиране при инциденти с компютърната
сигурност.
(6) В случаите по ал. 5 Националното
единно звено за контакт запазва търговските
интереси на оператора на съществените услуги
или на доставчика на цифрови услуги, както
и поверителността на информацията, съдържаща се в уведомленията им, в съответствие
с българското законодателство и с правото
на Европейския съюз.
(7) Националното единно звено за контакт
представя веднъж годишно обобщен доклад
до Групата за сътрудничество относно получените уведомления по чл. 21, ал. 3, чл. 22,
ал. 2, чл. 23, ал. 2 и чл. 25, ал. 3, естеството
на инцидентите и действията, предприети за
разрешаването им.
(8) Националното единно звено за контакт
има право да изисква от националните компетентни органи информацията по ал. 3 и ал. 4,
т. 1, а от Националния екип за реагиране при
инциденти с компютърната сигурност – информацията по ал. 7.
(9) В случай на необходимост националните
компетентни органи и Националното единно
звено за контакт осъществяват сътрудничество със съответните правоприлагащи органи
и с Комисията за защита на личните данни.
Секторни екипи за реагиране при инциденти с
компютърната сигурност
Чл. 18. (1) Административните органи по
чл. 16, ал. 1, включително Държавна агенция
„Електронно управление“, създават секторни
екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност. Екипите се създават
към националните компетентни органи в
съответствие с методическите указания на
Агенцията на Европейския съюз за мрежова
и информационна сигурност (ENISA).
(2) Секторните екипи осъществяват дейността си в съответствие с процедури, утвърдени от ръководителя на ведомството, към
което са създадени, и отговарят на следните
изисквания:
1. да разполагат с комуникационни канали
с висока надеждност, които да осигуряват възможност да бъдат търсени във всеки момент
и да бъдат ясно посочени и добре известни
на субектите по чл. 4, ал. 1 и на партньорите;
2. секторните екипи и информационните
системи, поддържащи тяхната дейност, да са
разположени в защитени зони;
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3. да осигуряват непрекъснатост на дейността си чрез:
а) подходяща система за управление и
разпределяне на заявките;
б) достатъчен персонал, който да е постоянно на разположение;
в) инфраструктура с гарантирана непрекъснатост на дейността, осигурена от резервни
системи и резервно работно помещение;
4. изпълнението на реактивни, проактивни
дейности и дейности по управление на качеството на сигурността да е в съответствие
с регламентиращите и препоръчителните
документи на Европейския съюз, с указанията на Агенцията на Европейския съюз за
мрежова и информационна сигурност (ENISA)
и с българското законодателство.
(3) Секторните екипи за реагиране при
инциденти с компютърната сигурност разполагат с ресурси за ефективно изпълнение
на задачите си, които включват най-малко
следното:
1. наблюдение на инциденти на национално
равнище;
2. подаване на ранни предупреждения,
сигнали за тревога, съобщения и разпространяване на информация за инциденти и
рискове сред съответните субекти;
3. реакция при инциденти и оказване на
методологическа помощ при разрешаване на
инциденти – при поискване;
4. осигуряване на динамичен анализ на
рисковете и инцидентите и информация за
текущата ситуация.
(4) Секторните екипи за реагиране при
инциденти с компютърната сигурност осъществяват сътрудничество с частния сектор
и с академичните среди.
(5) С цел улесняване на сътрудничеството
секторните екипи за реагиране при инциденти
с компютърната сигурност насърчават възприемането и използването на общи практики за
стандартизация за:
1. процедури за предприемане на действия
при инциденти и рискове;
2. схеми за класификация на инциденти,
рискове и информация.
(6) Секторните екипи за реагиране при
инциденти с компютърната сигурност си сътрудничат в Национална мрежа на екипите
за реагиране при инциденти с компютърната
сигурност, която се изгражда от секторните
екипи и от Националния екип по чл. 19.
(7) Секторните екипи за реагиране при
инциденти с компютърната сигурност информират незабавно Националния екип за
реагиране при инциденти с компютърната
сигурност за уведомленията за инциденти
със значително увреждащо въздействие, за
инциденти със съществено въздействие и за
трансгранични инциденти, подадени съгласно
този закон.
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(8) Секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност изпращат
веднъж на три месеца обобщена статистическа
информация до Националния екип за реагиране
при инциденти с компютърната сигурност относно всички регистрирани от тях инциденти
в мрежовата и информационната сигурност.
(9) Секторните екипи за реагиране при
инциденти с компютърната сигурност, обхващащи стратегически обекти и дейности, които
са от значение за националната сигурност:
1. изграждат комуникационна свързаност
с центъра по чл. 15, ал. 2, която се използва
за подпомагане изпълнението на дейностите
по чл. 15;
2. уведомяват незабавно центъра по чл. 15,
ал. 2 за настъпилите инциденти.
(10) В случаите по ал. 9, т. 2 последващите действия на субектите по чл. 4, ал. 1 се
координират с центъра по чл. 15, ал. 2 и със
съответния секторен екип за реагиране при
инциденти с компютърната сигурност.
Национален екип за реагиране при инциденти
с компютърната сигурност
Чл. 19. (1) Към Държавна агенция „Електронно управление“ се създава Национален
екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност, който отговаря на изискванията на чл. 18, ал. 2.
(2) Националният екип за реагиране при
инциденти с компютърната сигурност:
1. действа като звено за контакт по въпроси,
свързани с мрежовата и информационната сигурност на национално ниво и по оперативни
въпроси на международно ниво;
2. подпомага дейностите по създаването на
секторните екипи за реагиране при инциденти
с компютърната сигурност;
3. участва в изграждането и дейностите на
Националната мрежа на екипите за реагиране
при инциденти с компютърната сигурност;
4. обобщава и анализира предоставената
информация от секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност
и изготвя доклади в случай на необходимост;
5. предоставя съвети и препоръки на органите на държавната власт, органите на местното самоуправление и юридическите лица,
създадени със специален закон, по важни
въпроси, свързани с мрежовата и информационната сигурност;
6. оказва експертна подкрепа на административните органи и на други юридически
лица при изграждане, внедряване и поддържане в актуално състояние на системи за
управление на информационната сигурност
съгласно националните и международните
стандарти в тази област;
7. участва в разработването и тестването на
национални и по линия на Европейския съюз
и НАТО стандартни оперативни процедури;
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8. при възникване на инциденти в мрежовата и информационната сигурност дава
препоръчителни указания на административните органи, на националните компетентни
органи и на секторните екипи за реагиране
при инциденти с компютърната сигурност;
9. информира незабавно Националното
единно звено за контакт за уведомленията
за трансгранични инциденти със значително
увреждащо въздействие и за трансгранични инциденти със съществено въздействие,
подадени съгласно този закон, и в случай
на необходимост иска съдействие от Националното единно звено за контакт за тяхното
разрешаване;
10. у частва в меж дународни мрежи за
сътрудничество.
(3) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, оказват съдействие на Националния
екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност за отстраняване на установени
от него киберинциденти в техните мрежи и/
или услуги.
Сътрудничество и координация
Чл. 20. (1) Координацията и ръководството
на стратегическо ниво се осъществява от Съвета по киберсигурността във взаимодействие
със Съвета по сигурността към Министерския съвет. Националният координатор по
киберсигурността осигурява връзката между
стратегическото ръководство и системата за
координация на оперативно ниво.
(2) Държавна агенция „Електронно управление“ координира дейностите по изграждане на
Националната координационно-организационна мрежа за киберсигурност и на Националния
киберситуационен център в сътрудничество с
Държавна агенция „Национална сигурност“,
Министерството на вътрешните работи и
Министерството на отбраната.
(3) За координация и обмен на информация при възникване на инцидент или при
извършване на компютърно престъпление на
междуведомствено ниво се създават звена за
контакт с цел осведоменост на компетентните
по случая институции и изготвянето на общ
отговор. Процедурите и правилата за това сътрудничество се определят със споразумение
за взаимодействие между заинтересованите
ведомства.
(4) За координиране на дейностите за
реакция при кибератаки и мащабни инциденти председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ може да създава
междуведомствени оперативни групи с участието на ведомства, организации и институции, включително от частния сектор, имащи
отношение към тези дейности.
(5) Сътрудничеството на международно
ниво се осъществява чрез Групата за сътрудничество, а координацията и сътрудничеството
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между екипите за реагиране при инциденти
с компютърната сигурност – в Мрежата на
националните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност.
Г л а в а

в т о р а

МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА
СИГУРНОСТ
Задължения на административните органи по
отношение на изискванията за сигурност и
уведомяване за инциденти
Чл. 21. (1) А дминистративните органи
осигуряват и отговарят за сигурността на
използваните от тях мрежи и информационни системи.
(2) Административните органи предприемат:
1. подходящи и пропорционални мерки,
които трябва да осигуряват ниво на мрежова
и информационна сигурност, съответстващо
на съществуващия риск;
2. подходящи мерки за предотвратяване и
намаляване до минимум на въздействието на
инцидентите, засягащи мрежовата и информационната им сигурност, с цел осигуряване
на непрекъснатост на дейността им;
3. мерките, определени с наредбата по
чл. 3, ал. 2.
(3) Административните органи уведомяват
секторния екип за реагиране при инциденти
с компютърната сигурност за инцидентите,
които имат въздействие върху непрекъснатостта на тяхната дейност.
(4) Първоначално уведомяване се прави до
два часа след констатирането на инцидента.
Уведомленията се подават по образец съгласно
наредбата по чл. 3, ал. 2 и съдържат информация, която дава възможност на секторния
екип да определи евентуалното трансгранично
въздействие на инцидента.
(5) В срок до 5 работни дни административният орган предоставя на секторния екип
пълната информация за инцидента, определена
с наредбата по чл. 3, ал. 2.
(6) При наличие на обосновано предположение, че докладваният инцидент може да се
класифицира като компютърно престъпление,
секторният екип уведомява Главна дирекция
„Борба с организираната престъпност“ на
Министерството на вътрешните работи.
(7) Секторният екип запазва поверителността на информацията, съдържаща се в
уведомленията.
Задължения на лицата, осъществяващи публични
функции, и на организациите, предоставящи
обществени услуги, по отношение на изискванията за сигурност и уведомяване за инциденти
Чл. 22. (1) Лицата и организациите по чл. 4,
ал. 1, т. 3 и 4 осигуряват и отговарят за мрежовата и информационната си сигурност при
предоставянето на административни услуги
по електронен път.
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(2) Лицата и организациите по ал. 1 уведомяват секторния екип за реагиране при
инциденти с компют ърната сиг у рност за
инцидентите, които имат въздействие върху
непрекъснатостта на предоставяните от тях
административни услуги по електронен път.
В тези случаи се прилага съответно чл. 21,
ал. 4, 5 и 6.
(3) Секторният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност запазва
търговските интереси на лицата и организациите по ал. 1, както и поверителността на
информацията, съдържаща се в уведомленията им.
Задължения на операторите на съществени услуги по отношение на изискванията за сигурност
и уведомяване за инциденти
Чл. 23. (1) Операторите на съществени
услуги предприемат:
1. подходящи и пропорционални мерки,
които трябва да осигуряват ниво на мрежова
и информационна сигурност, съответстващо
на съществуващия риск;
2. подходящи мерки за предотвратяване и
намаляване до минимум на въздействието на
инцидентите, засягащи мрежовата и информационната им сигурност, с цел осигуряване
на непрекъснатост на предоставяните от тях
съществени услуги;
3. мерките, определени с наредбата по
чл. 3, ал. 2.
(2) Операторите на съществени услуги уведомяват съответния секторен екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност
за инцидентите, които имат въздействие върху
непрекъснатостта на предоставяните от тях
съществени услуги. В тези случаи се прилагат
съответно чл. 21, ал. 4, 5 и 6.
(3) Когато оператор на съществени услуги
разчита на доставчик на цифрови услуги, за
да предоставя съществена услуга, операторът
уведомява доставчика на цифрови услуги за
всяко значително увреждащо въздействие върху непрекъснатостта на съществената услуга,
дължащо се на инцидент, засягащ доставчика
на цифрови услуги.
(4) Съответният секторен екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност
запазва търговските интереси на оператора на
съществени услуги, както и поверителността
на информацията, съдържаща се в уведомлението му.
Предоставяне на информация
Чл. 24. (1) Съответният екип за реагиране
при инциденти с компютърната сигурност при
поискване предоставя на подалия уведомление
за инцидент административен орган, лице или
организация по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 и оператор
на съществени услуги съответната информация във връзка с последващите действия по
уведомлението, включително информация,
която би спомогнала за предприемането на
ефективни действия при инцидента.
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(2) С лед консул та ц и я с ъс с ъо т ве т н и я
субект по ал. 1, подал уведомлението, съответният екип за реагиране при инциденти с
компютърната сигурност може да информира
обществеността за отделни инциденти, когато
е необходима обществена осведоменост с цел
предотвратяване на инцидент или справяне с
текущ инцидент.
Задължения на доставчиците на цифрови услуги
по отношение на изискванията за сигурност и
уведомяване за инциденти
Чл. 25. (1) Доставчиците на цифрови услуги
предприемат:
1. подходящи и пропорционални технически и организационни мерки за управление
на рисковете за сигурността на мрежите и
информационните системи, използвани от
тях при предоставянето на територията на
Република България на услугите, посочени в
приложение № 2;
2. подходящи мерки за предотвратяване и
намаляване до минимум на въздействието на
инцидентите, засягащи мрежовата и информационната им сигурност, върху предоставяните
от тях на територията на Република България
услуги, посочени в приложение № 2, с цел
осигуряване на непрекъснатост на тези услуги;
3. мерките, определени с наредбата по
чл. 3, ал. 2.
(2) Мерките по ал. 1, т. 1 осигуряват ниво
на мрежова и информационна сигу рност,
съответстващо на съществуващия риск, като
са съобразени със:
1. сигурността на системите и съоръженията;
2. действията при инциденти;
3. у правление на непрекъснатост та на
дейностите;
4. наблюдение, одит и изпитване;
5. спазване на международни стандарти.
(3) Доставчиците на цифрови услуги уведомяват съответния секторен екип за реагиране
при инциденти с компютърната сигурност за
инцидентите, които имат съществено въздействие върху непрекъснатостта на предоставяните от тях цифрови услуги. В тези случаи се
прилагат съответно чл. 21, ал. 4, 5 и 6.
(4) За определяне на въздействието на
даден инцидент като съществено се вземат
предвид:
1. броят ползватели, засегнати от инцидента,
и по-специално ползвателите, които разчитат
на услугата за предоставяне на собствените
си услуги;
2. продължителността на инцидента;
3. географският обхват по отношение на
областта, засегната от инцидента;
4. степента на нарушаване на функционирането на услугата;
5. степента на въздействие върху стопанските и обществените дейности.
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(5) Доставчиците на цифрови услуги подават уведомление по ал. 3 само когато имат
достъп до информацията, която е необходима,
за да се оцени въздействието на инцидента
като съществено съгласно ал. 4.
(6) След консултация със засегнатия доставчик на цифрови услуги съответният секторен
екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност и когато е приложимо, органите или екип за реагиране при инциденти
с компютърната сигурност на други засегнати
държави – членки на Европейския съюз, може
да информират обществеността за отделни
инциденти или да изискат от доставчика на
цифрови услуги да информира за това, когато
е необходима обществена осведоменост с цел
предотвратяване на инцидент или справяне
с текущ инцидент или когато разкриването
на инцидента е в интерес на обществеността
поради други причини.
(7) Съответният секторен екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност
запазва търговските интереси на доставчика
на цифрови услуги, както и поверителността
на информацията, съдържаща се в уведомлението му.
Юрисдикция и териториалност по отношение
на доставчик на цифрови услуги
Чл. 26. (1) Когато доставчик на цифрови
услуги има седалище и адрес на управление
или представител в Република България, но
неговите мрежи и информационни системи
са разположени в една или повече други
държави – членк и на Европейск и я съюз,
съответният национален компетентен орган
и компетентните органи на другите държави
си сътрудничат и се подпомагат взаимно, ако
е необходимо. Помощта и сътрудничеството
може да включват обмен на информация
между съответните компетентни органи и
искания за предприемане на действията по
чл. 16, ал. 8.
(2) Доставчик на цифрови услуги, който
не е установен в държава – членка на Европейския съюз, но предлага в Европейския
съюз услугите, посочени в приложение № 2,
определя свой представител в Европейския
съюз. Представителят трябва да е установен в
една от държавите – членки на Европейския
съюз, в които се предлагат услугите. Когато
представителят е със седалище и адрес на
управление в Република България, се приема, че доставчикът на цифрови услуги е под
юрисдикцията на Република България.
(3) Оп редел я не т о на п редс та ви т ел о т
доставчика на цифрови услуги не засяга съдебните производства, които биха могли да
бъдат започнати срещу самия доставчик на
цифрови услуги.
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Уведомяване за инциденти от субекти извън
посочените по чл. 4, ал. 1
Чл. 27. (1) Субекти извън посочените по
чл. 4, ал. 1 може да уведомяват секторните
екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност за инциденти, които
имат въздействие върху непрекъснатостта на
предоставяните от тях услуги.
(2) При обработването на уведомленията
секторните екипи за реагиране при инциденти
с компютърната сигурност действат съгласно
съответните разпоредби на тази глава, като
уведомленията на субектите по чл. 4, ал. 1
се обработват с предимство пред уведомленията по ал. 1.
(3) Уведомленията по ал. 1 се обработват
само когато това не представлява несъразмерна или неоправдана тежест.
Г л а в а

т р е т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Отговорност за нарушения, свързани с уведомяване за инциденти
Чл. 28. (1) Административен орган, който не уведоми или уведоми след срока по
чл. 21, ал. 4 секторния екип за реагиране
при инциденти с компютърната сигурност
за всеки инцидент, който има въздействие
върху непрекъснатостта на неговата дейност,
както и когато уведомлението не съдържа
достат ъчно информаци я по чл. 21, а л. 4,
изречение второ, в случай че деянието не
съставлява престъпление, се наказва с глоба
от 1000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба от 2000 до 20 000 лв.
(3) На лице или организация по чл. 4,
ал. 1, т. 3 и 4, която не уведоми или уведоми
след срока по чл. 21, ал. 4 секторния екип за
реагиране при инциденти с компютърната
сигурност за всеки инцидент, който има въздействие върху непрекъснатостта на предоставяните от тях административни услуги по
електронен път, както и когато уведомлението
не съдържа достатъчно информация по чл. 21,
ал. 4, изречение второ, в случай че деянието не
съставлява престъпление, се налага глоба от
1000 до 10 000 лв. или имуществена санкция
от 1500 до 15 000 лв.
(4) При повторно нарушение по ал. 3 глобата е от 2000 до 20 000 лв., а имуществената
санкция е от 5000 до 25 000 лв.
(5) Глобите и имуществените санкции по
ал. 3 и 4 се налагат и на оператор на съществени услуги, който не уведоми или уведоми
след срока по чл. 21, ал. 4 съответния секторен
екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност за всеки инцидент, който
има въздействие върху непрекъснатостта на
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предоставяните от него съществени услуги,
както и когато уведомлението не съдържа
достат ъчно информаци я по чл. 21, а л. 4,
изречение второ, в случай че деянието не
съставлява престъпление.
(6) Глобите и имуществените санкции
по ал. 3 и 4 се налагат и на доставчик на
цифрови услуги, който не уведоми или уведоми след срока по чл. 21, ал. 4 съответния
секторен екип за реагиране при инциденти с
компютърната сигурност за всеки инцидент,
който има съществено въздействие върху
непрекъснатостта на предоставяните от него
цифрови услуги, както и когато уведомлението
не съдържа достатъчно информация по чл. 21,
ал. 4, изречение второ, в случай че деянието
не съставлява престъпление.
Отговорност за непредоставяне на информация
или неизпълнение на указания
Чл. 29. (1) Административен орган, който
не предостави информацията и доказателствата
по чл. 16, ал. 5 или не изпълни задължителни
указания по чл. 16, ал. 7, се наказва с глоба
от 1000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба от 2000 до 20 000 лв.
(3) Когато деянието по ал. 1 е извършено
от оператор на съществени услуги, се налага
глоба от 1000 до 10 000 лв. или имуществена
санкция от 1500 до 15 000 лв.
(4) При повторно нарушение по ал. 3 глобата е от 2000 до 20 000 лв., а имуществената
санкция е от 5000 до 25 000 лв.
(5) Глобите и имуществените санкции по
ал. 3 и 4 се налагат и на доставчик на цифрови
услуги, който не предостави информацията
по чл. 16, ал. 8, т. 1 или не отстрани пропуск
по чл. 16, ал. 8, т. 2.
Отговорност за други нарушения
Чл. 30. (1) Длъжностно лице, което извърши или допусне извършването на друго
нарушение по глава втора, се наказва с глоба
от 1000 до 10 000 лв., освен ако деянието не
съставлява престъпление.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба от 1500 до 15 000 лв.
(3) На лице, което не изпълни задължение
по чл. 14, ал. 5, чл. 15, ал. 6 и чл. 19, ал. 3,
се налага глоба от 1000 до 10 000 лв. или
имуществена санкция от 1500 до 15 000 лв.
Установяване на нарушенията, издаване, обжалване и изпълнение на наказателните постановления
Чл. 31. (1) Актовете за установяване на
нарушения по този закон, извършени от административни органи, както и за нарушения по
чл. 28, ал. 3 и 4 и по чл. 30, ал. 3 във връзка с
чл. 19, ал. 3, се съставят от длъжностни лица,
определени от председателя на Държавна
агенция „Електронно управление“.
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(2) Актовете за установяване на нарушения по този закон, извършени от оператори
на съществени услуги или от доставчици на
цифрови услуги, се съставят от длъжностни
лица, определени от ръководителите на административните органи по чл. 16, ал. 1.
(3) Актовете за установяване на нарушения
по чл. 30, ал. 3 във връзка с чл. 14, ал. 5 се
съставят от длъжностни лица, определени от
министъра на вътрешните работи.
(4) Актовете за установяване на нарушения
по чл. 30, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 6 се
съставят от длъжностни лица, определени от
председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(5) Наказателните постановления се издават от:
1. председател я на Държавна агенци я
„Електронно управление“ или от изрично
оправомощени от него длъжностни лица – в
случаите по ал. 1;
2. ръководителите на административните органи по чл. 16, ал. 1 или от изрично
оправомощени от тях длъжностни лица – в
случаите по ал. 2;
3. министъра на вътрешните работи или от
изрично оправомощени от него длъжностни
лица – в случаите по ал. 3;
4. председател я на Държавна агенци я
„Национална сиг у рност“ или от изрично
оправомощени от него длъжностни лица – в
случаите по ал. 4.
(6) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този закон въвежда изискванията на
Директива (EС) 2016/1148 на Европейския
парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност
на мрежите и информационните системи в
Съюза (OB, L 194/1 от 19 юли 2016 г.).
§ 2. Този закон предвижда мерки по прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС)
2018/151 на Комисията от 30 януари 2018 г.
за определяне на правила за прилагане на
Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
допълнителното уточняване на елементите,
които трябва да се вземат предвид от доставчиците на цифрови услуги при управлението
на рисковете за сигурността на мрежите и
информационните системи, както и на показателите за определяне на това дали даден
инцидент има съществено въздействие (OB,
L 26/48 от 31 януари 2018 г.).
§ 3. По смисъла на този закон:
1. „Административен орган“ е понятието по
смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на закона за електронното управление.
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2. „Група за сътрудничество“ е групата по
смисъла на чл. 11 от Директива (EС) 2016/1148
на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо
ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (OB, L 194/1 от
19 юли 2016 г.).
3. „Действия при инцидент“ са всички
процеду ри, подпомагащи установяването,
анализа и ограничаването на инцидент, както
и реагирането на такъв инцидент.
4. „Длъжностно лице“ е понятието по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
5. „Доставчик на DNS услуги“ е субект,
предоставящ DNS услуги по интернет. DNS
(Domain Name System) е Система за имена
на домейни, която представлява йерархично
разпределена мрежова система за именуване
на домейни, разпределяща заявки за имена
на домейни.
6. „Доставчик на цифрови услуги“ е юридическо лице, предоставящо цифрова услуга.
7. „Зловреден интернет трафик“ са аномалии на интернет трафика, предизвикани
от хард уерни или софт уерни повреди на
интернет пакети със злоумишлено модифицирани опции.
8. „Информационна защита“ е комплекс от
организационни, юридически, технически и
технологични мерки за мониторинг, анализ,
активна превенция, намаляване влиянието на
уязвимости, споделяне на информация за тях,
включително отстраняване на последствията
от инциденти.
9. „Инцидент със „значително увреждащо
въздействие“ се определя, като се вземат
предвид следните показатели:
а) брой ползватели, разчитащи на услугите,
предоставяни от субекта;
б) зависимост на други сектори – от посочените в приложение № 1, от услугата,
предоставяна от субекта;
в) въздействието, което инцидентите биха
могли да имат от гледна точка на мащаб и
продължителност върху стопанските и обществените дейности или върху обществената
безопасност;
г) пазарният дял на субекта;
д) географският обхват на областта, която
би била засегната от даден инцидент;
е) значението на субекта за поддържането
на достатъчно ниво на услугата, като се взема предвид наличието на други средства за
предоставянето на тази услуга.
Когато е целесъобразно, се вземат предвид
и характерните за сектора показатели, за да
се определи дали даден инцидент би имал
значително увреждащо въздействие.
10. „Кибератака“ е опит за разрушаване,
разкриване, променяне, забрана, кражба или
получаване на неупълномощен достъп до/или
неупълномощено използване на информационен актив.
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11. „К иберзаплаха“ е възможност та за
злонамерен опит да се повреди или прекъсне
компютърната мрежа, системата, услугите и
данните.
12. „Киберинцидент“ е събитие или поредица от нежелани или неочаквани събития,
свързани с киберсигурността, които с голяма
вероятност могат да предизвикат компрометиране на дейностите и заплашват сигурността
на информацията.
13. „Киберинцидент със значителен приоритет“ е киберинцидент, който оказва сериозно
въздействие върху дейността на правителството, върху предоставянето на съществени услуги
на голяма част от българското население или
върху икономиката на Република България.
14. „Киберинцидент с висок приоритет“
е киберинцидент, който има сериозно въздействие върху голяма организация или върху
по-широко/местно управление или който представлява значителен риск за предоставянето
на съществените услуги на голяма част от
българското население или върху икономиката
на Република България.
15. „Киберинцидент със среден приоритет“ е киберинцидент, който има сериозно
въздействие върху средна организация или
който представлява значителен риск за голяма организация или за по-широко/местно
управление.
16. „Киберотбрана“ е комплекс от мерки и
способности за защита и активно противодействие на кибератаки и хибридни въздействия
върху комуникационните и информационните
системи и системите за управление на отбраната и въоръжените сили, както и върху
системите за управление на страната при
извънредно положение, военно положение или
положение на война и върху стратегическите
обекти, които са от значение за националната
сигурност.
17. „Киберпространство“ е глобална мрежа
от системи за компютърна обработка, електронни съобщителни мрежи, компютърни
програми и данни.
18. „Киберрезерв“ е допълнителен ресурс
от експерти в областта на киберсигурността,
защитата на информацията и информационните технологии с компетентности, свързани
с осигуряване на защита и устойчивост на комуникационните и информационните системи.
19. „Компютърна услуга „в облак“ е цифрова
услуга, която дава възможност за достъп до
променлив по мащаб и еластичен набор от
компютърни ресурси, които могат да бъдат
ползвани съвместно.
20. „Лица, осъществяващи публични функции“ е понятието по смисъла на § 1, т. 11
от допълнителните разпоредби на Закона за
електронното управление.
21. „Мащабен инцидент“ е налице, когато
са регистрирани инциденти със среден приоритет в мрежите и информационните системи
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на повече от 4 от субектите по чл. 4, ал. 1, с
висок приоритет в мрежите и информационните системи на повече от два от субектите
по чл. 4, ал. 1 и със значителен приоритет на
повече от един от субектите по чл. 4, ал. 1.
Класификацията на инциденти в зависимост
от типа на атаката се определя по методика
на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA).
22. „Мрежата на националните екипи за
реагиране при инциденти с компютърната
сигурност“ е мрежата по смисъла на чл. 12
от Директива (EС) 2016/1148 на Европейския
парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност
на мрежите и информационните системи в
Съюза (OB, L 194/1 от 19 юли 2016 г.).
23. „Мрежа и информационна система“ е:
а) електронна съобщителна мрежа по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения;
б) всяко устройство или всяка група взаимосвързани или имащи връзка помежду си
устройства, едно или няколко от които по
програма обработва автоматично цифрови
данни, или
в) цифрови данни, съхранявани, обработвани, извличани или пренасяни от елементи,
обхванати от букви „а“ и „б“, с цел обработване,
използване, защита и поддръжка.
24. „Онлайн място за търговия“ е цифрова
услуга, която дава на потребители или търговци по смисъла на § 13, т. 1 и 2 от допълнителните разпоредби на Закона за защита
на потребителите възможността да сключват
договори за онлайн продажби или услуги с
търговци или на уебсайта на онлайн мястото
за търговия, или на уебсайт на търговеца,
използващ електронни услуги, предоставяни
от онлайн мястото за търговия.
25. „Онлайн търсачка“ е цифрова услуга,
която дава възможност на ползвателите на
интернет да извършват търсене по правило на
всички уебсайтове или уебсайтове на даден
език въз основа на запитване по всякакви
теми под формата на ключова дума, израз
или друг вид въведени данни, в отговор на
което тя подава интернет връзки, съдържащи
информация, свързана с исканото съдържание.
26. „Организация, предоставяща обществени услуги“ е понятието по смисъла на § 1,
т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона
за електронното управление.
27. „Повторно“ е нарушението, извършено
в срок една година от влизането в сила на
наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото
по вид нарушение.
28. „Представител“ е физическо или юридическо лице, установено в държава – членка
на Европейския съюз, което е изрично определено да действа от името на доставчик
на цифрови услуги, който не е установен в
държава – членка на Европейския съюз, и
към което национален компетентен орган или
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екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност може да се обърне вместо
към доставчика на цифрови услуги във връзка
със задълженията на доставчика на цифрови
услуги по този закон.
29. „Регистър на имена на домейни от първо
ниво“ е субект, който извършва и управлява
регистрацията на имената на интернет домейни
в специален домейн от първо ниво (top-level
domain – TLD).
30. „Риск“ е потенциалната възможност
дадена заплаха да се осъществи, като се експлоатира уязвимостта на информационните
активи, за да се причини вреда.
31. „Съществени услуги“ са услуги, които
имат съществено значение за поддържането на
особено важни обществени и/или стопански
дейности в един от следните сектори: енергетика, транспорт, банково дело, инфраструктура
на финансовия пазар, здравеопазване, доставка
и снабдяване с питейна вода или цифрова
инфраструктура.
32. „Спецификация“ е техническа спецификация по смисъла на чл. 2, т. 4 от Регламент
(ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
европейската стандартизация, за изменение на
директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/
ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/
ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на
Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение
№ 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета (ОВ, L 316/12 от 14 ноември 2012 г.).
33. „Точка за обмен в интернет (ТОИ)“ е
мрежово средство, което дава възможност за
свързване на повече от две независими автономни системи преди всичко с цел улесняване
на обмена на интернет трафик. Чрез ТОИ се
осъществява свързване само на автономни
системи. Свързването чрез ТОИ не изисква
интернет трафикът, преминаващ между които
и да е две участващи автономни системи, да
преминава през трета автономна система, нито
изменя или засяга този трафик по друг начин.
34. „Уязвимост“ е неустойчивост на информационната система, на вътрешния контрол
и на процедурите за сигурност и тяхното реализиране, които може да бъдат използвани
за деструктивно въздействие върху системата.
35. „Цифрова услуга“ е услуга по смисъла
на чл. 1, параграф 1, буква „б“ от Директива
(ЕС) № 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г.
установяваща процедура за предоставянето
на информация в сферата на техническите
регламенти и правила относно услугите на
информационното общество (ОВ, L 241/1 от
17 септември 2015 г.), от категориите, посочени в приложение № 2.
36. „Цифрова инфраструктура“ е инфраструктура, която включва ТОИ, доставчици
на DNS услуги и регистри на имената на
домейни от първо ниво.

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Министерският съвет:
1. в срок до два месеца от влизането в
сила на закона определя с решение административните органи по чл. 16, ал. 1 и приема
методиката по чл. 4, ал. 3;
2. в срок до 6 месеца от влизането в сила
на закона приема наредбата по чл. 3, ал. 2.
§ 5. (1) А дминистративните органи по
чл. 16, ал. 1:
1. в срок до два месеца от приемането на
решението по § 4, т. 1 създават национални
компетентни органи и секторните ек ипи
към тях по чл. 18, ал. 1, както и привеждат
устройствените правилници за дейността на
администрациите си в съответствие със закона;
2. в срок до 5 месеца от приемането на
решението по § 4, т. 1 определят операторите
на съществени услуги и уведомяват председателя на Държавна агенция „Електронно
управление“ за това.
(2) В срок до 4 месеца от влизането в сила
на закона Държавна агенция „Електронно
управление“ създава секторен екип по чл. 18,
ал. 1 и привежда в съответствие със закона
правилника по чл. 7а, ал. 3 от Закона за
електронното управление.
§ 6. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35,
37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.;
изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27
и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44
и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от
2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от
2015 г.; Решение № 2 на Конституционния
съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24,
29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от
2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г. и бр. 7, 21, 28
и 77 от 2018 г.) в чл. 243б, ал. 4 след думата
„съобщенията“ се добавя „и Националния
екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност по чл. 19, ал. 1 от Закона
за киберсигурност“.
§ 7. В Закона за електронната търговия
(обн., ДВ, бр. 51 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 77
и 105 от 2011 г. и бр. 57 от 2015 г.) в чл. 16,
ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя
„като с оглед на бързината и неотложността
на кибератака, киберинцидент или киберкриза
комуникацията да става по електронен път,
достатъчно надеждно защитен“.
§ 8. В Закона за електронното управление
(обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 82 от
2009 г., бр. 20 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 13,
38, 50, 62 и 98 от 2016 г. и бр. 88 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7в:
а) в т. 1 буква „г“ се отменя;
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б) точка 6 се отменя;
в) в т. 12 думите „мрежова и информационна сигурност“ и запетаята преди тях се
заличават;
г) създава се т. 27:
„27. осъществява правомощията по Закона
за киберсигурност.“
2. В чл. 7к, ал. 2 т. 3 се отменя.
3. В чл. 43, ал. 2 думите „и мрежова съвместимост и информационна сигурност“ се
заменят със „съвместимост“.
4. В глава четвърта раздел III с чл. 54, 55
и 55а се отменя.
5. В чл. 56, ал. 1 думите „на този закон“ се
заличават, а накрая се добавя „по този закон
и по Закона за киберсигурност“.
6. В чл. 57, ал. 1 думите „и мрежова и информационна сигурност“ се заличават.
7. В чл. 60:
а) в заглавието думите „и мрежова и информационна сигурност“ се заличават;
б) в ал. 1 думите „мрежова и информационна сигурност и“ се заличават;
в) в ал. 2 думите „информационната сигурност и“ се заличават.
8. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 10 се изменя така:
„10. „Мрежова и информационна сигурност“ е понятието по смисъла на чл. 2, ал. 3
от Закона за киберсигурност.“
§ 9. В Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната
сигурност (ДВ, бр. 61 от 2015 г.) в чл. 9, т. 1,
буква „ж“ думите „информационната сигурност“ се заменят с „мрежовата и информационната сигурност“.
§ 10. В Закона за изменение и допълнение
на Изборния кодекс ( обн., ДВ, бр. 39 от 2016 г.;
изм., бр. 85 от 2017 г.) в § 145, ал. 14, т. 27 от
преходните и заключителните разпоредби
думите „чл. 43, ал. 2 от Закона за електронното управление“ се заменят с „чл. 3, ал. 2
от Закона за киберсигурност“.
§ 11. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 27 от 2018 г.) в § 9 от
преходните и заключителните разпоредби
навсякъде думите „1 октомври 2018 г.“ се
заменят с „31 януари 2019 г.“.
§ 12. Министерск и ят съвет в срок до
31 декември 2018 г. приема правилника за
прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
§ 13. Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет.
§ 14. Член 15, ал. 3, 4 и 5 и чл. 18, ал. 9,
т. 2 и ал. 10 влизат в сила от 1 януари 2022 г.,
а § 11 влиза в сила от 1 октомври 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 31 октомври 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1, т. 2
Списък на секторите и подсекторите по чл. 4, ал. 1, т. 2
Сектор

Подсектор

Категория субект

Съответствие

1. Енерге- а) електро– Eлектроенергийни предприятия по смисъла на
тика
енергия
чл. 2, т. 35 от Директива 2009/72/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно
общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (ОВ,
L 211/55 от 14 август 2009 г.) са предприятия, които
изпълняват функцията „доставка“ по смисъла на
чл. 2, т. 19 от посочената директива

– „Енергийно предприятие“ по смисъла на
§ 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на Закона
за енергетиката
– „Доставка“ по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби
на Закона за енергетиката

– Оператори на разпределителна система по
смисъла на чл. 2, т. 6 от Директива 2009/72/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли
2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива
2003/54/ЕО (ОВ, L 211/55 от 14 август 2009 г.)

– „Оператор на разпределителна мрежа“ по
смисъла на § 1, т. 34б от
допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката
– „Оператор на съоръжение за втечнен природен газ“ по смисъла на § 1,
т. 34в от допълнителните
разпоредби на Закона за
енергетиката
– „Оператор на съоръжение за съхранение“
по смисъла на § 1, т. 34г
от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката

– Оператори на преносна система по смисъла на
чл. 2, т. 4 от Директива 2009/72/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно
общите правила за вътрешния пазар на електро
енергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (ОВ,
L 211/55 от 14 август 2009 г.)
б) нефт
– Оператори на нефтопроводи
– Оператори на съоръжения за добив, рафиниране и преработка, съхранение и пренос на нефт
в) природен
– Предприятия за доставка по смисъла на чл. 2,
газ
т. 8 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно
общите правила за вътрешния пазар на природен
газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (ОВ, L
211/94 от 14 август 2009 г.)
– Оператори на газоразпределителна система
по смисъла на чл. 2, т. 6 от Директива 2009/73/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли
2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар
на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/
ЕО (ОВ, L 211/94 от 14 август 2009 г.)
– Оператори на газопреносна система по смисъла
на чл. 2, т. 4 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г.
относно общите правила за вътрешния пазар на
природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/
ЕО (ОВ, L 211/94 от 14 август 2009 г.)
– Оператори на система за съхранение по
смисъла на чл. 2, т. 10 от Директива 2009/73/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли
2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар
на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/
ЕО (ОВ, L 211/94 от 14 август 2009 г.)

– „Оператор на преносна мрежа“ по смисъла на
§ 1, т. 34а от допълнителните разпоредби на Закона
за енергетиката

– „Краен снабдител“
по смисъла на § 1, т. 28а
от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката
– „Оператор на разпределителна мрежа“ по
смисъла на § 1, т. 34б от
допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката
– „Оператор на преносна мрежа“ по смисъла
на § 1, т. 34а от допълнителните разпоредби на
Закона за енергетиката
– „Оператор на съоръжение за съхранение“
по смисъла на § 1, т. 34г
от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката
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Категория субект

Съответствие

– Оператори на система за втечнен природен
газ по смисъла на чл. 2, т. 12 от Директива 2009/73/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13
юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния
пазар на природен газ и за отмяна на Директива
2003/55/ЕО (ОВ, L 211/94 от 14 август 2009 г.)

– „Оператор на съоръжение за втечнен природен газ“ по смисъла на § 1,
т. 34в от допълнителните
разпоредби на Закона за
енергетиката

– Предприятия за природен газ по смисъла на
– „Производител“ по
чл. 2, т. 1 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския смисъла на § 1, т. 46 от допарламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пълнителните разпоредби
общите правила за вътрешния пазар на природен на Закона за енергетиката
газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (ОВ, L
211/94 от 14 август 2009 г.)
– Оператори на съоръжения за рафиниране и
преработка на природен газ
2 . Т р а н с - а) въздушен
– Въздушни превозвачи по смисъла на чл. 3,
порт
транспорт т. 4 от Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно
общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 2320/2002 (ОВ, L 97/72 от 9 април 2008 г.)

б) железопътен
транспорт

– Управл яващи летищата органи по смис ъ л а н а ч л . 2 , т . 2 о т Д и р е к т и в а 2 0 0 9/
12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
11 март 2009 г. относно летищните такси (ОВ, L
70/11 от 14 март 2009 г.)
– Летища по смисъла на чл. 2, т. 1 от Директива
2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 11 март 2009 г. относно летищните такси (ОВ,
L 70/11 от 14 март 2009 г.), включително летища,
изброени в раздел 2 от приложение II към Регламент
(ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на
Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/
ЕС (ОВ, L 348/1 от 20 декември 2013 г.), както и
субекти, които експлоатират помощни инсталации,
намиращи се в рамките на летището

– „Ле т и щ на а д м инистрация“ по смисъла
на § 3, т. 15 от допълнителните разпоредби на
Закона за гражданското
въздухоплаване
– „Летищен оператор“
по смисъла на § 3, т. 16
от допълнителните разпоредби на Закона за гражданското въздухоплаване
– „Летище“ по смисъла на § 3, т. 13 от допълнителните разпоредби на
Закона за гражданското
въздухоплаване

– Оператори по конт рола на у правлението на движението, осъществяващи обслужване
по контрол на въздушното движение по смисъла на чл. 2, т. 1 от Регламент (ЕО) № 549/
2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10
март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент)
(ОВ, L 96/1 от 31 март 2004 г.)

– „Управление на въздушното дви жение“ по
смисъла на § 3, т. 44 от допълнителните разпоредби
на Закона за гражданското
въздухоплаване

– Управители на инфраструктура по смисъла
на чл. 3, т. 2 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г.
за създаване на единно европейско железопътно
пространство (ОВ, L 343/32 от 14 декември 2012 г.)

– „Управител на железоп ът на инфраст ру ктура“ по смисъла на § 1,
т. 2 от допълнителните
разпоредби на Закона за
железопътния транспорт

– Железопътни предприятия по смисъла на
чл. 3, т. 1 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г.
за създаване на единно европейско железопътно
пространство (ОВ, L 343/32 от 14 декември 2012 г.),
включително оператори на обслужващи съоръжения
по смисъла на чл. 3, т. 12 от посочената директива

– „Железопътно предприятие“ по смисъла на
чл. 48 от Закона за железопътния транспорт
– „Оператор на обслужващо съоръжение“
по смисъла на § 1, т. 51
от допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт
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Подсектор
в) воден
транспорт

г) автомобилен
транспорт
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Категория субект

Съответствие

– Предприятия за вътрешноводен, морски и крайбрежен транспорт на пътници и товари по смисъла
на приложение I към Регламент (ЕО) № 725/2004
на Европейския парламент и на Съвета от 31 март
2004 г. относно подобряване на сигурността на
корабите и на пристанищните съоръжения (ОВ, L
129/6 от 29 април 2004 г.), с изключение на отделните кораби, експлоатирани от тези предприятия

– „Компания“ по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на
Наредбата за условията
и реда за постигане сигу рност та на корабите,
п рис та н и щата и п ристанищните райони (ДВ,
бр. 99 от 2014 г.)

– Управителните органи на пристанища по
смисъла на чл. 3, т. 1 от Директива 2005/65/EО на
Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври
2005 г. за повишаване на сигурността на пристанищата (ОВ, L 310/28 от 25 ноември 2005 г.), включително
техните пристанищни съоръжения по смисъла на
чл. 2, т. 11 от Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г.
относно подобряване на сигурността на корабите
и на пристанищните съоръжения (ОВ, L 129/6 от
29 април 2004 г.), както и субекти, експлоатиращи
инсталации и оборудване, разположено в рамките
на пристанището

– „Пристанище“ по
смисъла на чл. 92, ал. 1
от Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република
България
– Ч л. 117, а л. 1 и
чл. 117а, ал. 1, 2, 3 и 4
от Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република
България

– Оператори на службата по морския трафик
по смисъла на чл. 3, буква „о“ от Директива 2002/
59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
27 юни 2002 г. за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за
информация и отменяща Директива 93/75/ЕИО на
Съвета (ОВ, L 208/10 от 5 август 2002 г.)

– Чл. 244а, ал. 1 и 2
от Кодекса на търговското
корабоплаване
– Чл. 115м, ал. 1, т. 12,
13, 14 и 15 от Закона за
морските пространства,
вътрешните водни пътища
и пристанищата на Република България

– Пътни органи по смисъла на чл. 2, т. 12 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/962 на Комисията
от 18 декември 2014 г. за допълване на Директива
2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на предоставянето в целия ЕС на
информационни услуги в реално време за движението по пътищата (ОВ, L 157/21 от 23 юни 2015 г.),
които отговарят за контрола на управлението на
движението
– Оператори на интелигентни транспортни
системи по смисъла на чл. 4, т. 1 от Директива
2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на
интелигентните транспортни системи в област
та на автомобилния транспорт и за интерфейси
с останалите видове транспорт (ОВ, L 207/1 от
6 август 2010 г.)

– „Интелигентни
транспортни системи“ по
смисъла на § 1, т. 40 от
допълнителните разпоредби на Закона за автомобилните превози

3. Банково
дело

– Кредитни институции по смисъла на чл. 4,
параграф 1, т. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.
относно пруденциалните изисквания за кредитните
институции и инвестиционните посредници и за
изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L
176/1 от 27 юни 2013 г.)

4. Инфраст ру к т у ри
на финансови я пазар

– Оператори на местата за търговия по смисъла
Закона за пазарите на
на чл. 4, параграф 1, т. 24 от Директива 2014/65/ЕС финансови инструменти
на Европейския парламент и на Съвета от 15 май
2014 г. относно пазарите на финансови инструменти
и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ, L 173/349 от 12 юни 2014 г.)
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– Централни контрагенти по смисъла на чл. 2,
т. 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно
извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ, L 201/1 от 27
юли 2012 г.)
5. Здраве Здравни
опазване
заведения,
включително болници
и частни
клиники

– Доставчици на здравно обслужване по смисъла на чл. 3, буква „ж“ от Директива 2011/24/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от 9 март
2011 г. за упражняване на правата на пациентите
при трансгранично здравно обслужване (ОВ, L 88/45
от 4 април 2011 г.)

– Чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Закона за здравето
– Чл. 2, ал. 1, чл. 5,
ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 9,
ал. 1, 2 и 3, чл. 10 от Закона за лечебните заведения

6. Доставка и снабдяване с
питейна
вода

– Доставчици и снабдители с води, предназначени за консумация от човека по смисъла на чл. 2,
§ 1, буква „а“ от Директива 98/83/ЕО на Съвета
от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ,
L 330/32 от 5 декември 1998 г.), с изключение на
снабдителите, за които снабдяването с води, предназначени за консумация от човека, е само част от
общата им дейност за снабдяване с блага и стоки,
които не се считат за съществени услуги

Допълнителните разпоредби на Наредба № 9
от 2001 г. за качеството
на водата, предназначена
за питейно-битови цели
(ДВ, бр. 30 от 2001 г.)

7. Цифрова инфраструктура

– Точка за обмен в интернет (ТОИ)
– Доставчици на DNS услуги
– Регистри на имената на домейни от първо ниво

Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1, т. 2
Видове цифрови услуги
1. Онлайн място за търговия.
2. Онлайн търсачка.
3. Компютърни услуги „в облак“.
9817

УКАЗ № 258
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му
права, приет от 44-то Народно събрание на
31 октомври 2018 г.
Издаден в София на 7 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за
авторското право и сродните му права (обн.,
ДВ, бр. 56 от 1993 г.; изм., бр. 63 от 1994 г.,
бр. 10 от 1998 г., бр. 28 и 107 от 2000 г., бр. 77
от 2002 г., бр. 28, 43, 74, 99 и 105 от 2005 г.,
бр. 29, 30 и 73 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г.,
бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 25 от 2011 г., бр. 21
от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 28 от 2018 г.)
§ 1. В глава пета преди чл. 23 се създава
наименование „Раздел I Общи разпоредби“.
§ 2. В чл. 24, ал. 1 т. 10 се изменя така:
„10. използването на вече разгласени произведения в полза на хора с увреждания, ако
е пряко свързано с конкретното увреждане и
не се извършва с цел печалба, извън случаите
на раздел II от тази глава;“.
§ 3. В чл. 25а, ал. 2, изречение първо след
числото „13“ се поставя запетая и думите „и
чл. 25, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 25, ал. 1,
т. 1, чл. 26а и 26б за произведения, които имат
законно право да използват“.
§ 4. В глава пета се създава раздел II с
чл. 26а – 26д:
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„Раздел II
Особени разпоредби за лица с увреждания,
които не позволяват четенето на печатни
материали
Предмет
Чл. 26а. (1) Без съгласието на носителя на
права и без заплащане на възнаграждение е
допустимо използването по реда на този раздел на писмени произведения или свързани с
тях други обекти на закрила в полза на лица
с увреждания, които не позволяват четенето
на печатни материали.
(2) Писмено произведение или свързан с
него друг обект на закрила е:
1. произведение, създадено в писмена форма, което е било разгласено и е възпроизведено
в съответствие с този закон по какъвто и да
е начин и под каквато и да е форма, като
книга, специализирано издание, вестник, списание, нотен материал, музикална партитура
и илюстрация;
2. обект на сродно право, който включва
обекта по т. 1 или е неразделна част от него.
(3) Лице с увреждане, което не позволява
четенето на печатни материали, е лице, което:
1. е незрящо;
2. е с трайно нарушено зрение и е неспособно да чете печатни произведения в същата
степен както лице без такова увреждане;
3. е със сетивно или възпрепятстващо
четенето увреждане и е неспособно да чете
печатни произведения в същата степен както
лице без такова увреждане;
4. поради физическо увреждане не е в състояние да държи книга или да борави с нея,
или не може да фокусира зрението си, или да
движи очите си в степента, която обикновено
е необходима за четене.
Създаване и предоставяне за използване на
копие в достъпен формат
Чл. 26б. (1) Използването по чл. 26а, ал. 1
на писмено произведение или свързан с него
друг обект на закрила за създаването на копие в достъпен формат трябва да отговаря на
условията по чл. 23, да е пряко свързано с
конкретното увреждане и да не се извършва
с цел печалба. Използването по изречение
първо е допустимо:
1. чрез действия по чл. 18, ал. 2, т. 1 – 5,
7, 8 и 10;
2. при отдаване в заем по чл. 22а, ал. 2 и
чл. 84, 90 и 90в относно чл. 22а, ал. 2;
3. чрез действия по чл. 76, ал. 1, т. 1 – относно звукозаписването, видеозаписването,
възпроизвеждането на записите и тяхното
разпространение, и т. 3;
4. чрез действия по чл. 86, ал. 1, т. 1, 3 и
4 и чл. 88;
5. чрез действия по чл. 90а, ал. 1, т. 1, 5,
6 и 8;

ВЕСТНИК

БРОЙ 94

6. чрез действия по чл. 91, ал. 1, т. 1 – относно преизлъчването, т. 2, 3 и 4;
7. чрез действия по чл. 93в.
В случаите по изречение второ чл. 18, ал. 3
и чл. 18а не се прилагат.
(2) Копие в достъпен формат е копие във
вид или форма, чрез която лице с увреждане, което не позволява четенето на печатни
материа ли, пол у чава дост ъп до писмено
произведение или до свързан с него друг
обект на закрила по начин и в същата степен както лице без увреждане по чл. 26а,
ал. 3. Достъпен формат е Брайлов шрифт,
едър шрифт, адаптирана електронна книга,
зву козапис на съдържанието на писмено
произведение (аудиокнига), радиопредаване
и други подобни.
(3) Копие в достъпен формат може да
създаде:
1. лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3 лично
или чрез лице, което действа от негово име;
2. юридическо лице, което е подало уведомление до министъра на културата, има
седалище в Република България и е:
а) народно читалище, или
б) с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност в полза на лица
с увреждания по чл. 26а, ал. 3, или
в) държавна или общинска културна организация, осъществяваща дейност на библиотека, или
г) спец иа л но у ч и л и ще за обу чен ие и
подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение.
(4) Юридическо лице по ал. 3, т. 2 може да
предостави копие в достъпен формат пряко
на лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3 или
чрез друго лице по ал. 3, т. 2 независимо от
държавата – членка на Европейския съюз, в
която се намира постоянният адрес или седалището му. В случаите по изречение първо
е допустимо използване чрез действия по:
1. член 18, ал. 2, т. 2, 4, 5 и 10;
2. член 76, ал. 1, т. 1 – относно разпространението, т. 2 – относно излъчването, предаването и препредаването, и т. 3;
3. член 86, ал. 1, т. 1 – относно разпространението, т. 3 – относно излъчването, предаването и препредаването, и т. 4;
4. член 90а, ал. 1, т. 3 – относно излъчването, т. 4, 6 и 8;
5. член 91, ал. 1, т. 2 – относно разпространението, и т. 3.
(5) Копието в достъпен формат запазва
целостта на писменото произведение или
свързания с него друг обект на закрила, от
които е създадено, като се отчитат промените,
необходими за създаването му.
(6) Лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3 или
юридическо лице по ал. 3, т. 2 с постоянен
адрес или седалище в Република България
има право да получи копие в достъпен фор-
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мат или достъп до такова копие от друго
лице по ал. 3, т. 2 независимо от държавата – членка на Европейския съюз, в която е
седалището му.
(7) Договорът, с който се ограничават
правата по този раздел, е нищожен.
Задължения на юридическото лице по чл. 26б,
ал. 3, т. 2
Чл. 26в. (1) Юридическото лице по чл. 26б,
ал. 3, т. 2 уведомява министъра на културата
за намерението си да създава и предоставя
копия в достъпен формат, включително за
настъпили промени, в тримесечен срок от
решението на управителния орган. Уведомлението съдържа наименование, правен статут
и данни за контакт.
(2) Действията по чл. 26б, ал. 1 и 4 се документират и се извършват от юридическото
лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2 с дължимата грижа
и по начин, който гарантира, че създаденото
копие в достъпен формат:
1. не нарушава неимуществените права по
чл. 15, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 75, ал. 1 и чл. 87;
2. се предоставя съгласно чл. 26б, ал. 4
само на лица с увреждания по чл. 26а, ал. 3
или на юридически лица по чл. 26б, ал. 3, т. 2;
3. няма да бъде използвано в нарушение
на чл. 26б.
(3) Юридическото лице по чл. 26б, ал. 3,
т. 2 публикува информация за спазването на
задълженията по ал. 2 на интернет страницата
си, както и по друг подходящ начин. Информацията се актуализира два пъти годишно.
(4) Юридическото лице по чл. 26б, ал. 3,
т. 2 със седалище в Република България при
поискване от лице с увреждане по чл. 26а,
ал. 3, от друго лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2
или от носител на права го информира по
достъпен начин за:
1. списъка с писмени произведения или
свързаните с тях други обекти на закрила с
копия в достъпен формат, от които разполага,
както и за наличните формати;
2. наименованието и данните за контакт
с юридическите лица със седалище в други
държави – членки на Европейския съюз, с
които обменя копия в достъпен формат.
Списък на юридическите лица по чл. 26б,
ал. 3, т. 2
Чл. 26г. (1) Министърът на културата или
оправомощен от него заместник-министър
поддържа и публикува на интернет страницата на Министерството на културата списък
на юридическите лица по чл. 26б, ал. 3, т. 2,
подали уведомление.
(2) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър предоставя
на Европейската комисия списъка по ал. 1 и
уведомява комисията за промените в него в
тримесечен срок от настъпването им.
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Защита на личните данни
Чл. 26д. Личните данни, предоставени във
връзка с този раздел, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни.“
§ 5. В чл. 94в се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 след думите „чл. 94б1“ се добавя
„ал. 3 – 6“.
2. В ал. 6 след думите „министърът на
културата“ се добавя „или оправомощен от
него заместник-министър“.
3. В ал. 7 след думите „Министърът на
културата“ се добавя „или оправомощен от
него заместник-министър“.
§ 6. В чл. 94г се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Министърът на
културата“ се добавя „или оправомощен от
него заместник-министър“.
2. В ал. 5 след думите „министърът на
културата“ се добавя „или оправомощен от
него заместник-министър“.
§ 7. В чл. 95в, ал. 2, изречение второ думите
„по ал. 1, т. 1“ се заменят със „за колективно
управление на права“.
§ 8. В чл. 97 се създава ал. 17:
„(17) На юридическо лице по чл. 26б, ал. 3,
т. 2, което не изпълни задължение по чл. 26в,
ал. 2 – 4, се налага имуществена санкция от
петстотин до десет хиляди лв.“
Допълнителна разпоредба
§ 9. Този закон въвежда изискванията на
Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския
парламент и на Съвета от 13 септември
2017 г. относно определени позволени видове използване на определени произведения
и други обекти, закриляни от авторското
право и сродните му права, в полза на слепи
хора, лица с нарушено зрение или с други
увреждания, които не позволяват четенето
на печатни материали, и за изменение на
Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право
и сродните му права в информационното общество (OB, L 242/6 от 20 септември 2017 г.).
Заключителни разпоредби
§ 10. Юридическо лице – народно читалище, с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност в полза на лица
с увреждания по чл. 26а, ал. 3, държавна или
общинска културна организация, осъществяваща дейност на библиотека, или специално
училище за обучение и подкрепа на ученици
със сензорни увреждания – увреден слух или
нарушено зрение, със седалище в Република
България, което до влизането в сила на този
закон е извършвало действията по чл. 26б,
ал. 1 и 4, в тримесечен срок от влизането
му в сила подава до министъра на културата
уведомлението по чл. 26в, ал. 1.
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§ 11. До 11 септември 2020 г. министърът
на културата предоставя на Европейската
комиси я информаци я относно на личието
на копия в достъпни формати от писмени
произведения и свързани с тях други обекти
на закрила:
1. различни от тези по чл. 26а, ал. 2, за
лица с увреждания по чл. 26а, ал. 3;
2. за лица с увреждания, различни от тези
по чл. 26а, ал. 3.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 31 октомври 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9818
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УКАЗ № 252
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Звездалин Йорданов Лалов
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Алжирската демократична и народна република със
седалище в гр. Алжир.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 5 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 253
УКАЗ № 250
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Руси Боголюбов Иванов
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Кралство
Дания със седалище Копенхаген.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 2 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9969

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Румен Петров Петров за извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Алжирската демократична и народна република със седалище в гр. Алжир.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 5 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9972

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
УКАЗ № 251

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Светлан Христов Стоев за
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания със
седалище в Копенхаген.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 2 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9970

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239
ОТ 8 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2018 г. за
финансово осигуряване на дейности по национални програми „Развитие на системата
на предучилищното образование“, „Заедно за
всяко дете“ и „Без свободен час“, одобрени
с Решение № 271 на Министерския съвет от
2018 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 2 179 285 лв., разпределени
по общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по нацио-
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нални програми „Развитие на системата на
предучилищното образование“, „Заедно за
всяко дете“ и „Без свободен час“, одобрени
с Решение № 271 на Министерския съвет от
2018 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“,
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 55а от Закона за
публичните финанси и т. 3 от Решение № 271
на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата по национални програми (НП) за 2018 г.

Община

Област

Банско
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Петрич
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Поморие
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе

Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас

НП „Развитие на
НП „Заедсистемата на предно за всяучилищното обрако дете“
зование“
3 024
4 141
6 048
3 024

НП „Без
свободен
час“
2
20
8
3
4
5
2
1

350
252
679
641
363
075
956
785

2 016
4 154
4 158
11
1
1
5
2

088
008
008
040
016

3 024
2 016

4 158

3 834

3 961
1 028
662
35 798
1 113
495
789
471

Общо
(лв.)
2
23
12
3
10
8
2
1
2
8
5
46
1
6
5
2
6
2

350
276
820
641
411
099
956
785
016
115
186
662
886
008
279
535
805
471
858
016
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Община
Царево
Аксаково
Белослав
Варна
Ветрино
Вълчи дол
Девня
Долни чифлик
Дългопол
Провадия
Суворово
Велико Търново
Горна Оряховица
Елена
Златарица
Лясковец
Павликени
Полски Тръмбеш
Свищов
Стражица
Сухиндол
Брегово
Видин
Димово
Кула
Ружинци
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Габрово
Дряново
Севлиево
Балчик
Генерал Тошево
Добрич
Каварна
Крушари
Тервел
Шабла
Кирково

ДЪРЖАВЕН

Област
Бургас
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Габрово
Габрово
Габрово
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Кърджали
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НП „Развитие на
НП „Заедсистемата на предно за всяучилищното обрако дете“
зование“

4 149
2
1
3
2

016
008
024
016

2
2
1
4
5
3
1
2
1
4
2
2

016
016
008
925
040
024
008
016
008
032
016
016

4 032

4 110

016
048
032
016
024
016
016

1 627
6 971
289
88 259
2 765
813
2 241
5 003
4 666
4 961
27 320
18 000
2
3
4
2
7
4

3 066
4 032

1
3
24
8
8
1
2

1 008

1
11

5 040

8

2
6
4
3
10
2

016
048
032
024
080
772

789
976
983
062
444
347

405
16 798
405
2 040

8 064

2
6
4
2
3
2
2

НП „Без
свободен
час“

4
37
2

004
602
647
412
555
349
906
490
665
169
241
612
228
349
445
227
754

2 262
1 084
1 073

Общо
(лв.)
1 627
6 971
289
92 408
2 016
3 773
3 837
8 289
5 003
6 682
6 977
32 438
22 925
5 040
5 813
4 984
6 999
3 070
11 476
6 363
2 016
405
24 862
405
2 040
3 066
7 052
9 650
28 679
10 428
3 579
10 365
3 922
2 490
665
1 169
12 249
612
13 268
349
6 461
43 275
6 786
3 024
12 342
3 856
1 073
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Община
Крумовград
Кърджали
Бобов дол
Дупница
Кюстендил
Невестино
Сапарева баня
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Берковица
Бойчиновци
Вършец
Лом
Медковец
Монтана
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Брезник
Ковачевци
Перник
Радомир
Трън
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Левски
Плевен
Червен бряг
Кнежа
Асеновград
Брезово
Калояново
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Област
Кърджали
Кърджали
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Пловдив
Пловдив
Пловдив
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НП „Развитие на
НП „Заедсистемата на предно за всяучилищното обрако дете“
зование“
2 016

1 992

2 016
3 024
1 008
2
5
2
5
5
4
3
1
3
1
1
1
3

016
040
016
040
040
032
024
008
024
008
008
008
024

3
2
1
23
2
6
1
10

024
016
008
184
016
048
008
080

903

НП „Без
свободен
час“
3 554
16 802
873
13 567
23 698
661
2 338
6 764
4 537
6 808

1 275
2 098
674
4 129
13 161
1 995
12 509
4 158
3 360

4 158

33 619
2 079

1 859
980
1 313
172
20 134
3 951

3 024
1
2
2
3

7 056
2
5
16
14
9
1

016
040
128
112
072
008

11 062

3
29
4
2
19

116
261
474
228

283
613
806
918
762
766
1 519

Общо
(лв.)
3 554
20 810
873
15 583
26 722
1 669
2 338
9 683
5 040
6 553
11 848
5 040
4 032
4 299
1 008
5 122
1 682
5 137
14 169
3 024
1 995
3 024
14 525
1 008
60 961
7 455
6 048
1 008
11 939
980
1 313
172
24 292
3 951
3 024
1 116
2 261
9 530
3 228
2 016
8 323
56 803
18 918
11 990
20 770
766
1 519
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Община
Карлово
Кричим
„Марица“
Пловдив
Първомай
Раковски
„Родопи“
Садово
Стамболийски
Съединение
Хисаря
Сопот
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Цар Калоян
Ветово
Две могили
Иваново
Русе
Сливо поле
Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан
Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица
Девин
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе
Столична
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Етрополе
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Област
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Русе
Русе
Русе
Русе
Русе
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
София-град
София област
София област
София област
София област
София област
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НП „Развитие на
НП „Заедсистемата на предно за всяучилищното обрако дете“
зование“
2 989

9 072
1 008
1 008

1 470

2 184
4 032

7 056
7 056
3 024
3 765
12 096

НП „Без
свободен
час“
15 948
780
2 589
110 255
4 665
9 167
1 873
980
1 523
3 413
385
5 208

2 528
2 607
6 669
450
1 388

4 116
15
3
1
1
3
3
9

120
024
008
008
024
024
072

7 534

6
6
7
17
9
2

048
048
056
136
072
016

1 819
3 576

4 032

4 158

5 964

7 034

540
45 242
1 695
420
2 176
15 054
948
675
4 070
5 205
31 228
6 445
6 524
3 988
5 279
1 701
4 097
17 553
772
224 909
3 691
3 484
660
712
9 351

Общо
(лв.)
18 937
780
2 589
120 797
5 673
10 175
1 873
3 164
5 555
3 413
385
5 208
7 056
7 056
5 552
6 372
18 765
450
1 388
4 116
540
67 896
4 719
1 428
1 008
5 200
3 024
24 126
948
6 723
10 118
14 080
51 940
15 517
8 540
3 988
5 279
1 701
4 097
25 743
772
237 907
3 691
3 484
660
712
9 351
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Община
Златица
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Челопеч
Братя Даскалови
Гълъбово
Казанлък
Мъглиж
Николаево
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище
Димитровград
Любимец
Минерални бани
Свиленград
Симеоновград
Тополовград
Харманли
Хасково
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови пазар
Смядово
Хитрино
Шумен
Болярово
Елхово
Стралджа
„Тунджа“
Ямбол
ОБЩО:
10017
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Област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол
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НП „Развитие на
НП „Заедсистемата на предно за всяучилищното обрако дете“
зование“

НП „Без
свободен
час“
855

2 016

6 048

9 072
5 040

3 864
6 880

2
1
8
6

8 274
3 822

016
008
064
048

1 008
2 016

3 168

6 048
1 008

4 032
6 048
6 048

3 024
3 024
2 016

4 148

4 150

503
713
4 463
6 085
3 331
3 941
2 055
213
4 041
17 675
1 201
1 065
2 337
1 988
31 264
9 855
1 104
6 337
556
6 050
25 126
23 342
450
360
8 567
820
2 591
3 000
18 784
1 591
1 395
1 651

5 040

2
2
1
1

1 008

31

2 016

1
3

4 032
10 080
523 709

12 392
154 939

24
1 500

672
397
427
283
783
592
345
441
388
300
030
637

Общо
(лв.)
855
2 016
503
713
4 463
12 133
3 331
3 941
2 055
213
4 041
30 611
13 121
1 065
4 353
2 996
47 602
19 725
1 104
7 345
556
11 234
25 126
29 390
1 458
360
8 567
820
6 623
9 048
28 980
1 591
1 395
8 825
3 024
4 688
2 397
1 427
6 323
783
32 600
345
3 457
3 388
4 332
46 502
2 179 285
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240
ОТ 8 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за
2018 г. в размер 300 000 лв. за извършване на
неотложни строително-ремонтни работи на
покривни конструкции на сгради на Държавна
агенция „Архиви“.
(2) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Сметната палата за 2018 г. в размер
420 000 лв. за плащания по изпълнителни
листове, издадени от Софийския градски съд
по гражданско дело № 4574/2014 г. по описа
на Софийския апелативен съд, включващи
главница, разноски и законна лихва.
(3) Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2018 г. в размер 2 700 000 лв. за нуждите
на Военномедицинската академия за закупуване на специализирана система от апарати:
магнитно-резонансен томограф и ехографски
апарат за ранна диагностика на карцином на
простатната жлеза.
(4) Одобрява допълнителен трансфер за
други целеви разходи за 2018 г. в размер
754 560 лв. по бюджета на Община Костинброд
за проект „Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в кв.
99а и прилежаща улица с о.т. 376а – о.т. 927
от регулационния план на гр. Костинброд“.
(5) Средствата по ал. 1 – 4 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в област
та на архивното дело“, бюджетна програма
„Национален архивен фонд“, по бюджета на
Министерския съвет за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Със сумата 320 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 4, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 3 да се
увеличат разходите по „Политика в областта на
отбранителните способности“, бюджетна програма „Медицинско осигуряване“, по бюджета
на Министерството на отбраната за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 3 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 5. Главният секретар на Министерския
съвет, председателят на Сметната палата и
министърът на отбраната да извършат съот-
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ветните промени по бюджетите си за 2018 г.
и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г., включително
на бюджетните взаимоотношения на Община
Костинброд с централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет, председателя на Сметната палата, министъра на отбраната и на кмета на община
Костинброд.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241
ОТ 8 НОЕМВРИ 2018 Г.

за изменение на Наредбата за условията,
правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти,
приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от
2013 г.; изм и доп., бр. 66, 92 и 107 от 2014 г.,
бр. 92 от 2015 г., бр. 3 и 14 от 2016 г.; Решение
№ 13049 на Върховния административен съд
от 2015 г. – бр. 32 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 62
и 74 от 2016 г. и бр. 2, 8 и 102 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 8, ал. 5 думата
„два“ се заменя с „четири“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242
ОТ 9 НОЕМВРИ 2018 Г.

за приемане на Правилник за прилагане на
Закона за защита на лица, застрашени във
връзка с наказателно производство
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.
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Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Правилникът за прилагане на Закона за защита на
лица, застрашени във връзка с наказателно
производство, приет с Постановление № 361
на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 100
от 2015 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ПРАВИЛНИК

за прилагане на Закона за защита на лица,
застрашени във връзка с наказателно производство
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат условията
и редът за прилагане на Закона за защита на
лица, застрашени във връзка с наказателно
производство (ЗЗЛЗВНП) относно:
1. организацията и изпълнението на мерките
за специална защита на застрашени лица по
смисъла на ЗЗЛЗВНП;
2. дейността на компетентните органи при
осъществяване на функциите по ЗЗЛЗВНП;
3. процедурата за предоставяне на специална защита;
4. прекратяването на действието на специалната защита;
5. осъществяването на международно сътрудничество;
6. изграждането, поддържането и съхраняването на база данни.
Чл. 2. (1) Мерките за специална защита се
осъществяват от Бюро по защита при главния
прокурор, наричано по-нататък „Бюрото по
защита“, в съответствие с разпореждане на
главния прокурор или решение на Съвета по
защита за предоставяне на специална защита
на застрашени лица.
(2) Планирането, разрешаването, отпускането, разходването и отчитането на средствата по
прилагане на специалната защита се определят
с правила, утвърдени от главния прокурор.
Чл. 3. (1) Специалната защита се осъществява чрез мерки за предварителна защита и
Програма за защита съгласно ЗЗЛЗВНП при
спазване на принципа за конспиративност.
(2) Условията, редът и начинът за изпълнение на мерките за специална защита се
определят с правила, утвърдени от главния
прокурор.
Чл. 4. Бюрото по защита по искане на
неговия директор получава съдействие от
всички органи на държавна власт и местно самоу правление, юридическ и и физически лица, включително цялата налична
информация, необходима за организиране
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и изпълнение на специалната защита, по
ред и по нач и н, оп ределен и в и нс т ру кции или споразумения, сключени съгласно
чл. 5, ал. 8 от ЗЗЛЗВНП.
Г л а в а

в т о р а

ОРГА Н ИЗА Ц И Я И ИЗП Ъ Л Н ЕН И Е Н А
МЕРКИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ЗАЩИТА
Раздел I
Организация и изпълнение на мерките за
предварителна защита
Чл. 5. (1) Въз основа на вида на предоставената предварителна защита директорът
на Бюрото по защита утвърждава план за
действие за изпълнение на определените
мерки за защита. Утвърждаването на плана
се извършва при наличие на финансов разчет
за обезпечаване на изпълнението.
(2) Планът за действие съдържа основна
цел, сили и средства, времетраене, задачи на
служителите, мерки за безопасност и контрол.
Чл. 6. (1) За изпълнение на плана за действие по чл. 5 директорът на Бюрото по защита
със заповед определя:
1. служители за връзка с всяко застрашено
лице;
2. други служители при необходимост от
специални знания и умения за работа със
застрашеното лице;
3. охраняващи екипи и техните ръководители, когато е определена мярка по чл. 6,
ал. 1, т. 1 от ЗЗЛЗВНП;
4. безопасно м ясто за настан яване на
лицето, когато е определена мярка по чл. 6,
ал. 1, т. 3 от ЗЗЛЗВНП.
(2) Промени в състава на определените
служители и мястото за настаняване могат
да се извършват по реда по ал. 1.
Чл. 7. (1) Личната физическа охрана по
чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛЗВНП се изпълнява
денонощно, за определени часове или за определени случаи.
(2) Указанията за безопасност по чл. 7 от
ЗЗЛЗВНП се включват в декларацията по
чл. 16б, ал. 2 от ЗЗЛЗВНП.
Чл. 8. (1) Охраната на имущество по чл. 6,
ал. 1, т. 2 от ЗЗЛЗВНП се изпълнява денонощно, за определени часове или за определени
случаи от служители и/или чрез технически
средства, включително видеонаблюдение и/
или мониторен контрол. Обезпечаването на
мярката може да включва и осигуряване на
пропускателен режим.
(2) Мярката по ал. 1 се прилага по отношение на личното движимо и недвижимо
имущество, което застрашеното лице ползва
или обитава.
(3) Охраняваното имущество се индивидуализира в разпореждането на главния прокурор или в решението на Съвета по защита за
прилагане на мярката за защита.
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Чл. 9. (1) Настаняването на безопасно място
по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛЗВНП на застрашеното лице се извършва на друго подходящо
място след проучване на възможностите и
анализ на средата.
(2) Обезпечаването на мярката може да
включва осигуряване на пропускателен режим
и използване на технически средства, включително видеонаблюдение и/или мониторен
контрол.
(3) Средствата за нощувки и текущите
разходи на застрашените лица са за сметка
на средствата по прилагане на специалната
защита, а разходите по преместването им и
средствата за нощувки на служителите са за
сметка на бюджета на Бюрото по защита.
Чл. 10. (1) Настаняването в друго място за
изтърпяване на наказанието по чл. 6, ал. 1,
т. 4 от ЗЗЛЗВНП на застрашеното лице се
осъществява по предложение на директора на
Бюрото по защита и се осигурява от главния
директор на Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ към министъра на правосъдието.
(2) След настаняването на лицето в друго
място за изтърпяване на наказанието началникът на новото място за изтърпяване на
наказанието е длъжен да осигури на служителите за връзка достъп до лицето.
(3) Служителите за връзка, а в случай на
необходимост и други служители, определени
от директора на Бюрото по защита, поддържат пряк контакт с лицето след разрешение
на началника на мястото за изтърпяване на
наказанието, където лицето е настанено.
Чл. 11. (1) При прилагане на мерки за
предварителна защита Бюрото по защита
осъществява дейност и по ч л. 5, а л. 5 от
ЗЗЛЗВНП, определени с разпореждането на
главния прокурор.
(2) Когато не са предвидени дейности по
чл. 5, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП или е налице необходимост от тяхното изменение или допълнение,
тези дейности се определят с разпореждане
на главния прокурор по предложение на директора на Бюрото по защита.
(3) Разходите за осъществяване на дейности
те по чл. 5, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП са за сметка
на средствата по прилагане на специалната
защита.
Раздел II
Организация и изпълнение на мерките по
Програмата за защита
Чл. 12. (1) Въз основа на вида на предоставената защита директорът на Бюрото
по защита утвърждава план за действие за
изпълнение на определените мерки по Програмата за защита. Утвърждаването на плана
се извършва при наличие на финансов разчет
за обезпечаване на изпълнението.
(2) Планът за действие съдържа основна
цел, сили и средства, времетраене, задачи на
служителите, мерки за безопасност и контрол.
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Чл. 13. (1) За изпълнение на мерките по
Програмата за защита директорът на Бюрото
по защита със заповед определя:
1. служители за връзка с всяко застрашено
лице;
2. други служители при необходимост от
специални знания и умения за работа със
застрашеното лице;
3. място на живеене в страната, когато
е определена мярка по чл. 6, ал. 2, т. 1 от
ЗЗЛЗВНП;
4. охраняващи екипи и техните ръководители, когато е определена и мярка по чл. 6,
ал. 1, т. 1 от ЗЗЛЗВНП.
(2) Промени в състава на определените
служители и мястото на живеене може да се
извършват по реда по ал. 1.
Чл. 14. (1) За изпълнение на мярката за защита по чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛЗВНП – промяна на мястото на живеене в страната, Бюрото
по защита осигурява подходящи жилища, в
които се настаняват защитените лица.
(2) Изборът на подходящите жилища се
осъществява след проучване на възможности
те и анализ на средата, в която лицата ще
бъдат настанени.
(3) Разходите по сключване на договори за
наем, както и разходите, които произтичат от
сключените договори за наем на жилищата по
ал. 2, са за сметка на средствата по прилагане
на специалната защита.
(4) Текущите разходи, свързани с ползването
на жилищата по ал. 2, както и разходите за
причинени от защитеното лице вреди в имота
или на намиращите се в него движими вещи
са за негова сметка или за сметка на неговия
законен представител.
(5) Обезпечаването на мярката по преценка на директора на Бюрото по защита може
да включва осигуряване на пропускателен
режим, използване на технически средства,
включително видеонаблюдение и/или мониторен контрол, както и прилагането на
други способи за повишаване безопасността
на лицето по ред и по начин, определени с
правилата по чл. 3, ал. 2.
Чл. 15. (1) За изпълнение на мярката по
чл. 6, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛЗВНП – промяна на
мястото на работа, Бюрото по защита взаимодейства с компетентните държавни органи
и с юридически и физически лица.
(2) Изборът на подходяща работа се осъществява след проучване на възможностите
и естеството на работата и анализ на средата,
в която лицата ще работят.
Чл. 16. За изпълнение на мярката по чл. 6,
ал. 2, т. 3 от ЗЗЛЗВНП – промяна на детската
ясла или институция в предучилищното, училищното и висшето образование, Бюрото по
защита взаимодейства с компетентни органи
на Министерството на образованието и науката, местната власт, с висши училища и др.
Чл. 17. При изпълнение на мярката по
чл. 6, ал. 2, т. 4 от ЗЗЛЗВНП – настаняване в
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друго място за изтърпяване на наказанието,
се прилага редът по чл. 10.
Чл. 18. При изпълнение на мярката по
чл. 6, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛЗВНП – релокация в
друга държава при условията на чл. 27, ал. 1,
т. 1 и 2 от ЗЗЛЗВНП, се прилага редът по
глава шеста.
Чл. 19. (1) При прилагане на мерки от
Програмата за защита Бюрото по защита
осъществява дейност и по ч л. 5, а л. 5 от
ЗЗЛЗВНП, определени с разпореждането на
главния прокурор.
(2) Когато не са предвидени дейности по
чл. 5, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП или е налице необходимост от тяхното изменение или допълнение,
тези дейности се определят с допълнително
разпореждане на главния прокурор.
(3) Разходите за осъществяване на дейности
те по чл. 5, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП са за сметка
на средствата по прилагане на специалната
защита.
Чл. 20. (1) Издаването на документите
с нови основни данни по чл. 14б, ал. 1 от
ЗЗЛЗВНП се извършва служебно по искане
на Бюрото по защита по ред, определен със
закон.
(2) Редът за съхранение на документите с
предходните основни данни на защитените
лица се определя със заповед на директора
на Бюрото по защита.
(3) В случаите, когато по реда на чл. 6,
ал. 5 от ЗЗЛЗВНП лицето ползва нови основни
данни и издадени въз основа на тях документи,
документите с предходните основни данни
може да се ползват, когато се засягат законните
интереси на държавата, на трети лица или
негови интереси. Ползването се извършва за
всеки конкретен случай след разрешение на
директора на Бюрото по защита в присъствие
на служител от Бюрото по защита.
(4) В случаите, когато по реда на чл. 6,
ал. 7 от ЗЗЛЗВНП лицето ползва новите основни данни и издадените въз основа на тях
документи след излизане от Програмата по
защита, то не може да ползва документите
с предходните основни данни. В тези случаи
документите с предходните основни данни
на лицето продължават да се съхраняват в
Бюрото по защита.
(5) Разходите по издаване на документите
с нови основни данни на защитените лица
са за сметка на средствата по прилагане на
специалната защита.
Г л а в а

т р е т а

ДЕЙНОСТ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ
ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ
ПО ЗЗЛЗВНП
Раздел I
Съвет по защита
Чл. 21. (1) Съветът по защита се състои
от министъра на правосъдието, министъра на
вътрешните работи, представляващия Висшия
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съдебен съвет, председателя на Върховния
касационен съд, главния прокурор и председателя на Държавна агенция „Национална
сигурност“.
(2) При отсъствие или невъзможност за
участие на член на Съвета по защита в случаите по чл. 13а, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛЗВНП той
се представлява от негов заместник, оправомощен със съответен акт.
Чл. 22. Дейността на Съвета по защита се
осъществява по правила, приети по реда на
чл. 13а, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП.
Чл. 23. (1) Заседанията на Съвета по защита се провеждат на всеки шест месеца за
разглеждане на писмените отчети относно
изпълнението на специалната защита или в
тридневен срок от постъпването на предложение за предоставяне на специална защита,
изпратено от главния прокурор по реда на
чл. 16а, ал. 4 и чл. 17, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛЗВНП.
(2) Заседанията на Съвета по защита се
подготвят съгласно правилата, приети по реда
на чл. 13а, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП.
(3) Заседанията на Съвета по защита се
свикват и ръководят от министъра на правосъдието.
Чл. 24. (1) Заседанията на Съвета по защита са закрити.
(2) Заседанията на Съвета по защита се
провеждат при кворум повече от половината
от членовете му. При липса на кворум ръководещият заседанието насрочва ново заседание
в тридневен срок.
Чл. 25. (1) Съветът по защита предоставя
или не допуска предоставяне на специална
защита, като взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
(2) Съветът по защита взема решения, с
които приема направените отчети относно
изпълнението на специалната защита, предоставена на лица с разпореждане на главния
прокурор.
(3) Решенията на Съвета по защита по
представените отчети относно изпълнението
на специалната защита, предоставена на лица
с решение на Съвета по защита, съдържат:
1. дата на решението;
2. личните данни на застрашеното лице;
3. номера на съответното наказателно
производство;
4. конкретната мярка за защита, която
следва да се продължи, промени или прекрати
по отношение на застрашеното/защитеното
лице; в случаите на решение за прекратяване
на специалната защита това се извършва с
разпореждане на главния прокурор.
(4) Решенията на Съвета по защита по
чл. 13а, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛЗВНП съдържат:
1. дата на решението;
2. личните данни на застрашеното лице;
3. номера на съответното наказателно
производство;
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4. предоставяне или отказ от предоставяне
на специална защита;
5. конкретната мярка за предварителна
защита или по Програмата за защита, която
следва да се вземе по отношение на застрашеното лице.
(5) Решенията на Съвета по защита са
писмени и се подписват от всички членове,
присъствали при вземането им, и заедно с
протоколите с обобщени мотиви за решението
и с материалите по тях се изпращат на Бюрото
по защита не по-късно от 3 дни.
Раздел II
Главен прокурор
Чл. 26. Главният прокурор:
1. разпореж да прилагане на мерк и по
предварителната защита и прекратяване на
тяхното действие;
2. разпореж да прилагане на мерк и по
Програмата за защита и прекратяване на
тяхното действие;
3. одобрява или прекратява мерки, взети от
директора на Бюрото по защита, в случаите
по чл. 6, ал. 4 и чл. 17а, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП;
4. сключва или разпорежда на директора
на Бюрото по защита сключването на споразумения за изпълнение на мерките по чл. 27,
ал. 1 от ЗЗЛЗВНП;
5. разпорежда изпълнението на функциите
по чл. 14, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗЗЛЗВНП;
6. ск лючва споразумения за сътрудничество и взаимодействие и издава съвместни
инструкции за взаимодействие с органите на
държавната власт и местното самоуправление
относно реда и предпоставките за оказване
на съдействие по ЗЗЛЗВНП;
7. осъществява международно сътрудничество във връзка с изпълнение на Програмата
за защита при условията на взаимност или
във връзка с международен договор, по който
Република България е страна;
8. участва в Съвета по защита;
9. представя пред Висшия съдебен съвет
отчети за изразходваните средства по прилагане на специалната защита – общо и за
всеки конкретен случай;
10. определя с правилата по чл. 2, ал. 2
реда за отпускане на допълнителна финансова помощ;
11. п редставя п ред Съвета по защ и та
писмените отчети относно изпълнението на
специалната защита;
12. разрешава предоставянето на информация във връзка с изпълнение на специалната
защита;
13. получава доклади и уведомява Съвета
по защита в тридневен срок за взетите мерки
по чл. 6, ал. 2, т. 5 и чл. 27, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП;
14. може да възлага отделни свои правомощия по ЗЗЛЗВНП на свой заместник;
15. ръководи Бюрото по защита и упражнява
функциите на работодател по отношение на
служителите в него;
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16. може да възлага на директора на Бюрото по защита отделни свои правомощия по
чл. 14д, ал. 2 от ЗЗЛЗВНП.
Чл. 27. (1) Главният прокурор се произнася
с мотивирано писмено разпореждане относно:
1. предоставяне на предварителна защита;
2. включване в Програмата за защита;
3. осигуряване на дейности по чл. 5, ал. 5
от ЗЗЛЗВНП с определяне на вида и размера
на финансовата помощ, както и създаване
на нови основни данни по чл. 6, ал. 5 от
ЗЗЛЗВНП на защитени лица, включително
когато решението за включване в Програмата
за защита е взето от Съвета по защита;
4. осигуряване на дейности по чл. 5, ал. 5
от ЗЗЛЗВНП с определяне на вида и размера
на помощта и създаване на нови основни данни по чл. 6, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП на защитени
лица, когато необходимостта е възникнала
въз основа на нови обстоятелства;
5. искания за промяна на срока и вида на
определените мерки;
6. одобряване или прекратяване на мерки,
взети от директора на Бюрото по защита, в
случаите по чл. 6, ал. 4 и чл. 17а, ал. 1 от
ЗЗЛЗВНП;
7. предложения и искания за прекратяване
предоставянето на предварителна защита и
действието на Програмата за защита.
(2) Разпореждането по ал. 1, т. 1, 2 и 5
съдържа:
1. дата на разпореждането;
2. личните данни на застрашеното/защитеното лице;
3. номера на наказателното производство,
във връзка с което се взема мярката за защита;
4. мярката за защита, която следва да се
вземе по отношение на застрашеното/защитеното лице;
5. видовете дейности по чл. 5, ал. 5 от
ЗЗЛЗВНП и размера на финансовата помощ;
6. създаване на нови основни данни по
реда на чл. 6, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП.
(3) Разпореждането по ал. 1, т. 3 и 4 съдържа
данните по ал. 2, т. 1 – 4, както и:
1. номера и датата на решението на Съвета
по защита или на разпореждането на главния
прокурор за предоставяне на предварителна
защита или за включване в Програмата за
защита;
2. видовете дейности по чл. 5, ал. 5 от
ЗЗЛЗВНП и размера на финансовата помощ;
3. създаването на нови основни данни по
реда на чл. 6, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП.
(4) Разпореждането по ал. 1, т. 6 и 7 съдържа данните по ал. 2, т. 1 – 3, както и
одобряване или прекратяване на мярката за
защита, взета по реда на чл. 6, ал. 4 и чл. 17а,
ал. 1 от ЗЗЛЗВНП, съответно прекратяване
предоставянето на предварителната защита и
действието на Програмата за защита.
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Раздел III
Бюро по защита при главния прокурор
Чл. 28. (1) Бюрото по защита е самостоятелна организационна структура при главния
прокурор.
(2) Правилата за устройството и дейността
на Бюрото по защита се уреждат с акт на
главния прокурор.
(3) Класификаторът на длъжностите със
стат у т по Закона за Министерст во т о на
вътрешните работи (ЗМВР), длъжностните
разписания, функционалните задължения и
длъжностните характеристики на служителите
в Бюрото по защита се утвърждават от главния прокурор по предложение на директора
на Бюрото по защита.
(4) Контролът върху дейността на Бюрото по
защита се осъществява от главния прокурор.
Чл. 29. (1) Директорът на Бюрото по защита е пряко подчинен на главния прокурор.
(2) Директорът на Бюрото по защита:
1. представлява Бюрото по защита;
2. осъществява общото и непосредственото
ръководство на Бюрото по защита;
3. ръководи пряко планирането, организирането и контрола на оперативните дейности
на Бюрото по защита;
4. планира, разрешава, отпуска, разходва
и отчита бюджетните средства по бюджета
на Бюрото по защита;
5. изготвя становища до главния прокурор
относно:
а) възможността за осигуряване и вида на
мерките за предварителна защита;
б) възможността за включване на застрашеното лице в Програмата за защита, вида
на подходящите мерки и първоначалния им
срок, както и необходимостта от дейности по
чл. 5, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП и създаване на нови
основни данни по чл. 6, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП;
в) необходимостта от продължаването на
мерките по Програмата за защита за всяко
защитено лице, както и за изменение на вида
на приложената мярка за защита;
6. изготвя предложения до главния прокурор за:
а) удължаване на предварителната защита;
б) прекратяване на предварителната защита;
в) осигуряване на дейности по чл. 5, ал. 5
от ЗЗЛЗВНП, когато необходимостта е възникнала въз основа на нови обстоятелства;
г) създаване на нови основни данни по чл. 6,
ал. 5 от ЗЗЛЗВНП, когато необходимостта е
възникнала въз основа на нови обстоятелства;
д) прекратяване действието на Програмата
за защита;
7. представя на главния прокурор отчети
за изразходваните средства по прилагане на
специалната защита – общо и за всеки конкретен случай;
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8. представя на главния прокурор писмените отчети за дейността на Бюрото по защита
относно изпълнението на специалната защита;
9. нарежда изпълнение на мерки за предварителна защита по реда на чл. 6, ал. 4 от
ЗЗЛЗВНП;
10. сключва писмени споразумения със
застрашени лица за предоставяне на защита
в тридневен срок от датата на съответното
разпореждане на главния прокурор или решение на Съвета по защита;
11. нарежда изпълнение на други мерки от
Програмата за защита в случаите по чл. 17а
от ЗЗЛЗВНП с изключение на мярката по
чл. 6, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛЗВНП;
12. осигурява присъствието в наказателното
производство на лица, на които е предоставена
специална защита;
13. осъществява оперативно сътрудничество
с компетентните национални органи и с органи
на други държави в областта на защитата на
застрашени лица във връзка с наказателното
производство;
14. въз основа на международен договор или
при условията на взаимност след разпореждане
на главния прокурор сключва споразумения с
компетентни органи на други държави;
15. организира осъществяването на лична
физическа охрана при условията и по реда
на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК);
16. организира изпълнението на разпореждания на главния прокурор за принудително
довеждане на лица до орган на съдебната
власт и за обезпечаване охраната на действия
по разследването;
17. управлява човешките ресурси съобразно чл. 14д, ал. 2 от ЗЗЛЗВНП и правилата
по чл. 28, ал. 2.
(3) В изпълнение на правомощията си по
ал. 2 директорът на Бюрото по защита издава
заповеди.
(4) При изпълнение на функциите си директорът на Бюрото по защита се подпомага
от заместник-директор. Заместник-директорът
замества директора при ползване на законоустановен отпуск, командироване в страната
и в чужбина и при други случаи на негово
отсъствие.
Чл. 30. (1) Служителите на Бюрото по
защита са:
1. държавните служители, по отношение
на които се прилагат разпоредбите на част
трета, глави седма – дванадесета от ЗМВР;
2. държавните служители, чийто статут се
урежда със Закона за държавния служител;
3. лицата, работещи по трудово правоотношение, чийто статут се урежда при условията
и по реда на Кодекса на труда и ЗМВР.
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(2) Служителите изпълняват възложените им задачи и отговарят пред преките си
ръководители за изпълнението на работата
съобразно длъжностните си характеристики.
(3) Държавните служители, които изпълняват специфични служебни дейности по
смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба
на ЗЗЛЗВНП, могат:
1. да използват способи и средства, гарантиращи тяхната лична безопасност и прикритие
на самоличността им;
2. при условията на конспиративност:
а) да използват сигнално-охранителни и
известителни системи, системи за контрол
и системи за видеонаблюдение, охранително осветление, комуникационни средства,
транспортни средства, съответно оборудвани
служебни помещения и др.;
б) да осъществяват контрол по спазване
на поетите задължения по сключените споразумения от защитените лица;
3. да организират пропускателен режим в
обекти, свързани със застрашените/защитените лица.
(4) Извън изпълнението на специалната защита държавните служители, които изпълняват
специфични служебни дейности по смисъла на
§ 1 от допълнителната разпоредба на ЗЗЛЗВНП,
извършват дейности по:
1. принудително довеждане на лица до
орган на съдебната власт;
2. охрана и обезпечаване на действия по
разследването в наказателното производство;
3. организиране и осъществяване на лична
физическа охрана при условията на НПК;
4. подпомагане на организацията и осъществяването на охраната на застрашени
магистрати и членове на техните семейства.
(5) При осъществяване на функциите си служителите по ал. 3 и 4 имат специфични права
и задължения по чл. 14д, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП,
за чието изпълнение получават съдействие
от основни структури на Министерството на
вътрешните работи.
(6) Условията и редът за прилагане на
чл. 14д, ал. 2 от ЗЗЛЗВНП се определят с
правила, утвърдени от главния прокурор по
предложение на директора на Бюрото по
защита.
(7) На служителите на Бюрото по защита,
изпълн яващи специфични сл у жебни дейности по смисъла на § 1 от допълнителната
разпоредба на ЗЗЛЗВНП, при необходимост
с разпореждане на директора на Бюрото по
защита се осигурява психологична помощ.
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П РОЦ Е Д У РА ЗА П РЕ ДОС ТА ВЯ Н Е Н А
СПЕЦИАЛНА ЗАЩИТА
Раздел І
Предоставяне на предварителна защита
Чл. 31. (1) Процедурата за предоставяне на
специална защита на лица по чл. 3, т. 1 и 2
от ЗЗЛЗВНП започва с предложение по реда
на чл. 15 и 16 от ЗЗЛЗВНП.
(2) Предложението за предоставяне на
специална защита се отправя от окръжния
прокурор или от съда чрез Бюрото по защита
до главния прокурор при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ).
(3) В случаите, когато предложението не
съдържа всички данни по чл. 16, ал. 1 от
ЗЗЛЗВНП, директорът на Бюрото по защита
може да изиска от органа, отправил предложениет о, да п редос та ви доп ъ л ни т ел на
информация.
Чл. 32. (1) На лицата по чл. 3, т. 3 от
ЗЗЛЗВНП може да се предостави специална
защита заедно със защитата на лицата по
чл. 3, т. 1 и 2 от ЗЗЛЗВНП или след като те
вече са получили защита.
(2) Предоставянето на специална защита на
лица по чл. 3, т. 3 от ЗЗЛЗВНП се извършва
по реда на чл. 15, ал. 4 и 5 от ЗЗЛЗВНП по
писмено искане на застрашено/защитено лице.
В тези случаи предложението на окръжния
прокурор или на съда до главния прокурор
съдържа:
1. данните по чл. 16, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП по
отношение на лицето по чл. 3, т. 3 от ЗЗЛЗВНП;
2. лични данни за лицето по чл. 3, т. 1
и 2 от ЗЗЛЗВНП и данни за връзката му с
лицето по т. 1.
Чл. 33. Към предложението за предоставяне на специална защита на лицата по чл. 3,
т. 1 – 3 от ЗЗЛЗВНП се прилага изрично писмено съгласие на лицето за предоставяне на
специална защита и декларация за неговото
семейно и материално състояние, както и
за задълженията му към държавата и към
юридически или физически лица.
Чл. 34. (1) По предложението по чл. 15,
ал. 1 от ЗЗЛЗВНП Бюрото по защита изготвя
становище относно възможността за осигуряване и вида на мерките за предварителна
защита на лицето.
(2) Директорът на Бюрото по защита докладва предложението на главния прокурор
заедно с изготвеното становище по ал. 1.
Чл. 35. (1) При разпореждане на главния
прокурор за предоставяне на предварителна
защита директорът на Бюрото по защита
уведомява органа, внесъл предложението.
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(2) При разпореждане на главния прокурор
за недопускане предоставяне на предварителна
защита по предложение на окръжния прокурор
директорът на Бюрото по защита уведомява
органа, внесъл предложението.
(3) В случаите по чл. 16а, ал. 4 от ЗЗЛЗВНП
за решението на Съвета по защита директорът
на Бюрото по защита уведомява съда, внесъл
предложението.
Чл. 36. В случаите, когато застрашеното
лице оттегли писмено искането или съгласието си за предоставяне на специална защита
преди издаването на разпореждане от главния
прокурор или вземането на решение на Съвета
по защита, процедурата по предоставяне на
специална защита се прекратява по реда на
чл. 16б, ал. 2, изречение трето от ЗЗЛЗВНП.
Чл. 37. (1) В изпълнение на разпореждането или на решението на Съвета по защита
за предоставяне на предварителна защита
Бюрото по защита извършва действията по
чл. 16б, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗЗЛЗВНП.
(2) В срок до 5 дни от датата на разпореждането или на решението на Съвета по защита
застрашеното лице подписва или отказва да
подпише декларацията по чл. 16б, ал. 2 от
ЗЗЛЗВНП.
Чл. 38. Бюрото по защита изпълнява мерките по предоставяне на предварителна защита
от датата на подписване на декларацията по
чл. 16б, ал. 2 от ЗЗЛЗВНП.
Чл. 39. В изпълнение на разпореждането на
главния прокурор или на решението на Съвета
по защита за предоставяне на предварителна
защита и дадено писмено съгласие от застрашеното лице Бюрото по защита извършва
действията по чл. 16б, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛЗВНП
въз основа на информация, получена от службите за сигурност и службите за обществен
ред, от органа, направил предложението, и от
други органи, организации и лица.
Чл. 40. (1) В срока на предварителната
защита директорът на Бюрото по защита
представя на главния прокурор становище
по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП относно необходимостта и възможността за включване на
застрашеното лице в Програмата за защита
и за вида на подходящите мерки в рамките
на първоначален срок не по-дълъг от осем
месеца.
(2) Становището съдържа и предложение
относно необходимостта от дейности по чл. 5,
ал. 5 от ЗЗЛЗВНП и създаване на нови основни
данни по чл. 6, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП.
Раздел ІІ
Включване в Програмата за защита
Чл. 41. (1) Застрашеното лице се включва
в Програмата за защита въз основа на разпореждане на главния прокурор или на решение
на Съвета по защита.
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(2) Разпореждането на главния прокурор
се издава, съответно решението на Съвета по
защита се приема, до изтичането на срока на
предварителната защита.
Чл. 42. (1) При разпореждане на главния
прокурор за включване на застрашено лице
в Програмата за защита директорът на Бюрото по защита уведомява органа, внесъл
предложението.
(2) При разпореждане на главния прокурор
за недопускане предоставянето на защита по
предложение на окръжния прокурор директорът на Бюрото по защита уведомява органа,
внесъл предложението.
(3) За решението на Съвета по защита
директорът на Бюрото по защита уведомява
съда, внесъл предложението.
Чл. 43. (1) Бюрото по защита периодично изготвя становище до главния прокурор
след вземане на мнение от органа, изготвил
предложението, относно необходимостта от
продължаване на мерките по Програмата за
защита за всяко защитено лице или за тяхното
изменение или прекратяване.
(2) Директорът на Бюрото по защита предоставя изготвеното становище в едномесечен
срок след изтичането на всеки шест месеца
считано от датата на подписването на споразумението.
Чл. 44. В тридневен срок от датата на разпореждането на главния прокурор по чл. 17, ал. 2,
т. 1 от ЗЗЛЗВНП или от датата на решението на
Съвета по защита по чл. 17, ал. 3 от ЗЗЛЗВНП,
с което се предоставя защита преди изтичане
на срока на предварителната защита, директорът на Бюрото по защита или оправомощен
от него служител сключва споразумението по
чл. 18, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП, за което Бюрото
по защита уведомява органа, внесъл предложението.
Чл. 45. (1) Правата и задълженията на защитеното лице, включително задължението да
не пречи по никакъв начин за прилагането на
съответните мерки за защита, и действията,
от които трябва да се въздържа, се определят
от Бюрото по защита в споразумението по
чл. 18, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП в рамките на закона,
този правилник и правилата по чл. 3, ал. 2.
(2) При промяна в оперативната обстановка
може да се сключи допълнително споразумение, с което действията по ал. 1 могат да се
изменят или допълват.
(3) Изпълнението на задълженията на защитеното лице с определена мярка по чл. 6, ал. 2,
т. 1 от ЗЗЛЗВНП се контролира от Бюрото по
защита при условията на конспиративност и
по ред, определен с правилата по чл. 3, ал. 2.
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ПРЕКРАТЯВАНЕ Н А ДЕЙСТВИЕТО Н А
ПРОГРАМАТА ЗА ЗАЩИТА
Чл. 46. (1) При настъпване на основания за
прекратяване на действието на Програмата за
защита, включително в случаите, при които
защитеното лице заяви изрично писмено, че не
желае повече да бъде защитавано, окръжният
прокурор или съдът чрез Бюрото по защита,
или директорът на Бюрото по защита изпращат незабавно мотивирано предложение до
главния прокурор.
(2) В случаите, при които мярката за защита
е определена с решение на Съвета по защита,
главният прокурор внася предложението по
ал. 1 в Съвета по защита за разглеждане в
тридневен срок от получаването му.
Ч л. 47. Дейс т вие т о на Прог рамата за
защита се прекратява считано от датата на
разпореждането на главния прокурор освен
в случаите на прекратяване:
1. по чл. 20, т. 1 от ЗЗЛЗВНП – от датата
на смъртта;
2. по чл. 20, т. 3 от ЗЗЛЗВНП – от датата
на изтичането на срока на споразумението;
3. по чл. 22 от ЗЗЛЗВНП – от датата на
постъпването на писмено искане в Бюрото
по защита;
4. от датата на решението на Съвета по защита за прекратяване на специалната защита.
Г л а в а

ш е с т а

ОСЪЩЕСТВЯВА НЕ Н А МЕЖ ДУ Н А РОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Чл. 48. Въз основа на международен договор по чл. 26 от ЗЗЛЗВНП или при условията
на взаимност:
1. в случаите, когато е поискана защита на
лица, Бюрото по защита по своя инициатива
или при запитване обменя информация със
съответните международни органи и с органи
на други държави при спазване изискванията
на ЗЗКИ;
2. директорът на Бюрото по защита организира и контролира изпълнението на предвидените в чл. 27, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП мерки
за защита.
Чл. 49. (1) Мярката по чл. 6, ал. 2, т. 5 от
ЗЗЛЗВНП се прилага при условията на чл. 27,
ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЗЛЗВНП, когато:
1. лицето е включено в Програмата за
защита и е дало съгласие за извършване на
преместването му или временното му пребиваване в друга държава, избрана от Бюрото
по защита;
2. има влязъл в сила международен договор за защита на лица, по който Република
България е страна, или при условията на
взаимност;
3. има влязъл в сила международен договор за защита на класифицирана информация
между Република България и другата държава,
избрана от Бюрото по защита;
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4. има издадено разпореждане на главния
прокурор за прилагане на мярката;
5. има сключено споразумение за сътрудничество със съответната служба на другата
държава за защита на конкретното защитено
лице.
(2) Мерките по чл. 27, ал. 1, т. 3 и 4 от
ЗЗЛЗВНП се прилагат, когато:
1. е постъпило искане от друга държава, с
която Република България има влязъл в сила
международен договор за защита на лица, по
който Република България е страна, или при
условията на взаимност, за осигуряване на
местопребиваване или временно пребиваване
на лице на територията на Република България;
2. лицето е включено в Програма за защита
на другата държава;
3. изразено е съгласие на главния прокурор
за осигуряване на местопребиваване или временно пребиваване на лицето на територията
на Република България и за сключване на
споразумението по т. 4;
4. има сключено споразумение за сътрудничество в областта на защита на свидетелите
със съответната служба на другата държава
за конкретното защитено лице.
(3) В случаите по ал. 2 Бюрото по защита
във взаимодействие с компетентните държавни органи оказва съдействие за издаване на
необходимите документи за пребиваване на
защитеното лице на територията на страната
за срока на споразумението за сътрудничество.
(4) При подготовката и прилагането на
мерките по чл. 27 от ЗЗЛЗВНП разходите за
защитените лица са за сметка на съответната държава съгласно сключеното конкретно
споразумение.
Чл. 50. (1) За ефективно осъществяване на
дейностите по ЗЗЛЗВНП Бюрото по защита
може да участва в организирани международни
мероприятия с професионална насоченост, да
привлича експерти в областта на защитата на
застрашени лица за провеждане на обучения
и съвместни дейности и да участва в международни форуми за изучаване и прилагане на
дейности и процедури за защита, утвърдени
в международната практика.
(2) Сътрудничеството по ал. 1 се осъществява след разрешение от главния прокурор за
всеки конкретен случай.
Г л а в а

с е д м а

ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА БАЗА ДАННИ
Чл. 51. (1) Бюрото по защита събира, систематизира, анализира и съхранява информация,
отнасяща се до дейностите по предоставяне
на специална защита, по ред, определен в
заповед на главния прокурор, при осигурени
мерки за защита, предвидени в ЗЗКИ.
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(2) За всяко застрашено/защитено лице или
живеещи съвместно застрашени/защитени
лица се създава и се води дело за защита, на
което се дава явно наименование.
Чл. 52. (1) В Бюрото по защита се създава
и се води регистър, в който се вписват всички
издадени разпореждания на главния прокурор и взети решения на Съвета по защита
съгласно ЗЗЛЗВНП, както и други данни за
застрашени или защитени лица.
(2) Главният прокурор определя със заповед
вида на данните и реда за водене на регистъра
в съответствие с изискванията на ЗЗКИ и на
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
(3) Директорът на Бюрото по защита определя със заповед служителите, които водят
регистъра по ал. 1.
(4) Регистърът се води на електронен и на
хартиен носител.
Чл. 53. След изтичането на съответния срок
за съхраняване на данните те се унищожават
от специална комисия в състав, определен със
заповед на директора на Бюрото по защита за
всеки конкретен случай по предложение на
служителя по сигурността на информацията
в съответствие със ЗЗКИ и ЗЗЛД.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
§ 1а от заключителните разпоредби във връзка
с § 33 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за защита на лица, застрашени
във връзка с наказателно производство (ДВ,
бр. 44 от 2018 г.).
§ 2. В тримесечен срок от влизането в сила
на този правилник главният прокурор издава
правилата по чл. 3, ал. 2.
10083

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
МЕМОРАНДУМ
за сътрудничество между Министерството на
икономиката на Република България и Търговския департамент на провинция Хънан,
Китайска народна република
(Одобрен с Решение № 515 от 20 юли 2018 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 19 октомври 2018 г.)
С цел утвърждаване на традиционното
приятелство между Република България и
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Китайската народна република и насърчаване
на всеобхватното сътрудничество между Република България и провинция Хънан, Китайска
народна република, както и с цел укрепване на
прякото двустранно търговско и икономическо
сътрудничество, Министерството на икономиката на Република България (страна А, адрес:
Министерство на икономиката, ул. Славянска
№ 8, представител: Емил Караниколов, министър) реши да задълбочи сътрудничеството с
Търговския департамент на провинция Хънан
(страна Б, адрес: ул. Уенхуа № 115, Джънджоу,
провинция Хънан, регистрационен номер:
11410000005184590W, представител: Джан Янмин, директор). Двете страни се договарят да
въведат принципа за споделяне на ресурси,
равенство и дългосрочно, всеобхватно стратегическо партньорство. С цел да реализират
горното, както и да изградят солидна основа
за бъдещо сътрудничество по други проекти,
двете страни подписват настоящия Меморандум и ще се придържат към него.
Страна А:
1) Се съгласява да установи всеобхватни
отношения на икономическо и търговско
сътрудничество със страна Б.
2) Ще положи усилия да се развие инвестиционното и търговско сътрудничество между
бизнеса и организациите от България и провинция Хънан в съответствие с действащите
закони и разпоредби в двете страни.
3) Ще оказва съдействие и подкрепа за
създаване на нови и разширяване на съществуващите бизнес контакти между предприятията
от България и провинция Хънан; ще насърчава
сътрудничеството между малките и средните
предприятия от България и провинция Хънан;
ще стимулира предприятията от двете страни
да участват в панаири, изложения, форуми и
симпозиуми, които се провеждат на територията на България и провинция Хънан.
4) Ще насърчава и оказва съдействие, в
рамките на своите компетенции, фирми от
провинция Хънан да инвестират в български
индустриални зони.
5) Приветства и подкрепя провинциалните
власти и ключовите предприятия от провинция
Хънан да посетят България за обсъждане на
бъдещото сътрудничество, както и да представят водещите индустрии и продукти от
провинция Хънан.
6) Ще насърчава и подкрепя българските
предприятия да осъществяват икономически
и търговски проекти в провинция Хънан, да
представят водещите български индустрии и
продукти в провинцията.
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7) Ще предоставя услуги за улесняване
на предприятията от провинция Хънан в
България.
Страна Б:
1) Се съгласява да установи всеобхватни
отношения на икономическо и търговско
сътрудничество със страна А.
2) Ще проучва и създава възможности за
сътрудничество в изпълнението на съвместни
проекти в области от взаимен интерес.
3) Ще насърчава и оказва съдействие, в
рамките на своите компетенции, фирми от
България да инвестират в индустриални зони
в провинция Хънан.
4) Ще насърчава и подкрепя китайски
предприятия да осъществяват икономически
и търговски проекти в България, да представят водещи индустрии и продукти от Китай.
5) Приветства и подкрепя български официални лица и ключови предприятия да посетят
Хънан за обсъждане на бъдещо сътрудничество, както и да представят водещи индустрии
и продукти от България.
6) Ще предоставя услуги за улесняване на
българските предприятия в провинция Хънан.
Ограничения:
1) Двете страни ще се придържат стриктно
към този Меморандум.
2) Сътрудничеството между двете страни
не е изключително, като същевременно двете
страни могат да си сътрудничат и с други
съответни партньори.
3) Настоящият Меморандум за сътрудничество влиза в сила от датата на подписване
и ще бъде в сила за срок 5 години. Той ще
бъде продължаван автоматично за последващи
петгодишни периоди, освен ако една от Страните не информира другата Страна писмено
най-малко три месеца преди изтичането на
срока на действие за своето намерение да
прекрати настоящия Меморандум.
4) Този Меморандум е подписан на 19 октомври 2018 г. в София. Изготвен е в два екземпляра с еднакво правно действие на английски
език, по един екземпляр за всяка от страните.
5) Този Меморандум има рамков характер.
Конкретните сфери на сътрудничество могат
да бъдат договаряни с отделни споразумения
въз основа на настоящия Меморандум.
За Министерството
на икономиката на
Република България:
Емил Караниколов,
министър
9771

За Търговския
департамент на
провинция Хънан,
Китайска народна
република:
Джан Янмин,
директор
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОГРАМА

между правителството на Република България
и правителството на Република Армения за
сътрудничество в областта на образованието
и науката за периода 2018 – 2022 г.
(Одобрена с Решение № 311 от 10 май 2018 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването є – 23 октомври 2018 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Република Армения
(наричани по-нататък „страните“):
– к ат о изхож дат о т ра зпор едби т е на
подписаната на 25 април 1994 г. Спогодба за сътрудничество в областта на
к улт у рата, образованието и нау ката
между правителството на Република
България и правителството на Република Армения;
– в одени от желанието за по-нататъшно
развитие и укрепване на съществуващите традиционно приятелски отношения
между народите на двете страни;
– р ешени да развиват и задълбочават
сътрудничеството в областта на образованието и науката,
се договориха за следното:
Член 1
Страните се договарят да си сътрудничат
въз основа на настоящата Програма в областта
на образованието и науката съобразно своето
национално законодателство и нормите на
международното право.
Член 2
Институциите, които са отговорни за изпълнението на тази Програма, са:
– о т българска страна: Министерството на
образованието и науката на Република
България;
– о т арменска страна: Министерството на
образованието и науката на Република
Армения.
Член 3
Страните осъществяват обмен на информация относно структурата, съдържанието
и организацията на техните образователни
системи, както и за научните организации с
цел по-ефективно сътрудничество в областта
на образованието.
Член 4
Страните осъществяват обмен на образователни програми на всички образователни
нива, както и подпомагат развитието на съвместни образователни програми и тяхното
прилагане.
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Член 5
Страните насърчават обмена на ученици
с цел заздравяване на меж ду у чилищните
отношения и организират обмяна на опит
в средното образование и предучилищното
възпитание. За целта страните разменят за
срок до 10 дни 2 учители от предучилищното образование и 2 учители от средното
образование. Подробностите се уточняват по
дипломатически път.
Член 6
Страните подпомагат създаването и развитието на преки връзки между висшите
училища и научните организации на двете
страни въз основа на подписани двустранни
споразумения между тях.
Член 7
Двете страни си разменят ежегодно на
реципрочна основа:
– д о 4 стипендии за студенти за пълен
срок на обучение в бакалавърска или
магистърска степен;
– с типендии с обща квота 12 месеца за
следдипломно обучение, специализация
или научни изследвания на докторанти, преподаватели и изследователи с
продължителност не по-малко от един
месец.
Подробностите се уточняват по дипломатически път.
Член 8
Страните извършват проверка на езиковите
познания на студентите, специализантите и
научните работници, изпращани за обучение
в съответната страна. Специализантите и
научните работници, изпращани по линия на
тази Програма, е необходимо да знаят поне
един чужд език (руски или английски език).
За студентите, специализантите и научните
работници, които нямат езикови познания на
съответната страна, се предоставя възможност
за едногодишно обучение по индивидуален
план преди професионалното обучение.
Член 9
Ст удентите на двете страни, които са
получили стипендии, не могат да променят
специалността си без разрешение от упълномощения орган на неговата/нейната страна.
Член 10
Приемащата страна осигурява на стипендиантите, разменяни по чл. 7:
– о свобождаване от такса за обучение;
– с типендия съобразно действащото законодателство на приемащата страна;
– н астаняване в студентско общежитие в
съответствие с националното законодателство на приемащата страна;
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– п раво на хранене в студентски стол
при субсидирани от държавата условия
съгласно местното законодателство;
– б езплатна спешна медицинска помощ
в сл у чаите на внезапно забол яване
или злополука съгласно действащото
законодателство на приемащата страна;
– д остъп до библиотеки, архиви, лаборатории и др.
Пътните разноски до столицата на съответната страна и обратно, както и здравната застраховка на кандидата са за сметка
на изпращащата страна или на кандидата.
Транспортните разходи в страната, свързани
с изпълнението на работната програма или
обучението, се поемат от приемащата страна.
Документите на кандидатите, предложени
за обучение по чл. 7, следва да бъдат получени
от съответните институции от двете страни не
по-късно от м. май през съответната година
и подробностите следва да бъдат уточнени по
дипломатически път.
Член 11
Страните подкрепят преподаването в своите висши училища, съответно на предмети
в областта на българистиката и в областта на
арменистиката, и съдействат за изпращането
на лектори по български език и литература
и съответно по арменски език и литература
в университетите на двете страни според необходимостта и възможностите за това.
Член 12
При обмена на лектори приемащата страна
чрез университетите осигурява:
– м есечна заплата съгласно действащото
в приемащата страна законодателство;
– н астаняване в обзаведено жилище;
– м едицинска помощ съгласно националното законодателство на приемащата
страна.
Изпращащата страна или лекторът поема
пътните разходи до и от столицата на приемащата страна, както и разходите за здравна
застраховка. Транспортните разходи в страната, свързани с изпълнението на работата
на лектора, се поемат от приемащата страна.
Член 13
Българската страна приема до двама арменски студенти за участие в летни семинари
по български език, литература и култура, съответно един в СУ „Св. Климент Охридски“
и един във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Българската страна осигурява на арменските участници обучение, настаняване и храна,
сертификат за обучението, културна програма
и спешна медицинска помощ съгласно действащото национално законодателство в страната.
Арменската страна или кандидатите следва
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да покрият пътните разходи до и от мястото
на провеждане на семинара и медицинската
застраховка.
Член 14
Страните насърчават обмена на университетски преподаватели, учени и изследователи
от научни организации за запознаване с опита
и постиженията на научните и образователните
институции в областта на висшето образование
и науката, както и участието им в съвместни
научни проекти. Конкретните форми и условия
на обмен се определят от съответните висши
училища и научни институти в рамките на
тяхната автономия.
Член 15
Научните организации и висшите училища на двете страни разработват съвместни
научни проекти или програми с цел развитие
и разширяване на научното сътрудничество.
Редът за обмен на информация и използване
на резултатите от научното сътрудничество
се уточняват директно с подписване на двустранни договори и е съобразен със законодателството на страните.
Българската страна в качеството є на
членка и арменската страна в качеството є
на асоциирана страна по програма „Хоризонт
2020“ проучват и използват възможностите,
които предоставя за финансиране най-голямата
европейска програма за научни изследвания
и иновации, с цел укрепване и разширяване
на двустранното си сътрудничество.
Член 16
Страните поощряват взаимното участие в
международни състезания и други подобни
прояви.
Член 17
Страните насърчават публикациите на
съвместни проучвания и изследвания в образователни и нау чни списания, както и
провеждането на съвместни конференции.
Член 18
Страните организират ежегодно размяна
на делегации от експерти с цел укрепване на
връзките, обмяна на опит и обсъждане на
въпроси, отнасящи се до развитието на сътрудничеството, при съобразяване с финансовите
възможности за двете страни.
Член 19
Децата на членове на съответните дипломатически и консулски представителства може да
учат в държавни средни или висши училища
на другата страна за периода на мандата на
техните родители без заплащането на такси
за обучение с изключение на специалностите
в направления „Медицина“ и „Изкуства“.
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Студентите могат да се обучават за придобиване на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“. Приемащата страна не изплаща стипендия и не
осигурява общежитие.
Член 20
Приемащата страна освобождава гражданите на другата страна от заплащане на такси за
пребиваването им или за продължаване срока
на пребиваване, когато същите са свързани с
изпълнение на тази Програма.
Член 21
Страните могат да изменят и допълват
тази Програма по взаимно съгласие с отделен
протокол, който е неделима част от настоящата Програма и който влиза в сила съгласно
установения в Програмата ред.
Тази Програма не изключва други форми на сътрудничество и инициативи, които
могат да бъдат договорени допълнително по
дипломатически път.
Член 22
Всички спорове, възникнали между страните във връзка с тълкуването или прилагането
на настоящата Програма, се решават чрез
преговори и консултации.
Член 23
Програмата влиза в сила от датата на
нейното подписване и ще бъде валидна до
подписването на нова програма, която я
отменя.
Тази Програма отменя Програмата между правителството на Република България
и правителството на Република Армения за
сътрудничество в областта на образованието
и науката за периода 2009 – 2012 г., като изпълнението на текущи съвместни инициативи
и дейности следва да продължи до тяхното
приключване.
Изготвена на 23.10.2018 г. в град София в
два оригинални екземпляра на български,
арменски и английски език, като всички
текстове имат еднаква юридическа сила. В
случай на възникване на противоречия при
тълкуването на условията по време на изпълнението на Програмата английският текст на
Програмата ще бъде определящ.
За правителството
на Република
България:
Красимир Вълчев,
министър на
образованието
и науката
9727

За правителството
на Република
Армения:
Армен Саргсян,
посланик на
Република Армения
в Република
България
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НАРЕДБА № 24
от 9 октомври 2018 г.

за придобиване на квалификация по професията „Килимар“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
542130 „Килимар“ от област на образование
„Производство и преработка“ и професионално направление 542 „Производствени
тех нологии – текст и л, облек ло, обу вк и и
кожи“ съгласно Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на к ва лификаци я
по професията 542130 „Килимар“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на първа
степен на професионална квалификация за
специалностите 5421301 „Ръчно изработване
на килими“ и 5421302 „Ръчно изработване на
гоблени, губери, козяци“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 1 и 6 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват типови учебни планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт
за придобиване на квалификация по професията 542130 „Килимар“ включва общата,
отрасловата и специфичната професионална
подготовка с необходимите професионални
компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на
професията след завършване на обучението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев

Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Килимар“
Професионално направление:
542

Производствени технологии – текстил,
облекло, обувки и кожи

Наименование на професията:
542130

Килимар

Специалности:

Степен
на професионална
квалификация:

Ниво Ниво
по
по
НКР ЕКР

5421301

Р ъч но и з р а- Първа
ботване на
килими

2

2

5421302

Ръчно изработ- Първа
ване на гоблени, губери,
козяци

2

2

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Килимар“
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО
(утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; посл.
изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
за ученици – завършено основно образование;
за лица, навършили 16 години – завършен начален етап на основното образование или успешно
завършен курс за ограмотяване, организиран
от училища в системата на предучилищното
и училищното образование по реда на Закона
за насърчаване на заетостта или на Закона за
предучилищното и училищното образование или
валидирани компетентности за начален етап
на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4
от Закона за предучилищното и училищното
образование, а в случаите на продължаващо
професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия;
за у ченици със специални образователни
потребности и за лица, навършили 16 години, с
увреждания – завършен VII клас.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
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1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Килимар“ – първа степен или по част от
нея чрез валидиране на професионални знания,
умения и компетентности се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за
валидиране на професионални знания, умения
и компетентности, издадена от министъра на
образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Килимарят изработва ръчно различни изделия с битово предназначение (килими, черги,
козяци, губери и др.) и декоративни изделия
(гоблени, сувенири и др.). Килимарят познава
текстилните материали, използвани в килимарството, и техните свойства. Разпознава цветови
тонове, нюанси, оттенъци и спазва съчетаването
им при изпълнение на зададения модел – художествен или традиционен. Познава традициите
и спецификата при изпълнение на изделия от
българската национална тъкан – чипровски и
котленски килими, черги и др. Килимарят познава
основните символи и разчита схеми (проекти,
тъкачни рисунки) и технологичните изисквания
за ръчно тъкане на изделията. Прилага начините
на затъкаване и видовете възли, използвани в
традиционното ни тъкачество.
Килимарят работи на вертикален или хоризонтален стан. Познава частите на стана и начина на сглобяването им. Насновава и обнитва
стана. Изработва мостри с традиционни тъкачни
техники според зададена схема на модела.
В своята трудова дейност килимарят работи
с вертикален или хоризонтален стан и приспособления към него – обнитвач, цепци, нищелки,
кросна, тупица, бърдо, совалка, вител (дървена
въртележка), канури, ножици и др.
Събира и сортира разделно отпадъчни материали и вторични суровини.
Килимарят изпълнява всички трудови дейности и задачи, като спазва изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд.
При работа в ателие или предприятие килимарят носи отговорност за качественото изпълнение
на поставените от прекия ръководител задачи, за
спазване на трудовата и технологичната дисциплина. Отговорен е за опазване на повереното му
имущество – суровини, материали, инструменти,
машини, съоръжения и др.
Килимарят трябва да проявява сръчност и
съобразителност при изпълнение на трудовите
дейности. Често работи заедно със свои колеги
над изделия с големи размери, за което се изисква умение за работа в екип.
Работното време може да бъде индивидуално
и гъвкаво съобразно възможностите на килимаря.
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При работа в ателие или предприятие работното
време е регламентирано в съответствие с действащото трудово законодателство.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилият първа степен на професионална
квалификация по професията „Килимар“ може да
продължи обучението си по Закона за занаятите за придобиване на майсторско свидетелство
за „Изработване на художествени тъкани“ или
„Тъкачество“.
При обучението единиците резултати от
ученето по общата професионална подготовка
и по част от отрасловата и от специфичната
професионална подготовка се зачитат.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и доп.
със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
Килимарят може да работи самостоятелно,
вкъщи – надомно, или в ателие, както и в предприятия, произвеждащи тъкани изделия с ръчно
изработени елементи, или в дизайнерски фирми
под ръководството на квалифицирани кадри.
Придобилият първа степен на професионална
квалификация по професията „Kилимар“ може
да заема следните длъжности от НКПД:
• 7 318-1001 Работник, производство на пана
и текстилна декорация;
• 7 318-1002 Работник, ръчна изработка на
гоблени;
• 7 318-1003 Работник, ръчна изработка на
етнографски и фолклорни изделия;
• 7 318-1004 Работник, ръчна изработка на
килими;
• 7 318-1008 Работник, ръчна изработка на
текстилни изделия;
• 7533-1005 Производител, килими и др.,
както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на Единиците резултати от учене
(ЕРУ) по видове професионална подготовка
ЕРУ по общ а п р о ф е сион а л н а под г о т овка – единна за всички професии с първа степен
на професионална квалификация от СППОО
• Е РУ 1 Здравословни и безопасни условия
на труд
Р У (Резултат от учене) 1.1. Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на
работното място
Р У 1.2. Спазва изискванията за превантивна
дейност по опазване на околната среда
Р У 1.3. Участва в овладяването на рискови
и аварийни ситуации
• Е РУ 2 Икономика
Р У 2.1. Познава основите на пазарната
икономика
РУ 2.2. Познава основните характеристики на
производствената дейност в предприятието
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• Е РУ 3 Предприемачество
Р У 3.1. Познава основите на предприемачеството
РУ 3.2. Формира предприемаческо поведение
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“ – първа степен
на професионална квалификация
• Е РУ 4 Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
РУ 4.1. Обработва информация с ИКТ
РУ 4.2. Комуникира с ИКТ
РУ 4.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
• ЕРУ 5 Подготовка и организация на работата
РУ 5.1. Подготовка на работното място
РУ 5.2. Организация на работното място
• Е РУ 6 Обща технология на текстилното
производство
Р У 6.1. Познава видовете текстилни влакнести материали
Р У 6.2. Познава технологичните процеси
в текстилното производство – предачно,
тъкачно и плетачно
Р У 6.3. Разчита условни означения при
използване на скици и схеми
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Ръчно изработване на
килими“
• Е РУ 7 Изработва ръчно килим на вертикален стан
Р У 7.1. Извършва предварителна подготовка
за ръчно изработване на килим
РУ 7.2. Подготвя вертикалния стан за работа
РУ 7.3 Изработва мостра
РУ 7.4. Изтъкава килим на вертикален стан
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• Е
 РУ 8 Изработва ръчно килимена черга на
хоризонтален стан
Р У 8.1. Извършва предварителна подготовка
за ръчно изработване на килимена черга
Р У 8.2. Подготвя хоризонталния стан за
работа
РУ 8.3. Изработва мостра
Р У 8.4. Изтъкава килимена черга на хоризонтален стан
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Ръчно изработване на
гоблени, губери, козяци“
• Е РУ 9 Изработва ръчно гоблен на вертикален стан
Р У 9.1. Извършва предварителна подготовка
за ръчно изработване на гоблен
РУ 9.2. Подготвя вертикалния стан за работа
РУ 9.3. Изработва мостра
РУ 9.4. Изтъкава гоблен на вертикален стан
• Е РУ 10 Изработва ръчно губер с вързана
техника
РУ 10.1. Извършва предварителна подготовка
за ръчно изработване на губер
РУ 10.2. Подготвя вертикалния стан за работа
РУ 10.3. Изработва мостра
РУ 10.4. Изтъкава губер с вързана техника
• Е РУ 11 Изработва ръчно козяк

 У 11.1. Извършва предварителна подгоР
товка за ръчно изработване на козяк на
вертикален стан
Р У 11.2. Подготвя вертикалния стан за
работа
РУ 11.3. Изработва мостра
РУ 11.4. Изтъкава козяк на вертикален стан
3.2 Описание на единиците резултати от
учене (ЕРУ)

ЕРУ по общата професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Наименование на еди- Здравословни и безопасни условия на труд
ницата:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на про- Килимар
фесията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 1.1:

Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Знания

· Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
· З нае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
· З нае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка
за осигуряване на ЗБУТ

Умения

· Прилага необходимите мерки за защита
· И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
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Компетентности

· И зпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
· И звършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Резултат от учене 1.2:

Спазва изискванията за превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания

· Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се
до конкретната трудова дейност
· З нае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова
дейност (ако е приложимо)
· Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
продукти

Умения

· Разпознава и съхранява опасни продукти и излезли от употреба детайли,
възли, материали, консумативи и др., спазвайки технологията за събиране
и рециклиране (ако е приложимо)

Компетентности

· И зпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за
опазване на околната среда

Резултат от учене 1.3:

Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

· З нае основните рискови и аварийни ситуации
· Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
· И зброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
· Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

· И зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
· С пазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
· С пазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
· О казва първа помощ при необходимост

Компетентности

· Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/
или авария
· Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с
установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет
на оценяването:
Критерии за оценяване: За средство 1:
Владее основни теоретични знания за:
· з дравословни и безопасни условия на труд на работното място
· п ревантивна дейност за опазване на околната среда
· овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на пострадали
За средство 2:
· И збира най-подходящия тип поведение при зададените рискови ситуации
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2
Наименование на еди- Икономика
ницата:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на про- Килимар
фесията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

Знания

· Познава общата теория на пазарната икономика
· З апознат е с основните икономически проблеми
· З нае ролята на държавата в пазарната икономика
· Познава основните икономически субекти в бизнеса
Умения
· Прилага успешни практики за управление на бизнеса
Компетентности
· С пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление
на бизнеса, като обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран
в бизнеса
Резултат от учене 2.2:
Познава основните характеристики на производствената дейност в предприятие
Знания
· Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
· Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба,
рентабилност
Умения
· Прилага основни икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
Компетентности
· С пособен е да обясни основните икономически принципи в контекста на
дейността на предприятието
Средства за оценяване: Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет
на оценяването:
Критерии за оценяване: За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий
ЕРУ 3
Наименование на едини- Предприемачество
цата:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на профе- Килимар
сията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

· З нае същността на предприемачеството
· Познава видовете предприемачески умения

Умения

· И нформира се за практически примери за успешно управление на дейността
на предприятието

Компетентности

· Предлага нови идеи за ефективно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

· Познава характеристиките на предприемаческото поведение
· З нае видовете предприемаческо поведение

Умения

· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата си

Компетентности

· Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий

Условия за провеждане За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет
на оценяването:
Критерии за оценяване: За средство 1:
· В ладее основните теоретични понятия в областта на предприемачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий
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ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление
„Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи‘‘ – първа степен на професионална
квалификация
ЕРУ 4
Наименование на
единицата:

Използване на информационни
професионалната дейност

и

комуникационни

технологии

(ИКТ)

в

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на
професията:

Килимар

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 4.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

· И зброява интернет търсачки
· З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
· Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
· З нае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Умения

· И зползва търсачка за намиране на информация
· З аписва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео,
уебстраници и др.)
· Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

· Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 4.2:

Комуникира с ИКТ

Знания

· И зброява доставчици на услугата електронна поща
· И зброява софтуер за аудио- и видеоразговори
· И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
· Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения

· И зползва електронна поща
· И зползва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
· С поделя файлове онлайн
· Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности

· Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

· Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание
в един формат (текст, таблици, изображения)

Умения

· С ъздава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)

Компетентности

· Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно
съдържание

Средства за оценяване:

Средство 1:
· И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет
по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството, и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител
по електронната поща

Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен/компютърен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оценяване: · Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време.
· Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с
употребата на ИКТ
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ЕРУ 5
Наименование на Подготовка и организация на работата
единицата:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на Килимар
професията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене Подготовка на работното място
5.1:
Знания

· Познава правилата за работа в предприятието от текстилното производство
· О писва технологията на работа
· Познава видовете инструктаж

Умения

· Работи с инструментите и съоръженията, свързани с професионалната му дейност
· С пазва правилата за ЗБУТ

Компетентности

· Работи с инструментите и съоръженията, свързани с професионалната му дейност,
като спазва изискванията за ЗБУТ в предприятието от текстилното производство

Резултат от учене Организация на работното място
5.2:
Знания

· Познава правилата за рационална организация на работното място

Умения

· Работи по схема, като спазва ЗБУТ
· При техническа неизправност на съоръжението уведомява съответното длъжностно лице
· Поддържа ред и чистота на работното място

Компетентности

· И зпълнява в срок изделието, като спазва изискванията за качество

Средства за оценя- Средство 1:
· П исмен изпит
ване:
Средство 2:
· И зпълнение на практическа задача
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оценя- · Учебен кабинет и учебна работилница или реално работно място
ването:
Критерии за оце- За средство 1:
· Дефинира основни понятия, свързани с подготовката и организацията за работа
няване:
За средство 2:
· Е фективно организира работното си място при изпълнение на практическата задача
ЕРУ 6
Наименование
единицата:

на Обща технология на текстилното производство

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование
професията:

на Килимар

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене Познава видовете текстилни влакнести материали
6.1:
Знания

· З нае видовете и свойствата на текстилните влакна от растителен произход (памук, лен, коноп и др.)
· З нае видовете и свойствата на текстилните влакна от животински произход
(вълна, коприна и др.)
· З нае видовете и свойствата на химичните текстилни влакна (изкуствени и синтетични)
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Умения

· Различава основните видове текстилни влакна
· Разпознава характерните особености на основните видове текстилни влакна

Компетентности

· С пособен е точно и ясно да опише видовете и свойствата на основните текстилни
влакнести материали, използвани в текстилното производство

Резултат от учене Познава технологичните процеси в текстилното производство – предачно, тъкачно и
6.2:
плетачно
Знания

· Познава основните видове технологични процеси в текстилното производство
(предачно, тъкачно и плетачно)
· З апознат е с основните видове машини и съоръжения, необходими за изпълнение
на основните производствени процеси в текстилното производство (предачно,
тъкачно и плетачно)

Умения

· Разпознава характерните особености на основните технологични процеси в
текстилното производство
· Разпознава характерните особености на основните видове машини и съоръжения
за текстилното производство

Компетентности

· С пособен е изчерпателно и точно да изброи основните технологични процеси
според изискванията на текстилното производство – предачно, тъкачно и плетачно

Резултат от учене Разчита условни означения при използване на скици и схеми
6.3:
Знания

· Познава условни означения при използване на скици и схеми

Умения

· Различава условни означения при използване на скици и схеми и друга работна
документация

Компетентности

· С пособен е точно и ясно да разчита условни означения при използване на скици
и схеми в рамките на неговите задължения

Средства за оценя- Средство 1:
· Тест
ване:
Условия за про- За средство 1:
веждане на оценя- · Учебен кабинет
ването:
Критерии за оце- За средство 1:
Демонстрира основни теоретични знания за:
няване:
· о сновните видове текстилни влакнести материали
· о сновните видове технологични процеси в текстилното производство – предачно,
тъкачно и плетачно
· о сновните видове машини и съоръжения, необходими за изпълнение на основните
производствени процеси
· условните означения при използване на скици, схеми и друга работна документация
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Ръчно изработване на килими“
ЕРУ 7
Наименование
единицата:

на Изработва ръчно килим на вертикален стан

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование
професията:

на Килимар

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене Извършва предварителна подготовка за ръчно изработване на килим
7.1:
Знания

· Познава свойствата и състава на основните видове прежди за основа и за вътък,
използвани при ръчното тъкане
· З апознат е с технологичните изисквания за обработка (пране, багрене, сушене,
съхранение) на видовете прежди за основа и вътък
· Познава видовете сплитки
· Н азовава професионалните термини, които се използват при даване на инструкции за ръчно тъкане
· Посочва графичните означения в зададени схеми на моделите
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Умения

· Различава основните видове прежди за основа и за вътък, използвани при ръчното тъкане
· И зброява технологичните изисквания за обработка на преждите – пране, багрене,
сушене, съхранение
· Различава видовете сплитки
· С пазва професионалната терминология при изпълнение на инструкциите за
ръчно тъкане
· Разчита графичните означения в зададени схеми на моделите

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да изпълни инструкциите за ръчно тъкане
· С пособен е самостоятелно да разчете зададените схеми на моделите с цел да
подпомогне предварителната подготовка за ръчно изработване на килим

Резултат от учене Подготвя вертикалния стан за работа
7.2:
Знания

· Познава частите на стана и начините за тяхното сглобяване
· З нае начина за обнитване
· З нае начина за опъване на основата
· З нае начина за подготовка на вътъка

Умения

· Н асновава основата
· О пъва основата
· Поставя цепците
· О бнитва стана
· О формя вътъка на канури (малък свитък прежда, намотан на ръка)

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да подготви вертикалния стан за работа, като стриктно
спазва здравословните и безопасни условия на труд

Резултат от учене Изработва мостра
7.3:
Знания

· Познава основните цветови гами и възможности за цветови комбинации в българското традиционно килимарство
· Познава чипровски, котленски и други килими
· З нае начините на затъкаване и видовете възли, използвани в традиционното
българско килимарство
· З нае видовете традиционни тъкачни техники
· З нае технологичните изисквания за ръчно тъкане на килим на вертикален стан

Умения

· И зтъкава ръчно мостри от видовете традиционни тъкачни техники
· С пазва технологичните изисквания за ръчно тъкане на килим на вертикален стан

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да изработи мостра от видовете традиционни тъкачни техники по зададена схема на модела според технологичните изисквания за
работа с вертикален стан

Резултат от учене Изтъкава килим на вертикален стан
7.4:
Знания

· Познава технологичната последователност на операциите при ръчно изработване
на килим по зададена схема на модела
· З нае начините за разпределяне на нишките при изработване на орнаменти по
модела
· З нае начините за отбелязване местата на орнаментите върху основата по модела

Умения

· С пазва технологичната последователност на операциите при ръчно изработване
на килим по зададена схема на модела
· И зтъкава подгъв в началото и края на килима
· Разпределя нишките при изработване на орнаменти според зададена схема на
модела
· О тбелязва местата на орнаментите върху основата според зададена схема на модела
· Равномерно затъкава вътъка
· Н абива вътъка с тупица за спазване на постоянна плътност на килима

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да изтъче ръчно килим на вертикален стан по зададена
схема на модела според технологичните изисквания и при стриктно спазване на
правилата за ЗБУТ
· С пособен е да работи ефективно в екип с колеги при изработване на големи килими, като изпълнява своите дейности, проявявайки сръчност и съобразителност
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Средства за оценя- Средство 1:
· Тест/писмен изпит
ване:
Средство 2:
· Практическа задача
Условия за про- За средство 1:
веждане на оценя- · Учебен кабинет
За средство 2:
ването:
· Учебна работилница/производствен участък или цех
Критерии за оце- За средство 1:
Демонстрира основни теоретични знания за:
няване:
· о сновните видове прежди (за основа и за вътък);
· видовете сплитки;
· устройството на вертикалния стан и подготовката му за работа;
· видовете традиционни тъкачни техники;
· т ехнологическата последователност на операциите при ръчно изработване на
килим по зададена схема на модела
За средство 2:
· И зпълнява вярно и точно практическа задача по задание, свързана с изработване
на мостра за килим с приложение на традиционни тъкачни техники по зададена
схема на модела според технологичните изисквания
ЕРУ 8
Наименование на Изработва ръчно килимена черга на хоризонтален стан
единицата:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на Килимар
професията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене Извършва предварителна подготовка за ръчно изработване на килимена черга
8.1:
Знания

· Познава свойствата и състава на основните видове прежди за основа и за вътък,
използвани при ръчното тъкане
· З апознат е с технологичните изисквания за обработка (пране, багрене, сушене,
съхранение) на видовете прежди за основа и вътък
· Познава видовете сплитки
· Н азовава професионалните термини, които се използват при даване на инструкции за ръчно тъкане
· Посочва графичните означения в схеми, проекти, тъкачни рисунки

Умения

· Различава основните видове прежди за основа и за вътък, използвани при ръчното тъкане
· И зброява технологичните изисквания за обработка на преждите – пране, багрене,
сушене, съхранение
· Различава видовете сплитки
· С пазва професионалната терминология при изпълнение на инструкциите за
ръчно тъкане
· Разчита графичните означения в зададена схема на модела

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да изпълни инструкциите за ръчно тъкане, като проявява стриктност, точност и прецизност
· С пособен е самостоятелно да разчита зададени схеми на моделите с цел да подпомогне предварителната подготовка за ръчно изработване на килимената черга

Резултат от учене Подготвя хоризонталния стан за работа
8.2:
Знания

· З нае частите на стана и начина на тяхното монтиране
· З нае начина за насноваване на основата
· З нае начина за подготовка на вътъка

Умения

· Въвежда основата в бърдото и в нищелките
· О пъва основата
· Н амотава вътъка на шпула
· З арежда совалката
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· С пособен е самостоятелно да подготви хоризонталния стан за работа, като
стриктно спазва здравословните и безопасни условия на труд

Резултат от учене Изработва мостра
8.3:
Знания

· Познава основните цветови гами и възможности за цветови комбинации в българското традиционно килимарство
· Познава образци на чипровски, котленски и други килимени черги
· З апознат е с видовете традиционни тъкачни техники при работа с хоризонтален
стан
· З нае технологичните изисквания за ръчно тъкане на килимена черга на хоризонтален стан

Умения

· С пазва технологичните изисквания за ръчно тъкане на килимена черга на хоризонтален стан
· И зтъкава ръчно мостра от видовете традиционни тъкачни техники при работа
с хоризонтален стан

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да изработи мостра от видовете тъкачни техники по
зададена схема на модела според технологичните изисквания за ръчно тъкане на
хоризонтален стан и при стриктно спазване на правилата за ЗБУТ

Резултат от учене Изтъкава килимена черга на хоризонтален стан
8.4:
Знания

· О писва технологичната последователност за ръчно изработване на килимена черга
· Н азовава видовете основи и видовете вътък
· З нае начините на оформяне в началото и края на изделието

Умения

· С пазва технологичната последователност за ръчно изработване на килимена черга
· И зтъкава подгъв в началото и края на изделието
· З атъкава вътъка при последователно повдигане на двете нищелки
· Н абива всеки ред с бърдото за спазване на постоянна плътност на тъканото изделие

Компетентности

· С пособен е самостоятелно и безопасно да изтъче ръчно килимена черга на хоризонтален стан по зададена схема на модела според технологичните изисквания,
като прояви сръчност, точност и прецизност

Средства за оце- Средство 1:
· Тест/писмен изпит
няване:
Средство 2:
· Практическа задача
Условия за про- За средство 1:
веждане на оценя- · Учебен кабинет
За средство 2:
ването:
· Учебна работилница/Производствен участък или цех
Критерии за оце- За средство 1:
Демонстрира основни теоретични знания за:
няване:
· о сновни видове прежди (за основа и за вътък ) и сплитки
· устройство на хоризонталния стан и подготовката му за работа
· видове традиционни тъкачни техники
· т ехнологична последователност на операциите при ръчно изработване на килимена черга по зададена схема на модела
За средство 2:
· И зпълнява вярно и точно практическа задача по задание, свързана с изработване на мостра за килимена черга на хоризонтален стан по традиционни тъкачни
техники по зададена схема на модела според технологичните изисквания
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Ръчно изработване на гоблени,
губери, козяци“
ЕРУ 9
Наименование на
единицата:

Изработва ръчно гоблен на вертикален стан

Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на Килимар
професията:
Ниво по НКР:

2

С Т Р.
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Резултат от учене Извършва предварителна подготовка за ръчно изработване на гоблен
9.1:
Знания

· Познава свойствата и състава на основните видове прежди за основа и за вътък,
използвани при ръчното тъкане
· З апознат е с технологичните изисквания за обработка (пране, багрене, сушене,
съхранение) на видовете прежди за основа и вътък
· Н азовава видовете сплитки
· Н азовава професионалните термини, които се използват при даване на инструкции за ръчно тъкане
· Посочва графичните означения в зададените схеми на моделите

Умения

· Различава основните видове прежди за основа и за вътък, използвани при ръчното тъкане
· И зброява технологичните изисквания за обработка на преждите – пране, багрене,
сушене, съхранение
· Различава видовете сплитки
· С пазва професионалната терминология при изпълнение на инструкциите за
ръчно тъкане
· Разчита графичните означения в зададените схеми на моделите

Компетентности

· С пособен е самостоятелно и безопасно да изпълни инструкциите за ръчно тъкане,
като прояви сръчност, точност и прецизност
· С пособен е самостоятелно да разчете зададените схеми на моделите с цел да
подпомогне предварителната подготовка за ръчно изработване на гоблен

Резултат от учене Подготвя вертикалния стан за работа
9.2:
Знания

· Познава частите на стана и начините за тяхното сглобяване
· З нае начина за обнитване
· З нае начина за опъване на основата
· З нае начина за подготовка на вътъка

Умения

· Н асновава основата
· О пъва основата
· Поставя цепците
· О бнитва стана
· О формя вътъка на канури (малък свитък прежда, намотан на ръка)

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да подготви вертикалния стан за работа, като стриктно
спазва ЗБУТ

Резултат от учене Изработва мостра
9.3:
Знания

· Познава основните цветови гами и възможностите за цветови комбинации
· Познава световни и български образци на ръчно тъкани гоблени
· Разпознава начините на затъкаване, използвани в тъкачеството
· Н азовава видовете тъкачни техники
· З апознат е с технологическите изисквания за ръчно тъкане на гоблен на вертикален стан

Умения

· И зтъкава ръчно мостра от видовете тъкачни техники по зададена схема на модела
· С пазва технологичните изисквания за ръчно тъкане на гоблен на вертикален стан

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да изработи мостра за гоблен от видове тъкачни техники по зададената схема на модела според технологичните изисквания и при
стриктно спазване на правилата за ЗБУТ

Резултат от учене Изтъкава гоблен на вертикален стан
9.4:
Знания

· О писва технологичната последователност на операциите при изработване на
гоблен по зададена схема на модела
· Познава начините за разпределяне на нишките при изработване на орнаменти
· З апознат е с начините за отбелязване мястото на орнаментите върху основата

Умения

· С пазва технологичната последователност на операциите при изработване на гоблен по зададена схема на модела
· Разпределя нишките при изработване на орнаменти
· И зпуска нишки и запълва при изпълнение на орнаменти
· Равномерно затъкава вътъка
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· С пособен е самостоятелно да изтъче ръчно гоблен на вертикален стан по зададена
схема на модела според технологичните изисквания и при стриктно спазване на
правилата за ЗБУТ
· С пособен е да работи ефективно в екип с колеги при изработване на гоблени с
големи размери, като изпълнява своите дейности, проявявайки сръчност и съобразителност

Средства за оце- Средство 1:
· Тест/писмен изпит
няване:
Средство 2:
· Практическа задача
Условия за про- За средство 1:
веждане на оценя- · Учебен кабинет
За средство 2:
ването:
· Учебна работилница/производствен участък или цех
Критерии за оце- За средство 1:
Демонстрира основни теоретични знания за:
няване:
· о сновните видове прежди (за основа и за вътък)
· видовете сплитки
· устройство на вертикалния стан и подготовката му за работа
· видове тъкачни техники
· т ехнологическата последователност на операциите при ръчно изработване на гоблен
За средство 2:
· И зпълнява вярно и точно практическа задача по задание, свързана с изработване
на мостра за гоблен на вертикален стан с видове тъкачна техника по зададена
схема на модела
ЕРУ 10
Наименование на Изработва ръчно губер с вързана техника
единицата:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на Килимар
професията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене Извършва предварителна подготовка за ръчно изработване на губер
10.1:
Знания

· Познава свойствата и състава на основните видове прежди за основа и за вътък,
използвани при ръчното тъкане
· З апознат е с технологичните изисквания за обработка (пране, багрене, сушене,
съхранение) на видовете прежди за основа и вътък
· Познава видовете сплитки
· Н азовава професионалните термини, които се използват при даване на инструкции за ръчно тъкане
· Посочва графичните означения в зададена схема на модела

Умения

· Различава основните видове прежди за основа и за вътък, използвани при ръчното тъкане
· И зброява технологичните изисквания за обработка на преждите – пране, багрене,
сушене, съхранение
· Различава видовете сплитки
· С пазва професионалната терминология при изпълнение на инструкциите за ръчно
тъкане
· Разчита графичните означения в зададените схеми на моделите
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· С пособен е самостоятелно да изпълни инструкциите за ръчно тъкане
· С пособен е самостоятелно да разчете схемите на моделите с цел да подпомогне
предварителната подготовка за ръчно изработване на губер

Резултат от учене Подготвя вертикалния стан за работа
10.2:
Знания

· Познава частите на стана и начините за тяхното сглобяване
· З нае начина за обнитване
· З нае начина за опъване на основата
· З нае начина за подготовка на вътъка

Умения

· Н асновава основата
· О пъва основата
· Поставя цепците
· О бнитва стана
· Н арязва вътъка на снопчета с еднаква дължина

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да подготви вертикалния стан за работа като спазва
ЗБУТ

Резултат от учене Изработва мостра
10.3:
Знания

· Познава основните цветови гами и възможностите за цветови комбинации
· Познава български образци на ръчно тъкани губери
· З нае начините на затъкаване, използвани в тъкачеството
· З нае видовете тъкачни техники
· З нае технологическите изисквания за ръчно тъкане на губер с вързана техника

Умения

· И зтъкава ръчно мостра от видовете тъкачни техники по зададена схема на модела
· С пазва технологичните изисквания за ръчно тъкане на губер с вързана техника

Компетентности

· С пособен е да изработи мостра за губер с вързана техника по зададена схема на
модела според технологичните изисквания

Резултат от учене Изтъкава губер с вързана техника
10.4:
Знания

· З нае технологичната последователност на операциите при изработване на губер
с вързана техника по зададена схема на модела
· З нае видовете възли за вързана техника
· З нае зависимостта между броя на затъканите вътъци и дебелината и дължината
на вързаните вътъци

Умения

· С пазва технологичната последователност на операциите при изработване на губер
с вързана техника по зададена схема на модела
· С пазва зависимостта между броя на затъканите вътъци и дебелината и дължината
на вързаните вътъци
· Равномерно затъкава вътъка

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да изтъче ръчно губер с вързана техника на вертикален стан по зададена схема на модела според технологичните изисквания и при
стриктно спазване на правилата за ЗБУТ
· С пособен е да работи ефективно в екип с колеги при изработване на губери с
големи размери като изпълнява своите дейности, като проявява сръчност и съобразителност

Средства за оце- Средство 1:
· Тест/писмен изпит
няване:
Средство 2:
· Практическа задача
Условия за про- За средство 1:
веждане на оце- · Учебен кабинет
За средство 2:
няването:
· Учебна работилница/производствен участък или цех
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Критерии за оце- За средство 1:
Демонстрира основни теоретични знания за:
няване:
· о сновните видове прежди (за основа и за вътък)
· видовете сплитки
· устройство на вертикалния стан и подготовката му за работа
· видове тъкачни техники
· т ехнологическата последователност на операциите при ръчно изработване на губер
За средство 2:
· И зпълнява вярно и точно практическа задача по задание, свързана с изработване
на мостра за губер с вързана техника на вертикален стан по зададена схема на
модела
ЕРУ 11
Наименование на Изработва ръчно козяк
единицата:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на Килимар
професията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене Извършва предварителна подготовка за ръчно изработване на козяк на вертикален
11.1:
стан
Знания

· Познава свойствата на преждата, получена от козината на специална порода кози
· З нае видовете сплитки
· Н азовава професионалните термини, които се използват при даване на инструкции за ръчно тъкане
· Посочва графичните означения в зададена схема на модела

Умения

· Различава видовете прежди за основа и за вътък, използвани при ръчно тъкане
на козяк
· Различава видовете сплитки
· С пазва професионалната терминология при изпълнение на инструкциите за ръчно
тъкане
· Разчита графичните означения в зададените схеми на моделите

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да изпълни инструкциите за ръчно тъкане
· С пособен е самостоятелно да разчете схемите на моделите с цел да подпомогне
предварителната подготовка за ръчно изработване на козяк

Резултат от учене Подготвя вертикалния стан за работа
11.2:
Знания

· Познава частите на стана и начините за тяхното сглобяване
· З нае начина за обнитване
· З нае начина за опъване на основата
· З нае начина за подготовка на вътъка

Умения

· Н асновава основата
· О пъва основата
· Поставя цепците
· О бнитва стана
· Подготвя снопчета козина (прежда), ако се изисква според модела

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да подготви вертикалния стан за работа, като стриктно
спазва ЗБУТ

Резултат от учене Изработва мостра
11.3:
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Знания

· Познава основните цветови гами и възможностите за цветови комбинации в
традиционното тъкане на козяци
· Познава български образци на ръчно тъкани козяци
· З нае начините на затъкаване, използвани в тъкачеството
· З нае видовете тъкачни техники
· З нае технологическите изисквания за ръчно тъкане на козяци

Умения

· И зтъкава ръчно мостра от видовете тъкачни техники по зададена схема на модела
· С пазва технологичните изисквания за ръчно тъкане на козяк

Компетентности

· С пособен е да изработи мостра за козяк по зададена схема на модела според технологичните изисквания и при стриктно спазване на правилата за ЗБУТ

Резултат от учене Изтъкава козяк на вертикален стан
11.4:
Знания

· З нае технологичната последователност на операциите при изработване на козяк
по зададена схема на модела
· З нае зависимостта между броя на затъканите вътъци и дебелината и дължината
на снопчетата козина

Умения

· С пазва технологичната последователност на операциите при изработване на козяк
по зададена схема на модела
· С пазва зависимостта между броя на затъканите вътъци и дебелината и дължината
на снопчетата козина
· Равномерно затъкава вътъка

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да изтъче ръчно козяк на вертикален стан по зададена
схема на модела според технологичните изисквания и при стриктно спазване на
правилата за ЗБУТ

Средства за оце- Средство 1:
· Тест/писмен изпит
няване:
Средство 2:
· Практическа задача
Условия за про- За средство 1:
веждане на оце- · Учебен кабинет
За средство 2:
няването:
· Учебна работилница/производствен участък или цех
Критерии за оце- За средство 1:
Демонстрира основни теоретични знания за:
няване:
· о сновните видове прежди (за основа и за вътък)
· видовете сплитки
· устройство на вертикалния стан и подготовката му за работа
· видове тъкачни техники
· т ехнологическата последователност на операциите при ръчно изработване на козяк
За средство 2:
· И зпълнява вярно и точно практическа задача по задание, свързана с изработване
на мостра за козяк на вертикален стан по зададена схема на модела
4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, които разполагат
със следните учебни пособия:
· ц ветови картели на основните цветови гами;
· к аталози от различни видове текстилни
суровини и прежди с описание на състава
и свойствата им;
· п роекти и схеми на различни видове сплитки, килими, черги, гоблени, козяци, губери.
4.2. Учебна работилница/цех по килимарство
Обучението по практика на професията се
осъществява в учебни работилници/цех, оборудвани с хоризонтален стан; вертикални станове
(при работна ширина на стана 2 метра могат
да работят двустранно едновременно 6 човека),
въртележка; приспособления за стана, игли, ножица и др., прежда за основа и прежда за вътък,
голяма маса (за проектиране, обучение и работа).

5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица
със завършено висше образование по съответната
специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без
висше образование и без професионална квалификация „учител“, ако са придобили съответната
професионална квалификация при условията и по
реда на Закона за професионалното образование и
обучение или притежават майсторско свидетелство
за „Изработване на художествени тъкани“ или
„Тъкачество“, получени по Закона за занаятите.
9394
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № Н-9
от 7 ноември 2018 г.

за регистрите, водени от Агенция „Митници“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят регистрите,
водени и поддържани от Агенция „Митници“,
и подлежащите на вписване данни и обстоятелства.
Чл. 2. (1) Агенция „Митници“ води и поддържа следните електронни регистри:
1. регистър „Единна регистрация на търговците за електронно общуване с Агенция
„Митници“ и Европейската комисия“;
2. регистър „Митническо представителство“;
3. регистър „Транзит“;
4. регистър „Внасяне“;
5. регистър „Изнасяне“;
6. регистър „Временно складиране“;
7. регистър „Вземане под отчет“;
8. регистър „Обезпечения“;
9. регистър „Разпореждане със стоки“;
10. регистър „Документи, които се обработват на хартиен носител“;
11. регистър „Единна регистрация и идент ифи к а ц и я на и коном и ческ и т е операт о ри – EORI“;
12. регистър „Задължения към митническата администрация“.
(2) Всеки регистър по ал. 1 представлява
структурирана електронна база данни.
(3) В регистрите се съдържат данни, предоставяни от икономическите оператори съгласно
европейското и националното митническо
законодателство, и данни и обстоятелства,
вписани от Агенция „Митници“ във връзка с
осъществяване на нейните функции и задачи.
Чл. 3. (1) Данните и обстоятелствата в регистрите се съхраняват от агенцията по начин,
който гарантира сигурността на съдържащата
се в тях информация.
(2) Предоставените от лицата лични данни се обработват по реда на Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/EО (Общ регламент относно
защитата на данните) и Закона за защита на
личните данни.
Чл. 4. Директорът на Агенция „Митници“ упражнява ръководство и контрол върху
цялостната дейност във връзка с регистрите,
водени от агенцията.
Чл. 5. Регистрите се поддържат и управляват чрез електронни информационни системи.
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Чл. 6. (1) Достъп до регистрите имат митнически служители, определени от директора
на Агенция „Митници“ или оправомощени от
него лица. Определените служители осъществяват достъпа до регистрите само в изпълнение
на служебните си задължения. Служителите
отговарят за достоверността на въвежданата
информация, както и за навременното и точното є въвеждане.
(2) Икономическите оператори имат достъп до регистрите по отношение на данните
и обстоятелствата, които се отнасят до тях,
освен ако ограничение за това не произтича
от закон.
(3) Достъп до регистрите имат и други
държавни органи и институции, като условията и редът за взаимодействие се уреждат
със съвместни инструкции по реда на чл. 15,
ал. 1, т. 9 от Закона за митниците при отчитане на съответните разпоредби за защита
на данните.
Чл. 7. Данните от регистрите се обменят
с митническите органи на държавите членки
и Европейската комисия в случаите, когато
митническото законодателство го изисква, и
се определят с техническите спецификации
на съответните електронни системи.
Чл. 8. По отношение на вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства в
регистрите, водени от Агенция „Митници“, се
спазват съответно разпоредбите на Наредбата
за общите изисквания към информационните
системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3
на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ,
бр. 5 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2018 г.).
Г л а в а

в т о р а

РЕГИСТРИ
Раздел I
Регистър „Единна регистрация на търговците
за електронно общуване с Агенция „Митници“
и Европейската комисия“
Чл. 9. (1) Агенция „Митници“ води и поддържа електронен регистър „Единна регистрация на търговците за електронно общуване с
Агенция „Митници“ и Европейската комисия“.
(2) Регистърът съдържа данни за лицата,
които обменят информация с Агенция „Митници“ и Европейската комисия посредством
използването на средст ва за елек т ронна
обработка на данни, включително данни за:
1. служителите на лицата, определени за
въвеждане на информация по електронен път;
2. служителите на лицата, определени с
права за администриране на информацията,
свързана с регистрацията, и предоставяне/
прекратяване на права за достъп на служители на лицето;
3. удостоверенията за квалифициран електронен подпис (КЕП);
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4. пълномощно в случаите на регистрация
от упълномощено лице;
5. изграждане на връзка система-система
(когато е приложимо);
6. заявени профили за достъп до информационни системи.
(3) Данните и обстоятелствата, свързани с
регистрацията, се подават от икономическите
оператори по електронен път през Е-портала
на Агенция „Митници“ и се вписват автоматично в регистъра.
(4) За всеки запис в регистъра се генерира
уникален номер.
(5) Регистърът позволява търсенето, преглеждането или редактирането на данни и обстоятелства по вписаните в него регистрации.
Раздел II
Регистър „Митническо представителство“
Чл. 10. (1) Агенция „Митници“ води и
поддържа електронен регистър „Митническо
представителство“.
(2) Регистърът съдържа данни за митническото представителство съгласно чл. 18 и 19
от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г.
за създаване на Митнически кодекс на Съюза
(ОВ, L 269 от 2013 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 952/2013“, включително
данни за:
1. представляван и представляващ;
2. вид на митническото представителство
(пряко или косвено);
3. срок на валидност на митническото
представителство;
4. правата/профилите за достъп до информационни системи на Агенция „Митници“ и
Европейската комисия, които са делегирани
чрез митническото представителство;
5. статус на митническото представителство.
(3) Данните и обстоятелствата, свързани с
митническото представителство, се подават
само от лица, които са вписани в регистър
„Единна регистрация на търговците за електронно общуване с Агенция „Митници“ и
Европейската комисия“.
(4) Данните и обстоятелствата, свързани с
митническото представителство, се подават
и обменят между представляван и представляващ по електронен път през Е-портала на
Агенция „Митници“ и се вписват автоматично
в регистъра.
(5) За всеки запис в регистъра се генерира
уникален номер.
(6) Регистърът позволява търсенето, преглеждането, редактирането или анулирането
на данни и обстоятелства по конкретен запис.
Допустимо е конкретен запис относно митническо представителство да бъде деактивиран
чрез анулиране при оттегляне или отказ на
митническото представителство от упълномощителя или от упълномощения. Конкретен
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запис за митническото представителство става
автоматично неактивен след изтичането на
срока му на валидност по ал. 2, т. 3.
Раздел III
Регистър „Транзит“
Чл. 11. (1) Агенция „Митници“ води и поддържа електронен регистър „Транзит“, в който
се регистрират митническите декларации за
поставяне на стоки под режим транзит.
(2) Регистърът съдържа подадените за всяка
транзитна декларация данни по Приложение 9
към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 г. за допълнение
на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския
парламент и на Съвета чрез преходни правила
за някои разпоредби от Митническия кодекс
на Съюза за случаите, когато съответните
електронни системи все още не са в действие,
и за изменение на Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446 (ОВ, L 69 от 2016 г.), наричан понататък „Делегиран регламент (ЕС) 2016/341“,
и данните и обстоятелствата, въведени от
митническите служители при електронната
обработка на транзитната декларация.
(3) Данните и обстоятелствата, свързани с
поставянето на стоките под режим транзит,
се подават от икономическите оператори по
електронен път през Е-портала на Агенция
„Митници“ или чрез изградена връзка „система-система“ и се вписват автоматично в
регистъра.
(4) За всяка транзитна декларация се генерира основен референтен номер (Master
Reference Number – MRN).
(5) Регистърът позволява търсенето, преглеждането, коригирането или анулирането
на данни и обстоятелства по генерирания
основен референтен номер.
Раздел IV
Регистър „Внасяне“
Чл. 12. (1) Агенция „Митници“ води и
поддържа електронен регистър „Внасяне“, в
който се регистрират митническите декларации/уведомленията за внасяне на стоки.
(2) Регистърът съдържа подадените за всяка
декларация/уведомление данни по Приложение
Б на Делегиран регламент на Комисията (ЕС)
2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на
Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския
парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на
Митническия кодекс на Съюза (ОВ, L 343 от
2015 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446“, и данните и обстоятелствата, въведени от митническите служители
при електронната обработка.
(3) Данните и обстоятелствата, свързани
с внасянето на стоки на митническата територия на Европейския съюз, се подават от
икономическите оператори по електронен
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път през Е-портала на Агенция Митници или
чрез изградена връзка „система-система“ и се
вписват автоматично в регистъра.
(4) За всяка митническа декларация/уведомление се генерира основен референтен
номер (Master Reference Number – MRN).
(5) Регистърът позволява търсенето, преглеждането, коригирането или анулирането на
данни и обстоятелства по присъдения основен
референтен номер.
Раздел V
Регистър „Изнасяне“
Чл. 13. (1) Агенция „Митници“ води и
поддържа електронен регистър „Изнасяне“, в
който се регистрират декларациите/уведомленията при изнасяне и реекспорт на стоки.
(2) Регистърът съдържа подадените за всяка
декларация/уведомление данни по Приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341
и данните и обстоятелствата, въведени от
митническите служители при електронната
обработка.
(3) Данните и обстоятелствата, свързани
с изнасянето на стоки от митническата територия на Европейския съюз, се подават от
икономическите оператори по електронен път
през Е-портала на Агенция „Митници“ или
чрез изградена връзка „система-система“ и се
вписват автоматично в регистъра.
(4) За всяка декларация се генерира основен референтен номер (Master Reference
Number – MRN).
(5) Регистърът позволява търсенето, преглеждането, коригирането или анулирането на
данни и обстоятелства по присъдения основен
референтен номер.
Раздел VI
Регистър „Временно складиране“
Чл. 14. (1) Агенция „Митници“ води и
поддържа електронен регистър „Временно
складиране“, в който се регистрират декларациите за временно складиране/уведомленията
за стоки на временно складиране.
(2) Регистърът съдържа подадените за всяка
декларация/уведомление данни по Приложение Б на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446,
и данните и обстоятелствата, въведени от
митническите служители при електронната
обработка.
(3) Данните и обстоятелствата, свързани с
поставянето на стоки на временно складиране,
се подават от икономическите оператори по
електронен път през Е-портала на Агенция
„Митници“ или чрез изградена връзка „система-система“ и се вписват автоматично в
регистъра.
(4) За всяка декларация/уведомление се
генерира основен референтен номер (Master
Reference Number – MRN).
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(5) Регистърът позволява търсенето, преглеждането, коригирането или анулирането
на данни и обстоятелства по генерирания
основен референтен номер.
Раздел VII
Регистър „Вземане под отчет“
Чл. 15. (1) Агенция „Митници“ води и
поддържа електронен регистър „Вземане под
отчет“, в който се регистрират взетите под
отчет (ВПО) митнически задължения и други
публични държавни вземания, възникнали с
приемане на митническа декларация при внос
или влизане в сила на друг първичен документ.
(2) В съответствие с чл. 104 и 105 от Регламент (ЕС) № 952/2013 вземане под отчет се
извършва, след като митническите органи са
в състояние да определят дължимия размер
на задължението, длъжника, датата на възникване на задължението и срока за плащане.
(3) Регистърът съдържа данни за:
1. номер и дата на ВПО;
2. номер и дата на последваща статия;
3. дата на уведомяване;
4. дата на установяване на митническо
задължение;
5. срок за плащане;
6. състояние на задължението;
7. тип, номер и дата на документ, породил
задължението;
8. задължено/и лице/а (идентификационен
номер и име/наименование; идентификационен номер и име/наименование на представител – ако е приложимо;
9. дължимо вземане (тип и размер);
10. очаквана промяна;
11. обезпечителни мерки;
12. обезпечение (общ размер, решение за
усвояване – номер, дата и сума, решение за
освобождаване – номер, дата и сума);
13. извършено плащане – номер, дата и
сума (свободен остатък надплатена сума);
14. банково извлечение – номер, дата, пореден ред;
15. решение за възстановяване – номер,
дата и сума;
16. решение за опрощаване – номер, дата
и сума;
17. решение за прихващане – номер, дата
и сума;
18. преписка към и от Националната агенция за приходите – номер, дата и сума;
19. съдебно обжалване – номер и дата;
20. основание за възникване;
21. основание за погасяване;
22. забележка.
(4) Данните и обстоятелствата, свързани с
възникването на митническо задължение при
внос, се подават с митническата декларация
за внос или се попълват от служител след
влизане в сила на друг първичен документ.
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(5) Данните и обстоятелствата, свързани с
уведомяването на длъжника и погасяването
на вземанията, могат да се подават от икономическите оператори по електронен път през
Е-портала на Агенция „Митници“ или чрез
изградена връзка „система-система“, както и да
се въвеждат от митнически служител, когато
длъжникът не е регистрирано на Е-портала
на Агенция „Митници“ лице, и се вписват
автоматично в регистъра.
(6) За всеки запис в регистъра се генерира
референтен номер за вземане под отчет (ВПО).
(7) Регистърът позволява търсенето, преглеждането или коригирането на данни и
обстоятелства по генерирания уникален референтен номер.
Раздел VIII
Регистър „Обезпечения“
Чл. 16. (1) Агенция „Митници“ води и
поддържа електронен регистър „Обезпечения“,
в който се регистрират приетите от митническите органи обезпечения.
(2) Регистърът съдържа данни за:
1. регистрационен номер на обезпечението;
2. дата на приемане на обезпечението;
3. код на митническото учреждение, приело
обезпечението;
4. тип на обезпечението;
5. дата на обезпечението;
6. период на валидност на обезпечението;
7. размер на обезпечението;
8. свободен размер;
9. равнище на обезпечението;
10. лице, п редостави ло обезпечениет о
(поръчител);
11. идентификационен номер и наименование на титуляря на обезпечението;
12. идентификационен номер на лицето, в
полза на което е обезпечението;
13. състояние на обезпечението.
(3) Вписването на данни и обстоятелства
в регистъра се извършва от митнически служител след решение на компетентния орган
за приемане на предоставеното обезпечение.
(4) За всеки запис в регистъра се генерира
един или няколко уникални референтни номера на обезпечението (Guarantee Reference
Number – GRN).
(5) Регистърът позволява търсенето, преглеждането или коригирането на данни и
обстоятелства по генерирания уникален референтен номер.
Раздел IX
Регистър „Разпореждане със стоки“
Чл. 17. (1) Агенция „Митници“ води електронен регистър „Разпореждане със стоки“,
в който се регистрират извършените разпореждания със стоки.
(2) Регистърът съдържа данни за:
1. номер на документ;
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2. дата на документ;
3. вид разпореждане;
4. основание;
5. описание.
(3) Вписването на данни и обстоятелства в
регистъра се извършва от митнически служител след решение на митническия компетентен
орган или волеизявление на лицето.
(4) Всеки запис в регистъра се завежда под
уникалния номер на документа, предписващ
разпореждането със стоката.
(5) Регистърът позволява търсенето, преглеждането или коригирането на данни и
обстоятелства по генерирания уникален номер.
Раздел X
Регистър „Документи, които се обработват
на хартиен носител“
Чл. 18. (1) Агенция „Митници“ води и
поддържа електронен регистър „Документи,
които се обработват на хартиен носител“, в
който се регистрират документите, които се
обработват само на хартиен носител.
(2) Регистърът съдържа данни за:
1. номер на документ;
2. дата на документ;
3. вид на документа;
4. описание.
(3) Вписването на данни и обстоятелства
в регистъра се извършва от митнически служител въз основа на предоставения документ:
АТА карнет, карнет CPD, НАТО манифест
(формуляр 302) и др.
(4) Регистърът не обхваща документи, обработвани в условията на аварийна процедура.
(5) Всеки запис в регистъра се завежда
под уникалния номер на документа, който
се обработва.
(6) Регистърът позволява търсенето, преглеждането или коригирането на данни и
обстоятелства по генерирания уникален номер.
Раздел XI
Регистър „Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори – EORI“
Чл. 19. (1) Агенция „Митници“ води и
поддържа електронен регистър „Единна регистрация и идентификация на икономическите
оператори – EORI“, в който се регистрират
издадените в Република България регистрационни и идентификационни номера (EORI
номера) на лицата, които си взаимодействат
с митническите органи.
(2) Регистърът съдържа данните по Приложение № 12-01 от Делегиран регламент (EC)
2015/2446, като тези данни представляват запис
ЕОRI и данните, одобрени от митническите
служители при електронната обработка на
подадената информация и документи.
Чл. 20. Лицата, които могат да получат
EORI номер в Република България, са:
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1. икономически оператори, които са установени на територията на Република България;
2. икономически оператори, които не са
установени на митническата територия на
Съюза, нямат EORI номер и подават в българско митническо учреждение за първи път
декларация, за която се изисква регистрация
съгласно чл. 5 на Делегиран регламент (EC)
2015/2446;
3. други лица, различни от икономическите
оператори по т. 1 и 2, съгласно чл. 6 на Делегиран регламент (EC) 2015/2446, за които
се изисква EORI номер.
Чл. 21. Данните и обстоятелствата, свързани с издаване на регистрационен и идентификационен номер (EORI номер), се подават от
икономическите оператори съгласно приложението по електронен път през Е-портала на
Агенция „Митници“ и се вписват автоматично
в регистъра. Лицата извършват действията за
получаване на EORI номер чрез Е-портала
на Агенция „Митници“ от свое име и за своя
сметка.
Чл. 22. (1) Данните и обстоятелствата,
свързани с издаване на регистрационен и
идентификационен номер (EORI номер), могат
да се подават от икономическите оператори
на хартиен носител съгласно приложението
ведно с приложени документи във всяко митническо учреждение, като:
1. лицата по чл. 20, т. 1 подават данните
по приложението;
2. лицата по чл. 20, т. 2 и 3, неустановени
на митническата територия на Съюза, подават:
а) данните по приложението;
б) документи за регистрация от компетентните органи на съответната държава, които
съдържат информация относно идентификационните данни и актуалното състояние,
издадени не по-късно от 6 месеца преди
подаване на регистрационния формуляр за
издаване на EORI номер, ведно с легализиран
превод на български език – за юридически
лица, сдружения и други лица; физическите
лица представят документ за самоличност;
3. лицата по чл. 20, т. 3, установени на
територията на Република България, подават:
а) данните по приложението;
б) документи за регистрация – за еднолични търговци, юридически лица, сдружения
и други лица; физическите лица представят
документ за самоличност.
(2) В случаите, когато данните и обстоятелствата, свързани с издаване на EORI
номер, включително в случаите на промени
в обстоятелствата, се подават от упълномощено лице, се представят доказателства за
представителната му власт при условията на
чл. 18 от Закона за митниците.
(3) Издаденият EORI номер се получава
от лицето чрез съобщение на посочен елек-
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тронен адрес или друг адрес лично или от
упълномощено лице.
Чл. 23. (1) За всяко лице се генерира уникален регистрационен и идентификационен
номер (EOR I номер), ва лиден за всичк и
държави членки.
(2) EORI номерът, издаден в Република
България, е с формат: BG (идентификатор
на държавата) и уникален идентификатор в
Република България.
Чл. 24. (1) Митническите органи издават
ЕОRI номер незабавно след приключване на
проверката на предоставените данни, но не
по-късно от 3 работни дни от подаване на
заявлението.
(2) При констатирани несъответствия между
данните, посочени в заявлението, и резултатите от проверката митническите органи
дават указания за отстраняването им и/или
предоставянето на допълнителна информация/
документи в 7-дневен срок.
(3) При неизпълнение на указанията в
посочения срок процедурата по издаване на
EORI номер или актуализиране на EORI
записа се прекратява.
(4) В случаите, когато предоставената/ите
допълнителна информация/документи не е/са
достатъчна/и за потвърждаване на предоставените данни, процедурата по издаване на EORI
номер или актуализиране на EORI записа се
спира до отстраняване на несъответствията.
(5) При необходимост митническите органи
могат да изискат заявлението да бъде подадено
на хартиен носител, както и данните в него
да бъдат удостоверени с писмени документи
в оригинал или нотариално заверено копие.
Чл. 25. Лицата са длъжни да поддържат
актуални данните, които са предоставили за
получаване на EORI номер. При промяна
на предоставените данни/документи лицата,
получили EORI номер, са длъжни в 7-дневен срок от тяхното настъпване да уведомят
митническото учреждение, издало EORI номера, с цел актуализиране на информацията
в записа EORI.
Раздел XII
Регистър „Задължения към митническата
администрация“
Чл. 26. (1) Агенция „Митници“ води и
поддържа електронен регистър „Задължения
към митническата администрация“ във вид
на структурирана база данни, в който се регистрират просрочените публични държавни
вземания, събирани от митническите органи.
(2) Вписването на данни и обстоятелства
в регистъра се извършва от митнически служител въз основа на решение/акт на компетентен митнически орган за установяване на
задължение по Закона за митниците и Закона
за акцизите и данъчните складове.
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(3) За всеки запис в регистъра се генерира
уникален референтен номер на задължението.
(4) Регистърът позволява търсенето, преглеж да не т о и кори г и ра не т о на да н н и и
обс т оя т елс т ва по г енери ра н и я у н и к а лен
референтен номер.
(5) Регистърът съдържа данни за:
1. идентификатор;
2. име/наименование;
3. задължение;
4. код на митническо учреждение;
5. наименование на митническото учреждение;
6. вид документ, с който е установено
задължението;
7. номер на документ;
8. дата на възникване;
9. вид задължение;
10. размер на задължение;
11. номер на документ за погасяване;
12. дата на погасяване;
13. сума на погасяване;
14. начин на погасяване;
15. разлика;
16. статус.
(6) Заличаване на данни и обстоятелства
от регистъра не се допуска.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Лице“ означава физическо лице, юридическо лице и всяко сдружение на лица,
което не е юридическо лице, но е с призната
правоспособност да извършва правни действия
съгласно правото на Съюза или националното
право съгласно чл. 5, т. 4 от Регламент (EC)
№ 952/2013.
2. „Икономически оператор“ означава лице,
което в рамките на своята стопанска дейност
участва в дейности, обхванати от митническото законодателство, съгласно чл. 5, т. 5 от
Регламент (EC) № 952/2013.
3. „Митнически представител“ означава
всяко лице, определено от друго лице да изпълнява действията и формалностите, изисквани съгласно митническото законодателство,
във взаимоотношенията му с митническите
органи съгласно чл. 5, т. 6 от Регламент (EC)
№ 952/2013.
4. „Регистрационен и идентификационен
номер на икономическите оператори (EORI
номер)“ означава идентификационен номер,
който е уникален на митническата територия
на Съюза и се издава от митнически орган
на икономически оператор или друго лице за
регистрацията му за митнически цели съгласно чл. 1, т. 18 от Делегиран регламент (EС)
2015/2446.
5. „Лице, установено на митническата
територия на Съюза“ съгласно чл. 5, т. 31 от
Регламент (EC) № 952/2013 г. означава:
а) в случаите на физическо лице – всяко
лице, чието обичайно местопребиваване е на
митническата територия на Съюза;
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б) в случаите на юридическо лице или
сдружение на лица – всяко лице, чието седалище, централно управление или постоянно
установена стопанска дейност се намира на
митническата територия на Съюза.
6. „Лице, неустановено на митническата
територия на Съюза“ е лице, различно от
определеното в т. 5.
7. „Лице, установено в Република България“ е:
а) физическо лице, което пребивава на територията на Република България повече от
183 дни за период от 12 календарни месеца;
б) юридическо лице или сдружение на
лица, което е вписано в Регистър БУЛСТАТ
или търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
8. „Друг първичен документ“ означава
всеки документ, различен от декларация за
внос, с който се установява или възниква
митническо задължение или други публични
държавни вземания, в това число решение на
митническите органи, наказателно постановление, квитанция, фиш за глоба.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. След датите на въвеждане или подобрение на съответните електронни информационни системи, посочени в приложението
към Решение за изпълнение 2016/578/ЕС на
Комисията от 11 април 2016 г. за създаване на
Работната програма за Митническия кодекс
на Съюза относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени
в Митническия кодекс на Съюза, регистрите
„Транзит“ и „Изнасяне“ ще съдържат подадените за всяка декларация/уведомление данни,
определени в Приложение Б на Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446.
§ 3. Лицата, които към момента извършват дейности, обхванати от митническото
законодателство, и на които е издаден ЕORI
номер по реда на Наредба № Н-4 от 2009 г. за
условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация
и идентификация (EORI-BG регистър) за митнически цели (обн., ДВ, бр. 45 от 2009 г.; изм.,
бр. 49 от 2010 г.), запазват регистрационния
и идентификационния си номер.
§ 4. Наредба № Н-4 от 2009 г. за условията
и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър) за митнически
цели се отменя.
§ 5. Наредбата се издава на основание
§ 15, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за митниците и чл. 7а
от Закона за нормативните актове.
§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага
на директора на Агенция „Митници“.
Министър:
Владислав Горанов
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Приложение
Приложение
към чл. 21 и 22
към чл. 21 и чл. 22
Формуляр за получаване на EORI номер
Вид на формуляра

за регистрация

за изменеие
Предназначено за митнически цели

1.1 Пълно наименование на лицето

1.2. Идентификационен номер на лицето (ЕИК, ЕГН или 1.3. ЕОРИ/TIN, ако е наличен
друг идентификационнен номер)
1.5. Дата на установяване / дата на раждане
1.4. Съкратено наименование на лицето
1.6. Номер(а) по ДДС, ако е (са) наличен (и)

1.7. Правен статус, съгласно акта на установяване

1.8. Адрес на лицето (адрес на седалището или постоянен адрес на лицето)
ПК

Държава
Населено място

Улица №

Телефон
2. Вид на лицето

Факс

физическо лице
юридическо лице

сдружения от лица

3. Информация за връзка/контакт (име, адрес, телефон, факс или електронен адрес)
Трите имена
Държава
Населено място

ПК

Улица №

Телефон

Факс

Електронен адрес

4. Код на основната икономическа дейност (въвежда се код по НКИД)
5. Информация за лицата, установени на територията на РБ
No.на документ за идентификация
Дата на издаване
Издаващ орган
6. Информация за лицата, неустановени на територията на Съюза
Държава, където е установено лицето
No.на документ за идентификация
Дата на издаване
7. Информация за упълномощеното лице:
Трите имена на упълномощ еното лице
No.на документ за упълномощ аване
Обем на представителната власт
ДА
НЕ
8. Установен на митническата територия на Съюза
Предоставените лични данни се обработват по реда на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 година относно защ итата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защ итата на данните) и
Закона за защ ита на личните данни.
Предоставените идентификационни данни се събират и обработват от митническата администрация за целите на
митническото законодателство и при необходимост щ е бъдат предоставяни на други държавни институции в съответствие
с изпълнението на техните правомощ ия по конкретен повод във връзка с движението на стоки под митнически режим.
Съгласен съм да се публикува в Интернет информация по отношение на EORI номера, име и

ДА

НЕ

Известно ми е,че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК
Увeдомен съм за задължението, че в 7-дневен срок от настъпване на промяна на предоставените данни/документи следва
да уведомя митническото учреждение, издало ЕОRI номера.
Място и дата

Подпис и име

10
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Обяснителни бележки към формуляра за получаване на ЕОRI номер

кл. 1.2

В клетката се попълва идентификационен номер на лицето в кл. 1.1:
– за физически лица, установени на територията на Република България, се попълва ЕГН/ЛНЧ;
– за юридически лица, установени на територията на Република България, се попълва ЕИК/
БУЛСТАТ.

кл. 1.3 Попълва се ЕОRI номер при актуализация.
За юридическо лице и сдружение на лица по чл. 5, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013 дата
кл. 1.5 на установяване е датата на обявяване съгласно търговския регистър на Република България или
датата от акта за установяване, когато не е регистрирано в търговския регистър.
Клетката се попълва, когато лицето има издаден(и) номер(а) по ДДС. В случай че лицето има издадени ДДС номера и от други данъчни администрации на държавите – членки на ЕС, в клетката
кл. 1.6
се вписват думите „по списък“ и списъкът с издадените номера се прилага към регистрационния
формуляр.
кл. 1.7

Тази клетка се попълва само за юридическите лица. В клетката се попълва правна форма по
документа за учредяване на лицето съгласно акта за учредяване.

кл. 3

В клетката се попълва адресът на лицето.

кл. 3

В клетката се попълват имената по документа за самоличност и адресът на лицето за контакт с
митническата администрация.

кл. 4

В клетката се попълва 4-цифреният код на основната икономическа дейност съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE), поддържан
от Националния статистически институт (КИД 2008). Информация за него може да се намери на
следния адрес: http://www.nsi.bg/Classifics/KID-2008.pdf.
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБА № 62
от 30 октомври 2018 г.

за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани
с дейност та по допълнително пенсионно
осигуряване
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се урежда редът за
съхраняване, използване и унищожаване от
пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по
допълнително пенсионно осигуряване.
Чл. 2. (1) Управителният орган на пенсионноосигурителното дружество приема правила
за съхраняване, използване и унищожаване на
документите и данните, свързани с дейността
по допълнително пенсионно осигуряване.
(2) В правилата се уреждат:
1. сроковете за съхранение на отделните
видове документи и данни;
2. конкретните мерки и процедури, прилагани от дружеството във връзка със съхраняване,
използване и унищожаване на документите и
данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване;
3. отговорните звена и служители за осъществяване на мерките и процедурите по т. 1;
4. правилата за работа на експертната
комисия по чл. 9, ал. 1.

(3) Пенсионноосигурителното дружество
представя правилата по ал. 1 в Комисията за
финансов надзор в 7-дневен срок от тяхното
приемане, съответно от приемане на изменения и допълнения в тях.
Раздел ІІ
Съхраняване на документите и данните
Чл. 3. (1) Освен ако в нормативен акт е
предвиден друг срок за съответния вид документи или данни, пенсионноосигурителното
дружество съхранява документите и данните,
свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване, в следните минимални
срокове:
1. нарежданията за инвестиране на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и изготвените във връзка
с това анализи и предложения – 5 години от
извършване на съответната инвестиция;
2. информацията за цените и техните източници, въз основа на които се извършва
оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните
от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване, и решенията за избор на цени за
оценка на активите – 5 години от извършване
на оценката;
3. биометричните таблици и актюерските
разчети – 5 години от утвърждаването на нови;
4. док у ментите, удостоверяващи съответствието на членовете на управителния и
контролния орган, прокуристите, отговорния
актюер и лицата по чл. 123в, ал. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване с изискванията,
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предвидени за тези лица в Кодекса за социално осигуряване – 5 години от прекратяване
на правоотношението със съответното лице;
5. протоколите от заседанията на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество и на общото събрание
на акционерите – 5 години от провеждане на
съответното заседание;
6. договорите с външни изпълнители, отговорния актюер, инвестиционни посредници,
инвестиционни консултанти, банки попечители и осигурителни посредници – 5 години
от прекратяване на договора;
7. месечните, тримесечните и годишните
отчети за надзорни цели и справките, представяни в Комисията за финансов надзор –
5 години от изтичане на периода, за който
се отнасят;
8. изготвяните доклади и отчети от специализираната служба за вътрешен контрол,
звеното за управление на риска и звеното,
съответно лицето, осъществяващо вътрешен
одит – 5 години от изготвянето им;
9. представяните пред общото събрание на
акционерите отчети за дейността на органи
на дружеството, за които не е предвиден
специален срок за съхранение – 5 години от
заседанието на общото събрание, на което е
разгледан съответният отчет;
10. заявленията за участие, заявленията
за възобновяване на осигуряването и свързаните с тях документи, когато не е възникнало осигурително правоотношение със
съответното лице – 2 години от получаване
на заявлението;
11. заявленията за промяна на участие,
заявленията за прехвърляне на средства и
свързаните с тях документи, когато съответното заявление е анулирано или процедурата за
промяна на участие, съответно – за прехвърляне на средства, е прекратена – 2 години от
датата по чл. 8, ал. 2, съответно – чл. 18, ал. 2
от Наредба № 3 от 2003 г. за реда и начина
за промяна на участие и за прехвърляне на
натрупаните средства на осигурено лице от
един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван
от друго пенсионноосигурително дружество
(ДВ, бр. 90 от 2003 г.);
1 2 . д о к у м е н т и и з в ъ н п о с оч е н и т е п о
т. 1 – 11 – в срок, определен в правилата по
чл. 2, ал. 1 при спазване на приложимите
изисквания за защита на личните данни;
13. други документи, за които не е предвиден
специален срок за съхранение в нормативната уредба и в правилата по чл. 2, ал. 1 – 1
година от преустановяване на използването
на документа.
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(2) В правилата по чл. 2, ал. 1 могат да
бъдат определени по-дълги срокове от посочените в ал. 1 при спазване на приложимите
изисквания за защита на личните данни.
(3) Когато за конкретен документ са предвидени два различни срока за съхранение на
различни основания, се прилага по-дългият
от тях.
(4) При спазване на приложимите изисквания за защита на личните данни конкретни
документи и данни могат да продължат да се
съхраняват след изтичане на сроковете по ал. 1,
съответно ал. 2, по преценка на експертната
комисия по чл. 9, ал. 1.
Чл. 4. (1) Пенсионноосигурителното дружество съхранява документите и данните
в специални помещения, които осигуряват
тяхното физическо запазване, защитата им от
посегателства и подреждането им по подходящ
за търсене начин.
(2) Не се допуска помещенията по ал. 1 да
се използват за други цели.
(3) Помещенията по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са пожарообезопасени;
2. да бъдат сухи, леснопроветриви и изолирани от пряко действие на слънчеви лъчи;
3. през тях да не минават канализационни,
топлопроводни и газоотоплителни пътища;
4. електрическата инсталация да е закрита;
не се допуска използване на открити осветителни и отоплителни уреди;
5. пространствената подредба да осигурява лесен и удобен достъп до съхраняваните
документи;
6. да са осигурени със средства за ограничаване на физическия достъп чрез надеждни
заключващи системи и със средства за авариен достъп.
(4) В помещенията по ал. 1 се поддържат
постоянно следните параметри на температурно-влажностен режим:
1. за документи на хартиен носител: температура от 14 до 18 °С и относителна влажност
от 50 ± 5 на сто;
2. за носители на данни в електронен вид:
температура 18 °С± 2°С и относителна влажност 40 на сто ± 5 на сто.
(5) За контрол на температурно-влажностните параметри е необходимо в помещенията
по ал. 1 да има термометър и влагомер или
термохидрограф, като данните се записват
ежеседмично в дневник.
(6) Два пъти годишно се извършва основно
почистване на помещенията по ал. 1, съчетано
с дезинфекция, дезинсекция и дератизация.
Чл. 5. (1) Достъп до помещенията по чл. 4,
ал. 1 имат само:
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1. служителите на дружеството, съответно
на специализирания външен изпълнител, отговарящи за съхраняването на документите;
2. в присъствието на сл у ж и тели те по
т. 1 – служителите на дружеството, в чиито
служебни задължения се включва използването на съхранявани в помещението документи
или носители на данни в електронен вид,
и служителите на държавните контролни
органи.
(2) За всяко посещение и използване на
документите и носителите на данни в електронен вид от помещенията по чл. 4, ал. 1
се води отчет.
Раздел ІІІ
Използване на документите и данните
Чл. 6. Пенсионноосигурителното дружество, неговите служители и лицата, на които то
е възложило по договор определени дейности:
1. могат да използват документите и дан
ните, свързани с дейността по допълнително
пенсионно осигуряване, само във връзка с
нейното осъществяване;
2. са длъжни да опазват поверителността на документите и данните и могат да ги
предоставят на трети лица само в случаите,
когато това е предвидено в закон.
Чл. 7. (1) Изнасянето на оригинали на
документи и на носители на данни в електронен вид извън пенсионноосигурителното
дружество, съответно извън помещенията
по чл. 4, ал. 1 на външния изпълнител, за
предоставянето им на външни потребители
се извършва след писмено разрешение на
л и цата, у п ра вл я ва щ и и п редс та в л я ва щ и
пенсионноосигурителното дружество, или на
изрично упълномощен от тях служител на
дружеството. Когато документите се изпращат
с писмо, подписано от лицата, управляващи
и представляващи пенсионноосигурителното
дружество, не е необходимо съставянето на
отделно писмено разрешение.
(2) За изнасянето и връщането на документите и носителите на данни в електронен вид
по ал. 1 се изготвя предавателно-приемателен
протокол, в който се описват конкретните
документи, съответно носители, които се
предоставят.
(3) Преди предоставяне на външен потребител на оригинал на документ или на
носител на данни в електронен вид се прави
копие на оригинала, съответно на носителя,
което се съхранява до връщане на оригинала,
съответно на носителя.
(4) При установяване на липси и увреждания след връщането на документите или
носителите на данни в електронен вид се
съставя протокол, който се представя на
управляващите и представляващите пенсионноосигурителното дружество.
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Раздел IV
Унищожаване на документите и данните
Чл. 8. Документите и данните, свързани с
дейността по допълнително пенсионно осигуряване, се унищожават само след изтичане
на сроковете по чл. 3, ал. 1, съответно ал. 2,
освен ако са налице условията по ал. 3 на
същия член.
Чл. 9. (1) Унищожаването се извършва след
преценка на основанието за това от експертна
комисия, създадена със заповед на лицата,
управляващи и представляващи пенсионноосигурителното дружество.
(2) Експертната комисия извършва преглед
на документите и данните и преценка относно
необходимостта от тяхното унищожаване поне
веднъж годишно.
(3) Експертната комисия съставя протокол,
в който се описват видовете документи и данни, подлежащи на унищожаване, и техните
предмет и количество.
(4) Унищожаването на док у мен т и те и
данните, описани в протокола по ал. 3, се
извършва след предварително одобрение от
лицата, управляващи и представляващи пенсионноосигурителното дружество.
Чл. 10. Унищожаването се извършва по
начин, който не позволява възстановяването
на документите и данните и нерегламентиран
достъп до тях.
Раздел V
Възлагане на дейности на външни изпълнители
Чл. 11. (1) Пенсионноосигурителното дружество може да възложи с писмен договор
дейностите по съхраняване и/или унищожаване на документите на специализиран външен
изпълнител. В този случай дружеството:
1. отговаря за действията на външния изпълнител като за свои действия;
2. предвижда в договора с външния изпълнител задължения за опазването на поверителността на предоставените документи и
информация и за оказване на съдействие от
негова страна на органите и служителите на
Комисията за финансов надзор при осъществяването на техните правомощия;
3. наблюдава и оценява рисковете, свързани с изнасянето на дейностите, както и
осъществяването им от страна на външния
изпълнител.
(2) Специализираният външен изпълнител
и неговите служители и подизпълнители са
длъжни да осъществяват възложените им
дейности при спазване на изиск вани ята,
установени за пенсионноосигурителното дружество, и приетите от дружеството правила
по чл. 2, ал. 1.
(3) Пенсионноосигурителното дружество
представя в Комисията за финансов надзор
заверено копие от договора със специализи-
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рания външен изпълнител в 7-дневен срок
от неговото сключване, съответно изменение
или допълнение, и уведомява комисията в
7-дневен срок от прекратяването на договора.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Наредба № 3 от 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне
на натрупаните средства на осигурено лице от
един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван
от друго пенсионноосигурително дружество
(обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 9
от 2004 г.; изм., бр. 85 от 2004 г., бр. 50 от
2005 г.; попр., бр. 52 от 2005 г.; изм., бр. 7 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2011 г., бр. 1 от
2016 г.; изм., бр. 62 от 2016 г.; изм. и доп.,
бр. 10 от 2018 г.) чл. 21б се отменя.
§ 2. В Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд (загл.
изм., ДВ, бр. 62 от 2016 г.) (обн., ДВ, бр. 83
от 2006 г.; изм., бр. 57 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 64 от 2012 г., бр. 67 от 2014 г., бр. 62 от
2016 г., бр. 10 от 2018 г.) чл. 5а се отменя.
§ 3. В Наредба № 47 от 2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества (ДВ, бр. 57
от 2012 г.) в чл. 8, ал. 3 думите „дейностите
по сканиране и/или съхраняване“ се заменят
с „дейността по сканиране“.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 123и1, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с Решение № 1023-Н от
30 октомври 2018 г. на Комисията за финансов надзор.
§ 5. Наредбата влиза в сила от 19.11.2018 г.
Председател:
Карина Караиванова
9788

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2003 г. за начина и реда за
оценка на активите и пасивите на фондовете
за допълнително пенсионно осигуряване и
на пенсионноосигурителното дружество, на
стойността на нетните активи на фонда, за
изчисляване и обявяване на стойността на
един дял и за изискванията към воденето на
индивидуалните партиди (обн., ДВ, бр. 109
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2004 г., бр. 57
от 2005 г., бр. 32 от 2006 г.; доп., бр. 86 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2007 г., бр. 28 и
74 от 2009 г.; изм., бр. 107 от 2013 г.)
§ 1. Наименованиет о на наредбата се
изменя така: „Наредба № 9 от 19.11.2003 г.
за начина и реда за оценка на активите и
пасиви те на фон довете за допълни телно
пенсионно осигуряване и на пенсионнооси-
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гурителното дружество, на стойността на
нетните активи на фонда, за изчисляване и
обявяване на стойността на един дял, за изчисляване и съпоставяне на доходността от
инвестиционните имоти и за изискванията
към воденето на индивидуалните партиди“.
§ 2. В чл. 1 се създава т. 6:
„6. начинът и редът за изчисляване и съпоставяне на доходността от инвестиционните
имоти с доходността при управлението на
фонда за допълнително пенсионно осигуряване съгласно чл. 180в от Кодекса за социално
осигуряване.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. при невъзможност да се приложат
редът и начините за оценка по тази наредба
последващата оценка може да се извърши при
спазване на принципа на предпазливостта
по надлежно и подробно мотивирани и документирани от пенсионноосигурителното
дружество методи, които са общопризнати
на финансовите пазари.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато финансов актив на пенсионноосигурителното дружество или на фонд за
допълнително пенсионно осигуряване е приет
за търговия на повече от един регулиран пазар,
съответно на официален пазар на фондова
борса или на друг организиран пазар в трета
държава, в деня на придобиването на съответния актив дружеството определя един от
тези пазари за основен пазар в съответствие с
изискванията на Международните счетоводни
стандарти и го преразглежда ежегодно, както
и при необходимост от неговото изменение.
При извършването на последващата оценка
по чл. 5б, ал. 1 и 2, чл. 6, ал. 1, 2 и 5, чл. 7,
ал. 3 и 6, чл. 10а, ал. 1 и 2 пенсионноосигурителното дружество използва данни само
от този пазар.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „заместник-председателя на Комисията
за финансов надзор, ръководещ управление
„Осигурителен надзор“, наричан по-нататък
„заместник-председателя“ се заменят с „Комисията за финансов надзор, наричана понататък „комисията“.
§ 4. В чл. 4 думите „чл. 3, т. 2“ се заменят
с „чл. 3, ал. 1, т. 2“.
§ 5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Последваща оценка на държавните ценни книжа, издадени и приети за
търговия на регулиран пазар в страната, се
извършва по последна цена на сключена с тях
сделка за предходния работен ден (ден „Т“),
обявена в борсовия бюлетин, към която се
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добавя дължимият лихвен купон за деня, за
който се отнася оценката, обявен в бюлетина
от ден „Т-2“.
(2) Ако не може да се определи цена по реда
на ал. 1, последващата оценка се извършва по
последна цена „купува“ за предходния работен
ден (ден „Т“), обявена в борсовия бюлетин,
към която се добавя дължимият лихвен купон
за деня, за който се отнася оценката, обявен
в бюлетина от ден „Т-2“.
(3) При невъзможност да се приложат начините за оценка по ал. 1 и 2 последващата
оценка се извършва по средна цена на всяка
емисия за предходния работен ден на вторичния междубанков пазар. Средната цена на
емисия се формира като средноаритметична
от цените „купува“ и „продава“, обявени от
не по-малко от трима първични дилъри на
държавни ценни книжа, определена по начин,
посочен в правилата по чл. 17.
(4) При невъзможност да се приложат начините за оценка по ал. 1, 2 и 3 се използва
методът на съпоставими цени за ценни книжа със сходни условия за плащане, падеж
и рейтинг или други общоприети методи,
определени в правилата по чл. 17.“
§ 6. Създават се чл. 5а – 5г:
„Чл. 5а. Последващата оценка на държавни
ценни книжа, издадени в страната, които не
са приети за търговия на регулиран пазар, се
извършва по реда на чл. 5, ал. 3 и 4.
Чл. 5б. (1) Последваща оценка на дългови
ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар, се извършва по последна цена на
сключена с тях сделка за предходния работен
ден, обявена в борсов бюлетин или електронна
система за ценова информация за финансови
инструменти. Когато се обявява нетна цена,
последващата оценка се извършва, като към
тази цена се прибави дължимият лихвен купон към датата, за която се отнася оценката.
(2) Ако не може да се определи цена по
реда на ал. 1, последващата оценка се извършва по последна цена „купува“ за предходния
работен ден, обявена в борсов бюлетин или
електронна система за ценова информация за
финансови инструменти. Когато се обявява
нетна цена, последващата оценка се извършва,
като към тази цена се прибави дължимият
лихвен купон към датата, за която се отнася
оценката.
(3) При невъзможност да се приложат
начините за оценка по ал. 1 и 2 се използва
методът на съпоставими цени за ценни книжа със сходни условия за плащане, падеж
и рейтинг или други общоприети методи,
определени в правилата по чл. 17.
Чл. 5в. С изключение на ценните книжа
по чл. 5а последващата оценка на дългови
ценни книжа, които не са приети за търговия
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на регулиран пазар, се извършва по метода
на дисконтираните парични потоци или по
друг подходящ метод, посочен в правилата
по чл. 17.
Чл. 5г. (1) В случаите на оценяване на
дългови ценни книжа по метод по чл. 5б,
ал. 3 или чл. 5в пенсионноосигурителното
дру жество представя в комисията заедно
с информацията за ежедневната оценка на
активите:
1. обосновка относно избора на съответния
метод, която включва относимите данни,
характеристики на ценната книга и други
съществени обстоятелства за преценката на
дружеството;
2. информация за прилагането на избрания от пенсионноосигурителното дружество
метод, както следва:
а) справка по образец съгласно приложение
№ 1 при оценяване по метода на дисконтираните парични потоци;
б) направените изчисления и допускания
при оценяване по метод, различен от посочения по буква „а“.
(2) Информаци ята по ал. 1, т. 1 не се
представя, когато не е налице промяна в
обосновката.
(3) Информаци ята по ал. 1, т. 2 не се
представя, когато не е налице промяна в
стойността на компонентите на рисковата
преми я в справката по ал. 1, т. 2, бу к ва
„а“, съответно в допусканията по ал. 1, т. 2,
буква „б“.“
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Последваща оценка на акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка,
съответно на официален пазар на фондова
борса или на друг организиран пазар в трета
държава, които са включени в основен индекс
на съответния пазар съгласно приложение
№ 2, се извършва по:
а) цена на затваряне на този пазар за
предходния работен ден, обявена в борсов
бюлетин или електронна система за ценова
информация на финансови инструменти;
б) последна цена „купува“ за предходния
работен ден, обявена в борсов бюлетин или
електронна система за ценова информация
на финансови инструменти, ако не може да
се определи цена по буква „а“.
(2) Последваща оценка на акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка,
съответно на официален пазар на фондова
борса или на друг организиран пазар в трета
държава, извън посочените в ал. 1, се извършва
по по-ниската цена от:
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а) обявената на този пазар цена на затваряне за предходния работен ден, в случай че
се осигурява непрекъсната ценова информация, от която са видни извършени сделки с
достатъчна честота и обем за последните три
последователни месеца преди текущия месец;
б) последна цена „купува“ за предходния
работен ден, обявена в борсов бюлетин или
електронна система за ценова информация, в
случай че се осигурява непрекъсната ценова
информация, от която са видни извършени
сделки с достатъчна честота и обем за последните три последователни месеца преди
текущия месец.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 думите „да се приложат начините за оценка по ал. 1, 2 и 3“ се заменят с
„да се приложи начинът за оценка по ал. 1,
съответно по ал. 2“.
4. Алинеи 5 – 7 се изменят така:
„(5) Последваща оценка на права или варанти по акции, търгувани на регулиран пазар
в държава членка, съответно на официален
пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, се извършва
по по-ниската цена от цената на затваряне
и последната цена „купува“ за предходния
работен ден, обявени в борсов бюлетин или
електронна система за ценова информация.
(6) При невъзможност да се приложи ал. 5
последващата оценка на правата и варантите
се извършва по справедлива стойност, определена посредством подходящ модел, посочен
в правилата по чл. 17.
(7) Последваща оценка на акции, придобити при условията на първично публично
предлагане, от датата на регистрацията им в
депозитарната институция до датата на допускането им за търговия на съответното място
за търговия се определя по цена на придобиване от първичното публично предлагане.“
5. Алинея 8 се отменя.
§ 8. В чл. 6а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) При последваща оценка по реда на чл. 6,
ал. 2 пенсионноосигурителното дружество
представя в комисията в срока по чл. 23, ал. 1
обосновка, която съдържа данните, доказващи
изпълнение на критериите по чл. 17, ал. 3,
т. 7. Обосновката не се представя, когато не
е налице промяна в информацията.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея
думите „се обосновава“ се заменят със „се
обосновават“, а думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
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4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Обосновката по ал. 2 не се представя,
когато не е налице промяна в информацията.
(5) При последваща оценка по реда на чл. 6,
ал. 6 пенсионноосигурителното дружество
представя в комисията в срока по чл. 23,
ал. 1 направените изчисления за оценка на
правата и варантите. Информацията не се
представя, когато не е налице промяна в
представените данни.“
§ 9. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Последваща оценка на акции
или дялове на предприятия за колективно
инвестиране, учредени в страната, се извършва по последната определена и обявена цена
на обратно изкупуване до 12 часа в деня на
оценката.
(2) В случаите, когато не е достигнат законово определеният минимален размер на
нетната стойност на активите на предприятието за колективно инвестиране, последващата оценка на издадените от него дялове се
извършва по последната определена и обявена
до 12 часа в деня на оценката емисионна
стойност на един дял, намалена с размера на
предвидените в правилата на фонда разходи
по емитирането и по обратното изкупуване
на един дял.
(3) Ако не може да се определи цена по
реда на ал. 1 и 2, последващата оценка се
извършва по обявената на съответния пазар
цена на затваряне за предходния работен ден,
в случай че се осигурява непрекъсната ценова
информация, от която са видни извършени
сделки с достатъчна честота и обем за последните три последователни месеца преди
текущия месец.
(4) В слу чаите, когато не могат да се
приложат ал. 1 – 3, последващата оценка
на акциите, съответно на дяловете по ал. 1,
се извършва или по последната определена
и обявена цена на обратно изкупуване, или
по справедлива стойност на една акция, съответно на един дял, определена по метода
на нетната балансова стойност на активите
съгласно последни я вписан в п ублични я
регистър на комисията счетоводен баланс
на съответното предприятие за колективно
инвестиране – която от двете величини е
изчислена по най-актуални данни за нетните
активи на предприятието.
(5) Последваща оценка на акции, съответно на дялове на предприятия за колективно
инвестиране, учредени извън страната, се
извършва по последната определена и обявена
цена на обратно изкупуване до 12 ч. българско
време в деня на оценката.
(6) Ако не може да се определи цена по
реда на ал. 5, последващата оценка се извършва по обявената на съответния пазар цена
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на затваряне за предходния работен ден, в
случай че се осигурява непрекъсната ценова
информация, от която са видни извършени
сделки с достатъчна честота и обем за последните три последователни месеца преди
текущия месец.
(7) В слу чаите, когато не могат да се
приложат ал. 5 и 6, последващата оценка
на акциите, съответно на дяловете по ал. 5,
се извършва или по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване,
или по справедлива стойност, определена
по метода на нетната балансова стойност
на активите съгласно последния оповестен
счетоводен баланс на съответното предприятие за колективно инвестиране – която от
двете величини е изчислена по най-актуални
данни за нетните активи на предприятието.
Извън тези сл у чаи, когато правилата на
предприятието за колективно инвестиране
предвиждат определени условия, при които
не се осъществява обратно изкупуване на
акции, съответно на дялове, последващата
им оценка се извършва по последната определена и обявена нетна стойност на активите
на една акция, съответно на един дял.
(8) Извън случаите по ал. 7, когато правилата на предприятието за колективно инвестиране предвиждат определени условия, при
които не се осъществява обратно изкупуване
на акции, съответно на дялове, последващата
им оценка се извършва по последната определена и обявена до 12 ч. българско време в
деня на оценката нетна стойност на активите
на една акция, съответно на един дял.“
§ 10. Член 7а се изменя така:
„Чл. 7а. При последваща оценка по реда
на чл. 7, ал. 3 и 6 пенсионноосигурителното
дружество представя в комисията в срока
по чл. 23, ал. 1 обосновка, която съдържа
данните, доказващи изпълнение на критериите по чл. 17, ал. 3, т. 7. Обосновката не
се представя, когато не е налице промяна в
информацията.“
§ 11. В чл. 7б, ал. 1 думите „чл. 6, ал. 1 – 3,
чл. 7, ал. 1 и 2 и чл. 7а, ал. 1, 2, 4 и 5“ се
заменят с „чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 5б, ал. 1 и 2
и чл. 6, ал. 1 и 2“.
§ 12. В чл. 8 думите „Банковите депозити, парите на каса, паричните средства по
разплащателни сметк и и краткосрочните
вземания“ се заменят с „Банковите влогове,
парите на каса и краткосрочните вземания“.
§ 13. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Последващата оценка на инвестиционен имот по справедлива стойност се извършва от пенсионноосигурителното дружество
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съгласно оценката на имота към последния
работен ден на всяко тримесечие, изготвена
от независим оценител, който:
1. притежава съответната правоспособност
съгласно Закона за независимите оценители;
2. не е с отнемана правоспособност на независим оценител през последните 5 години
преди датата, за която се отнася оценката;
3. не е извършвал нарушения на чл. 17,
ал. 2, чл. 18, т. 1 – 3 и т. 7 и чл. 21 от Закона
за независимите оценители през последните
три години преди датата, за която се отнася
оценката;
4. има най-малко пет години професионален опит при оценяване на съответния вид
инвестиционни имоти.“
2. В ал. 4:
а) в основния текст думите „не трябва да“
се заменят с „трябва да не“;
б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавят думите „и да не е близък член на
семейството на член на управителния или
контролния орган или на лице, притежаващо пряко или непряко повече от 5 на сто от
акциите на дружеството“;
в) в т. 4 накрая се добавят думите „или
близък член на семейството на продавача,
на член на управителния или контролния
орган на продавача или на съдружник или
акционер на продавача“;
г) създава се нова т. 5:
„5. е предоставял консултантски, брокерски
или други услуги на пенсионноосигурителното
дружество или на управляван от него фонд
за допълнително пенсионно осигуряване, с
изключение на извършване на оценка по реда
на тази наредба, през последните две години
преди датата, за която се отнася оценката;“
д) създават се т. 6 и 7:
„6. е предоставял консултантски, брокерски
или други услуги на член на управителния
или контролния орган на пенсионноосигурителното дружество, на лице, което притежава
пряко или чрез свързани лица повече от
5 на сто от акциите на дружеството, или на
продавача на инвестиционния имот през последните две години преди датата, за която
се отнася оценката;
7. е в договорно отношение с трето лице,
което зависи от оценката на оценявания инвестиционен имот;“
е) досегашната т. 5 става т. 8 и в нея думата
„повлияно“ се заменя с „повлиян“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Независимият оценител не може да
извършва оценка на един и същ инвестиционен имот през повече от две последователни
години от датата, за която се отнася първата
оценка на имота. След този срок оценителят
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може отново да извършва оценка на имота
след изтичане на една година от датата, за
която се отнася последната оценка.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Съответствието с изискванията по
ал. 1, т. 2 – 4, ал. 4 и ал. 5 се удостоверява
от оценителя с декларация.“
5. Създават се ал. 7 – 10:
„(7) Независими я т оцени тел оп редел я
справедливата стойност на инвестиционния
имот въз основа на неговата пазарна стойност.
Пазарната стойност се определя въз основа
на цените на сделките с имоти, които са съпоставими с оценявания имот по отношение
на тяхното местоположение, конструкция,
предназначение и текущо състояние.
(8) Когато няма достатъчно данни за надеждно установяване на пазарната стойност
на инвестиционен имот по реда на ал. 7,
независимият оценител може да използва
друг признат и подходящ подход или комбинация от такива подходи за оценка на
справедливата стойност на инвестиционен
имот. В рамк ите на използвани я под ход
независимият оценител следва да приложи
методи, които използват в максимална степен
входящи данни, основаващи се на пазарни
данни и други наблюдаеми показатели, и
свеждат до минимум използването на данни
за ненаблюдаеми показатели.
(9) Независимият оценител при извършването на последващата оценка на инвестиционен имот представя обосновка за избора
на съответен подход и метод, както и за
неизползването на други подходи и методи
за оценка. Обосновката съдържа характеристика на оценявания инвестиционен имот,
целесъобразността и надеждността на всеки
приложим подход и метод за оценка.
(10) Пенсионноосигурителното дружество
представя в комисията оценката и обосновката по ал. 9, включително изчисленията по
оценката, до края на втория работен ден след
тримесечието по ал. 1.“
§ 14. В чл. 10а се правят следните изменения:
1. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавят думите „като се държи сметка за
базовия актив“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Форуърдните валутни договори с остатъчен срок на договора до 45 календарни дни,
сключени за намаляване на инвестиционния
риск, свързан с активите на пенсионния фонд,
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се оценяват по централния курс на Българската народна банка за съответната валута,
валиден за деня, за който се отнася оценката.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „Форуърдните валутни договори и
договорите за лихвен cyaп“ се заменят с
„Форуърдните валутни договори с остатъчен
срок на договора повече от 45 календарни дни,
договорите за лихвен cyaп и извънборсово
търгуваните опции“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) При невъзможност да се приложи начинът за оценка по ал. 5 последващата оценка
на форуърдни валутни договори с остатъчен
срок на договора повече от 45 календарни
дни, договори за лихвен cyaп и извънборсово
търгувани опции се извършва по общоприети
подходящи модели за оценка, определени в
правилата по чл. 17, като се държи сметка
за базовия актив.“
§ 15. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и представят за одобрение от заместник-председателя,“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „, и се представят за
одобрение по реда на ал. 1“ се заличават.
3. В ал. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в т. 2 думите „чл. 5, ал. 1“ се заменят
с „чл. 5, ал. 3“;
б) създава се нова т. 7:
„7. прилаганите критерии за наличие на
достатъчна честота и обем по чл. 6, ал. 2,
чл. 7, ал. 3 и 6 за всеки пазар;“
в) досегашните т. 7 и 8 стават съответно
т. 8 и 9.
4. Алинея 4 се отменя.
5. В ал. 5 думата „одобрените“ се заменя
с „утвърдените“.
§ 16. В чл. 17а ду мите „Комиси ята за
финансов надзор, наричана по-нататък „комисията“,“ се заменят с „комисията“.
§ 17. В чл. 18, ал. 1 думите „чл. 123е, ал. 2“
се заменят с „чл. 123е, ал. 4, т. 5, буква „б“.
§ 18. Член 19 се отменя.
§ 19. В чл. 21а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в края се добавя „от дружеството, съответно от получаване на решението
по чл. 18, ал. 2 от Закона за Комисията за
финансов надзор или по чл. 344, ал. 1, т. 1 от
Кодекса за социално осигуряване“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Допусната грешка по ал. 1, открита
от пенсионноосигурителното дружество, се
установява от него с констативен протокол
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и съответните документи в зависимост от
естеството на грешката в деня на откриването є. Констативният протокол се подписва
от ръководителя на службата за вътрешен
контрол и лицата, управляващи и представляващи дружеството. В деня на установяване
на грешка по ал. 1 пенсионноосигурителното
дружество уведомява комисията, като прилага копия от протокола и документите по
изречение първо.
(3) Допусната грешка по ал. 1, констатирана
в резултат на прилагане на мярка по чл. 18,
ал. 2 от Закона за Комисията за финансов
надзор или по чл. 344, ал. 1, т. 1 от Кодекса
за социално осигуряване, задължаваща пенсионноосигурителното дружество да извърши
корекция в оценката на актив или пасив на
фонда за допълнително пенсионно осигуряване, се установява от пенсионноосигурителното
дружество с констативен протокол до края на
работния ден, следващ деня на получаването
на решението на надзорния орган. Констативният протокол се подписва от ръководителя
на службата за вътрешен контрол и лицата,
управляващи и представляващи дружеството,
и се представя в комисията в деня на съставянето му.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
думите „В десетдневен срок от датата на установяване на“ се заменят с „В случай на“,
а в края на текста се добавя „в десетдневен
срок от установяването є по реда на ал. 2,
съответно от получаване на решението по
чл. 18, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор или по чл. 344, ал. 1, т. 1 от
Кодекса за социално осигуряване“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Коригирането на допуснати грешки по
ал. 1 се извършва съобразно приложение № 3.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в края
на текста се добавят думите „за всички дни,
за които е изчислена нова стойност на дела“.
6. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) В слу чаите, когато при допусната
грешка по ал. 1 трябва да бъдат възстановени суми на осигурени лица, пенсионери или
техни наследници, пенсионноосигурителното
дружество уведомява, след извършване на
корекцията, заинтересованите лица за реда
и начина, по който могат да получат дължимите средства.
(8) В деня на отстраняване на грешката
дружеството представя в комисията:
1. в случаите по т. I от приложение № 3 – дан-
ните по ал. 6, както и всички коригирани
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справки за стойността на нетните активи и
за стойността на един дял за всеки работен
ден от датата на извършване на грешката до
датата на отстраняването є;
2. в сл у чаи те по т. ІІ от п ри ложение
№ 3 – данните по ал. 6 за всеки работен ден
от датата на извършване на грешката до датата
на отстраняването є и справки за стойността
на нетните активи и за стойността на един
дял за деня на отстраняване на грешката,
придружени с допълнителна информация за
размера на отразените корекции по съответните позиции в справките.“
§ 20. В чл. 23, ал. 1 думата „заместникпредседателя“ се заменя със „заместникпредседател я на Комиси ята за финансов
надзор, ръководещ управление „Осигурителен
надзор“, наричан по-натат ък „заместникпредседателя“.
§ 21. След чл. 23 се създава раздел Va с
чл. 23а:
„Раздел Va
Изчисляване и съпоставяне на доходността
от инвестиционните имоти съгласно чл. 180в
от Кодекса за социално осигуряване
Чл. 23а. (1) След изтичане на 5 години от
придобиването на всеки отделен инвестиционен имот пенсионноосигурителното дружество
съпоставя на първия работен ден след края
на всяко тримесечие постигнатата доходност
от този имот към края на тримесечието за
предходния 60-месечен период с постигнатата доходност при управлението на фонда за
същия период.
(2) Постигнатата доходност от инвестиционния имот се определя съгласно т. 1 от
приложение № 4.
(3) Постигнатата доходност от фонда за
допълни телно пенсионно осиг у ряване се
определя съгласно т. 2 от приложение № 4.
(4) За съпоставянето на доходността по
ал. 2 с доходността по ал. 3 пенсионноосигурителното дружество съставя протокол,
който се подписва от лицата,управляващи и
представляващи дружеството.
(5) Пенсионноосигурителното дружество
представя протокола в комисията в срок
3 работни дни от изготвянето му.“
§ 22. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 181“ се заменят
с „чл. 181, ал. 2, чл. 180в, ал. 3“.
§ 23. Създава се приложение № 1 към
чл. 5г, ал. 1, т. 2, буква „а“:

/мит,чип

ISIN

R1

R2

R3

R4

Рискови премии*
Rn

ОБЩО РИСКОВА ПРЕМИЯ - R

6.1 ...........

Описание

Доходността до
падежа на
ценната книга със
сходни
характеристики
Норма на
дисконтиране/
Дисконтов
процент

Коментари Цена за
преоценка
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6. Други рискови фактори

5.5. ..........................

5.4. от 20 млн. лв. до 50 млн. лв.

5.3. от 10 млн. лв. до 20 млн. лв.

5.2. от 5 млн. лв. до 10млн. лв.

5.1. под 5 млн. лв.

5. Обем на емисията - R5

Общо в %

Обща рискова премия
!StN на използваната
R=R1+R2+R3+R4+... Rn ценна книга със
сходни
характеристики
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Рисков фактор
Премия/дисконт
I . Кредитен рейтинг - стойността на спреда, получен от
съответната таблица за изчисляване на еьтрешния кредитен
рейтинг - R1
2. Матуритет - за всяка календарна година или единица дюрация (при
облигации с погасяване на главницата) разлика спрямо референтната
облигация - R2
3. Валута - (при различие между валута на емитиране и валута на
референтната облигация) - R3
4. Обезпечение - R4

5

4

3

2

1

и

Справка за компонентите на рисковата премия
………….…………………………………………………………………………
(наименование на пенсионния фонд)
………………………………………….……………………………………………
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
към .........................................

„Приложение № 1
към чл. 5г, ал. 1, т. 2, буква „а“
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§ 24. Създава се приложение № 2 към чл. 6, ал. 1:

Държава

Пазар

№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Австралия
Австрия
Белгия
Бразилия
България
Великобритания
Германия
Гърция
Дания
Естония
Израел
Индия
Индия
Индонезия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Канада
Кипър
Китай
Китай
Китай
Латвия
Литва
Люксембург
Македония
Малайзия
Малта
Мексико
Нидерландия
Нова Зеландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Сингапур
Словакия
Словения
Съединени щати
Съединени щати
Тайван
Тайланд
Турция
Унгария
Финландия
Франция
Хърватия
Чехия
Чили

Australian Securities Exchange
Vienna Stock Exchange
Brussels Stock Exchange
B3
Българска фондова борса
London Stock Exchange
Frankfurt Stock Exchange
Athens Stock Exchange
Copenhagen Stock Exchange
Tallinn Stock Exchange
Tel Aviv Stock Exchange
Bombay Stock Exchange
National Stock Exchange of India
Indonesia Stock Exchange
Irish Stock Exchange
Iceland Stock Exchange
Madrid Stock Exchange
Milan Stock Exchange
TMX Group
Cyprus Stock Exchange
Shanghai Stock Exchange
Hong Kong Stock Exchange
Shenzhen Stock Exchange
Riga Stock Exchange
Vilnius Stock Exchange
Luxembourg Stock Exchange
Macedonian Stock Exchange
Bursa Malaysia
Malta Stock Exchange
Bolsa Mexicana de Valores
Amsterdam Stock Exchange
New Zealand Exchange
Oslo Stock Exchange
Warsaw Stock Exchange
Lisbon Stock Exchange
Bucharest Stock Exchange
Moscow Exchange
Singapore Exchange
Bratislava Stock Exchange
Ljubljana Stock Exchange
New York Stock Exchange
NASDAQ
Taiwan Stock Exchange
Stock Exchange of Thailand
Borsa Istanbul
Budapest Stock Exchange
Helsinki Stock Exchange
Paris Stock Exchange
Zagreb Stock Exchange
Prague Stock Exchange
Santiago Stock Exchange (MILA)

52.
53.
54.
55.
56.

Швейцария
Швеция
Южна Африка
Южна Корея
Япония

SIX Swiss Exchange
Stockholm Stock Exchange
JSE Limited
Korea Exchange
Tokyo Stock Exchange

„Приложение № 2
към чл. 6, ал. 1
Индекс
All Ordinaries Index
ATX
Bel 20
Ibovespa
SOFIX
FTSE 100
DAX
FTSE/ATHEX Large Cap
OMX Copenhagen 20
OMX Baltic 10
TA-125 Index
BSE SENSEX
NIFTY 50
LQ-45
ISEQ 20
OMX Iceland 8
IBEX 35
FTSE MIB
S&P/TSX Composite Index
CSE Main Index
SSE 180 Index
Hang Seng Index
SZSE 100
OMX Baltic 10
OMX Baltic 10
LuxX
MBI 10
FTSE Bursa Malaysia KLCI
MSE
Indice Mexico (INMEX)
AEX
S&P/NZX 50 Index
OMX Oslo 20
WIG20
PSI 20
BET
RTS Index
Straits Times Index (STI)
SAX
SBITOP
S&P 500 Index
NASDAQ 100
TAIEX
SET 50 Index
BIST 30
BUX
OMX Helsinki 25
CAC 40
CROBEX
PX
Indice de Precios Selectivo
de Acciones (IPSA)
Swiss Market Index (SMI)
OMX Stockholm 30
FTSE/JSE Top 40 Index
KRX 100
Nikkei 225

“
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§ 25. Създава се приложение № 3 към
чл. 21а, ал.5:
„Приложение № 3
към чл. 21а, ал. 5
Коригиране на допуснати грешки при определяне на нетната стойност на активите на фонд за
допълнително пенсионно осигуряване
I. При грешка, установена в срок три работни
дни от допускането є, пенсионноосигурителното
дружество я коригира, като извършва следните
действия:
1. за деня „к“ (ден на допускане на грешката):
а) преизчислява стойността на нетните активи
на фонда за допълнително пенсионно осигуряване
за ден „к-1“ и стойността на един дял, валидна
за работния ден „к“;
б) определя размера на инвестиционната
такса по чл. 201, ал. 1, т. 2 и чл. 256, ал. 1, т. 3
от Кодекса за социално осигуряване за деня „к“
и установява разликата между начислената и
дължимата такса;
в) начислява като вземане на фонда от дружеството разликата по буква „б“ в случай на
надвзета такса или записва като задължение на
фонда разликата в случай на начислена по-ниска
такса от дължимата;
г) проверява за наличието на записи за постъпили средства за деня „к“ по индивидуалните
партиди, партидата на резерва по чл. 193, ал. 7
от Кодекса за социално осигуряване и партидата
по чл. 27, ал. 1;
д) в случай на липса на записи за постъпили средства в партидите по буква „г“ определя
нетната стойност на активите на фонда за деня
„к“ и преизчислява стойността на един дял за
работния ден „к+1“ по реда и начина, определени
в чл. 20, ал. 2 и 3;
е) в случай на наличие на записи за постъпили
средства в партидите по буква „г“:
аа) преизчислява всички операции за заверяване на дялове и записва съответните операции
с коригиран брой дялове и стойност на един дял
по тези партиди;
бб) преизчислява броя на дяловете, съответстващи на дължимите такси по чл. 27, ал. 2,
т. 2, и общия брой дялове на фонда за деня „к“;
вв) определя нетната стойност на активите на
фонда за деня „к“ и преизчислява стойността на
един дял, валидна за работния ден „к+1“;
2. за деня „к+1“:
а) извършва съответните действия по т. 1,
букви „б“ и „в“;
б) проверява за наличието на записи за направени вноски и начислени плащания за деня
„к+1“ по индивидуалните партиди, партидата на
резерва по чл. 193, ал. 7 от Кодекса за социално
осигуряване и партидата по чл. 27, ал. 1;
в) в случай на липса на записи в партидите
по буква „б“ определя нетната стойност на активите на фонда за деня „к+1“ и преизчислява
стойността на един дял за работния ден „к+2“
по реда и начина, определен в чл. 20, ал. 2 и 3;
г) в случай на наличие на записи за постъпили средства и липса на записи за начислени
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плащания в партидите по буква „б“ извършва
за деня „к+1“ съответните действия, посочени
в т. 1, буква „е“;
д) в случай на начислени плащания в партидите по буква „б“:
аа) преизчислява всички операции за отчисляване на средства и брой дялове и записва
съответните операции с коригирани средства и
брой дялове, определен по стойността на един
дял за деня „к“;
бб) определя разликата между начислените и
дължимите суми за съответния договор от всяка
партида по буква „б“;
е) в случай на завишена поради грешка стойност на един дял за деня „к“:
аа) ако към деня на отстраняване на грешката са изплатени всички натрупани средства по
индивидуалната партида за съответния договор,
записва дължимата сума по буква „д“, „бб“ като
вземане на фонда от дружеството и приход на
фонда за деня „к+1“ и я възстановява за своя
сметка;
бб) ако към деня на отстраняване на грешката
са изплатени само част от натрупаните средства
по индивидуалната партида за съответния договор, коригира броя дялове по договора;
ж) в случай на занижена поради грешка
стойност на един дял за деня „к“:
аа) ако към деня на отстраняване на грешката са изплатени всички натрупани средства по
индивидуалната партида за съответния договор,
записва дължимата сума по буква „д“, „бб“ като
задължение и разход на фонда за деня „к+1“ и
я възстановява на съответните лица в срока,
определен в наредбата;
бб) ако към деня на отстраняване на грешката
са изплатени само част от натрупаните средства
по индивидуалната партида за съответния договор, коригира броя дялове по договора;
з) в случай на липса на записи за постъпили
средства и наличието на записи за начислени
плащания в партидите по буква „б“ извършва
действията по букви „д“ до „ж“, определя нетната
стойност на активите на фонда за деня „к+1“ и
преизчислява стойността на един дял, валидна
за работния ден „к+2“;
и) в случай на записи за постъпили средства
и на записи за начислени плащания в партидите
по буква „б“ извършва съответните действия
по т. 1, буква „е“, „аа“ и „бб“ и действията по
букви „д“ до „ж“, определя нетната стойност на
активите на фонда за деня „к+1“ и преизчислява
стойността на един дял, валидна за работния
ден „к+2“;
3. за работния ден „к+2“ и следващите дни
до деня на отстраняване на грешката извършва
съответните действия по т. 2.
II. При грешка, установена в срок, по-дълъг от
три работни дни от допускането є, дружеството
я коригира или по реда и начина, определени в
т. I, или като извърши следните действия:
1. изчислява вярната стойност на един дял
по реда на т. I за всеки ден, в който съществува грешка при определяне нетната стойност на
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активите на фонд за допълнително пенсионно
осигуряване, в резултат на която е завишена
или занижена стойността на един дял на фонда
със стойност над определената в чл. 21а, ал. 1;
2. установява всички разлики в броя дялове
по партидите за всеки ден от периода, за който
е изчислена нова стойност на дела по т. 1;
3. сумира разликите по т. 2 за всяка партида;
4. в деня на отстраняване на грешката записва
сумата на дяловете по т. 3 в съответната партида;
5. определя таксите по чл. 201, ал. 1, т. 2 и
чл. 256, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване за всеки работен ден, за който е изчислена
нова стойност на дела по т. 1, събира разликите
и начислява получената сума като вземане на
фонда от дружеството, съответно задължение на
фонда към дружеството за деня на отстраняване
на грешката.“

§ 26. Създава се приложение № 4 към
чл. 23а, ал. 2 и 3:
„Приложение № 4
към чл. 23а, ал. 2 и 3
1. Постигнатата доходност от инвестиционен
имот по чл. 180в, ал. 1 от Кодекса за социално
осигуряване се изчислява по формулата:
,

където:
Ri е доходността от съответния инвестиционен
имот за предходния 60-месечен период в процент;
р – поредният месец през 60-месечния период
на изчисление на доходността от съответния
инвестиционен имот;
R p – съотношението между нетните приходи
(разходи) на фонда за допълнително пенсионно
осигуряване от съответния инвестиционен имот
за месец „р“ и балансовата стойност на инвестиционния имот към края на деня, предхождащ
месец ,,р“, в процент, като при изчисляването
на нетните приходи (разходи) се вземат предвид
само разходите за сметка на фонда.
2. Доходността на съответния фонд за пред
ходни я 60 -месечен период се изчисл ява по
формулата:
,
където:
U b е стойността на един дял на фонда за
последния работен ден на 60-месечния период
за изчисляване;
Uа – стойността на един дял на фонда за
последния работен ден, предхождащ периода
на изчисляване.“

Заключителни разпоредби
§ 27. Наредбата влиза в сила от 19 ноември 2018 г.
§ 28. Наредбата е приета с Решение № 1050-Н
от 8 ноември 2018 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател:
Карина Караиванова
10068
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Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 29 от 2006 г. за минималното
ниво на кредитните рейтинги на банките и
за определяне на държавите, регулираните
пазари и индексите на регулираните пазари
на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от
Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ,
бр. 62 от 2006 г.; изм., бр. 3 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 98 от 2009 г. и бр. 91 от 2011 г.)
§ 1. Наименованието на наредбата се изменя така:
„Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на
банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите
и индексите на тези пазари съгласно чл. 176,
ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. минималното ниво на кредитните рейтинги на банките по чл. 176, ал. 1, т. 5 от
Кодекса за социално осигуряване (КСО);
2. държавите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква
„в“, т. 2, буква „б“, т. 4, буква „б“, т. 6, буква
„б“ и т. 11 КСО;
3. пазарите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „в“,
т. 2, буква „б“ и т. 4, буква „б“ КСО;
4. пазарите и индексите на тези пазари по
чл. 176, ал. 1, т. 6, буква „б“ КСО;
5. международните финансови организации
по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „д“ КСО.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „чл. 176, ал. 1,
т. 5 и 15 КСО“ се заменят с „чл. 176, ал. 1,
т. 5 КСО“, а думите „в депозити“ се заменят
с „във влогове“;
б) в т. 2 думите „рейтинговите агенции по
ал. 1, т. 2“ се заменят с „други агенции за
кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1060/2009 на Европейския парламент и
на Съвета от 16 септември 2009 г. относно
агенциите за кредитен рейтинг (OB, L 302/1
от 17 ноември 2009 г.)“.
3. В ал. 3 думите „в депозит“ се заменят с
„във влог“, а думите „заместник-председателя
на Комисията за финансов надзор, ръководещ
управление „Осигурителен надзор“ се заменят
с „Комисията за финансов надзор“.
4. В ал. 4, т. 1 думата „депозит“ се заменя
с „банков влог“.
5. Алинея 5 се отменя.
6. В ал. 6 думите „в банков депозит“ се
заменят с „във влогове“.
7. Алинея 7 се отменя.
§ 4. Членове 3 и 4 се отменят.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Държавите, пазарите и индексите по
чл. 1, т. 2 – 4 се определят, както следва:
№ Държава по
по чл. 176, ал. 1,
ред т. 1, буква „в“,
т. 2 , б у к в а
„б“, т. 4, буква „б“, т. 6,
бу к ва „б“ и
т. 11 КСО

Пазар
п о Индекс на пачл. 176, ал. 1, зар по чл. 176,
т. 1, буква „в“, ал. 1, т. 6, букт. 2, буква „б“,
ва „б“ КСО
т. 4, буква „б“
и т. 6, буква
„б“ КСО

1.

Австралия

Australian
Securities
Exchange

All Ordinaries
Index

2.

Бразилия

В3

Ibovespa

3.

Израел

Tel Aviv Stock ТА-125 Index
Exchange

4.

Индия

Bombay Stock BSE SENSEX
Exchange

ВЕСТНИК
№ Държава по
по чл. 176, ал. 1,
ред т. 1, буква „в“,
т. 2 , б у к в а
„б“, т. 4, буква „б“, т. 6,
бу к ва „б“ и
т. 11 КСО

Пазар
п о Индекс на пачл. 176, ал. 1, зар по чл. 176,
т. 1, буква „в“, ал. 1, т. 6, букт. 2, буква „б“,
ва „б“ КСО
т. 4, буква „б“
и т. 6, буква
„б“ КСО

14. Сингапур

Singapore
Exchange

Straits Times
Index (STI)

15. Тайван

Taiwan Stock
Exchange

TAIEX

16. Тайланд

Stock
Exchange of
Thailand

SET 50 Index

17.

Borsa Istanbul BIST 30

Турция

18. Чили

Santiago Stock Indice de
Exchange
Precios
(MILA)
Selectivo de
Acciones
(IPSA)

19.

SIX Swiss
Exchange

Swiss Market
Index (SMI)

JSE Limited

FTSE/JSE Top
40 Index

National Stock NIFTY 50
Exchange of
India
5.

Индонезия

Indonesia
Stock
Exchange

LQ-45

6.

Канада

TMX Group

S&P/TSX
Composite
Index

7.

Китай

Shanghai
Stock
Exchange

SSE 180 Index

Hong
Kong Stock
Exchange

Hang Seng
Index

Shenzhen
Stock
Exchange

SZSE 100

Швейцария

20. Южна Африка

21. Южна Корея Korea
Exchange
22. Япония

8.

Македония

Macedonian
Stock
Exchange

MBI 10

9.

Малайзия

Bursa
Malaysia

FTSE Bursa
Malaysia KLCI

10. Мексико

Bolsa
Mexicana de
Valores

Indice Mexico
(INMEX)

11. Нова Зеландия

New Zealand
Exchange

S&P/NZX 50
Index

12. Русия

Moscow
Exchange

RTS Index

13. Съединени
щати

New York
Stock
Exchange

S&P 500 Index
Dow Jones
Industrial
Average (DJIA)

NASDAQ

NASDAQ 100
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KRX 100

To k yo S t o c k Nikkei 225
Exchange
Nikkei 400

“
2. В ал. 2 думите „чл. 1, т. 4“ се заменят с
„чл. 176, ал. 1, т. 6, буква „б“ КСО“, а думите
„регулираните пазари“ се заменят с „пазарите“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 6. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. Международните финансови организации по чл. 1, т. 5 са многостранните банки за
развитие по чл. 117, параграф 2, букви „а“ – „и“
и букви „к“ – „н“ и международните организации по чл. 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на
Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 176/1 от
27 юни 2013 г.).“
Заключителни разпоредби
§ 7. Наредбата влиза в сила от 19.11.2018 г.
§ 8. Наредбата е приета с Решение № 1031-Н
от 5 ноември 2018 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател:
Карина Караиванова
9888
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИК А
ЗАПОВЕД № РД-01-879
от 22 октомври 2018 г.
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на
труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24
от 2006 г. на Министерския съвет за приемане
на Наредба за задължително застраховане на
работниците и служителите за риска „трудова
злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и
бр. 5 от 2010 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за
прилагане през 2019 г. съгласно приложението,
съставляващо неразделна част от тази заповед.
Министър:
Б. Петков
Приложение
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г.

№
по
ред
1
1.
2.
3.

Икономическа
дейност

2
Добив на метални руди
Воден транспорт
Производство на основни метали
4. Производство на химични продукти
5. Възстановяване и други
услуги по управление
на отпадъци
6. Добив на въглища
7. Строителство на съоръжения
8. Производство на дървен материал и изделия
от дървен материал и
корк, без мебели; производство на изделия
от слама и материали
за плетене
9. Сухопътен транспорт
10. Ремонт и инсталиране
на машини и оборудване

КоефициКод ент на трупо
дов травмаКИД – тизъм (Ктт)
2008 (2014 – 2015 –
2016)
3
07
50

4
9,20
3,57

24

2,56

20

2,29

39
05

2,12
2,05

42

1,66

16

49

33

1,59

1,54

1,46

№
по
ред

Икономическа
дейност

Код
по
КИД –
2008

1

2

Коефициент на трудов травматизъм (Ктт)
(2014 – 2015 –
2016)

3

4

11. Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

38

1,44

12. Специализирани строителни дейности

43

1,41

13. Пощенски и куриерски
дейности

53

1,41

14. Производство на метални изделия, без машини и оборудване

25

1,30

15. Складиране на товари и
спомагателни дейности
в транспорта

52

1,24

16. Горско стопанство

02

1,21

Производство на тютюневи изделия

12

1,20

18. Артистична и творческа дейност

90

1,18

19. Строителство на сгради

41

1,18

20. Производство на изделия от други неметални минерални суровини

23

1,11

21. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия
и на газообразни горива

35

1,10

22. Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

81

1,06

23. Производство на изделия от каучук и пластмаси

22

0,98

24. Събиране, пречистване
и доставяне на води

36

0,98

25. До би в н а не ме т а лни материали и суровини

08

0,96

26. С п о м а г а т е л н и д е й ности в добива

09

0,94

27. Събиране, отвеждане
и пречистване на отпадъчни води

37

0,92

28. Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

13

0,91

29. Даване под наем и оперативен лизинг

77

0,90

17.
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№
по
ред

Икономическа
дейност

Код
по
КИД –
2008

1

2

Коефициент на трудов травматизъм (Ктт)
(2014 – 2015 –
2016)

3

4

30. Производство на електрически съоръжения

27

0,85

31. Производство на машини и оборудване,
с общо и специално
предназначение

28

0,82

32. Производство на мебели

31

0,78

33. Производство на хартия, картон и изделия
от хартия и картон

17

34. Производство на превозни средства, без автомобили

30

0,74

35. Въздушен транспорт

51

0,72

0,78

36. Производство на хра10
0,68
нителни продукти
Среден коефициент на трудов травматизъм
за страната Ктт = 0,65.
9774

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-1687
от 10 октомври 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Бащино, община Опан, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9582
ЗАПОВЕД № РД-18-1688
от 10 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Бял извор, община Опан,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9583

ЗАПОВЕД № РД-18-1685
от 10 октомври 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Садово, община Сунгурларе,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9580

ЗАПОВЕД № РД-18-1689
от 10 октомври 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Васил Левски, община Опан,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9584

ЗАПОВЕД № РД-18-1686
от 10 октомври 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. Съединение, община Сунгурларе,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9581

ЗАПОВЕД № РД-18-1690
от 10 октомври 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Венец, община Опан, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9585
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ЗАПОВЕД № РД-18-1691
от 10 октомври 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. Кравино, община Опан, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9586
ЗАПОВЕД № РД-18-1692
от 10 октомври 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. Средец,
община Опан, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9587
ЗАПОВЕД № РД-18-1693
от 10 октомври 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. Столетово, община Опан, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9588
ЗАПОВЕД № РД-18-1694
от 10 октомври 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. Ястребово, община Опан, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9589
ЗАПОВЕД № РД-18-1695
от 10 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из-
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менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ботров, община Бяла, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9590
ЗАПОВЕД № РД-18-1696
от 10 октомври 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. Дряновец, община Бяла, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9591
ЗАПОВЕД № РД-18-1697
от 10 октомври 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. Пейчиново, община Бяла, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9592
ЗАПОВЕД № РД-18-1698
от 10 октомври 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. Бяло поле, община Опан, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9593
ЗАПОВЕД № РД-18-1699
от 10 октомври 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
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за неурбанизираната територия в землището на
с. Княжевско, община Опан, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9594
ЗАПОВЕД № РД-18-1700
от 10 октомври 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. Опан,
община Опан, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9595
ЗАПОВЕД № РД-18-1701
от 10 октомври 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. Пъстрен, община Опан, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9596
ЗАПОВЕД № РД-18-1703
от 17 октомври 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. Веслец, община Враца, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9690
ЗАПОВЕД № РД-18-1704
от 17 октомври 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. Бащино, община Главиница, област Силистра.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9691
ЗАПОВЕД № РД-18-1705
от 17 октомври 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. Богданци, община Главиница, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9692
ЗАПОВЕД № РД-18-1706
от 17 октомври 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. Вълкан, община Главиница, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9693
ЗАПОВЕД № РД-18-1707
от 17 октомври 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. Дичево, община Главиница, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9694
ЗАПОВЕД № РД-18-1708
от 17 октомври 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. Долно
Ряхово, община Главиница, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9695
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ЗАПОВЕД № РД-18-1709
от 17 октомври 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. Зафирово, община Главиница,
област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9696

ЗАПОВЕД № РД-18-1713
от 17 октомври 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. Тракия, община Опан, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9700

ЗАПОВЕД № РД-18-1710
от 17 октомври 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. Звенимир, община Главиница,
област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9697

ЗАПОВЕД № РД-18-1714
от 17 октомври 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. Априлово, община Гълъбово,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9701

ЗАПОВЕД № РД-18-1711
от 17 октомври 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. Полско Косово, община Бяла,
област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9698

ЗАПОВЕД № РД-18-1715
от 17 октомври 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. Великово, община Гълъбово,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9702

ЗАПОВЕД № РД-18-1712
от 17 октомври 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. Климентово, община Полски
Тръмбеш, област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9699

ЗАПОВЕД № РД-18-1716
от 17 октомври 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. Главан, община Гълъбово,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9703
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ЗАПОВЕД № РД-18-1717
от 17 октомври 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 гр. Гълъбово, община Гълъбово,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9704

ЗАПОВЕД № РД-18-1721
от 17 октомври 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. Мъдрец, община Гълъбово,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9708

ЗАПОВЕД № РД-18-1718
от 17 октомври 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. Искрица, община Гълъбово,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9705

ЗАПОВЕД № РД-18-1722
от 17 октомври 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. Обручище, община Гълъбово,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9709

ЗАПОВЕД № РД-18-1719
от 17 октомври 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. Медникарово, община Гълъбово,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9706

ЗАПОВЕД № РД-18-1723
от 17 октомври 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. Помощник, община Гълъбово,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9710

ЗАПОВЕД № РД-18-1720
от 17 октомври 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. Мусачево, община Гълъбово,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9707

ЗАПОВЕД № РД-18-1724
от 17 октомври 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. Разделна, община Гълъбово,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9711
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ЗАПОВЕД № РД-18-1725
от 17 октомври 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. Копривец, община Бяла, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9712
ЗАПОВЕД № РД-18-1726
от 17 октомври 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. Пет кладенци, община Бяла,
област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9713
ЗАПОВЕД № РД-18-1727
от 17 октомври 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. Стърмен, община Бяла, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9714
ЗАПОВЕД № РД-18-1728
от 18 октомври 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
гр. Суворово, община Суворово, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 28.11.2017 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9715
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ЗАПОВЕД № РД-18-1729
от 18 октомври 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Дръндар, община Суворово, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 28.11.2017 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9716
ЗАПОВЕД № РД-18-1730
от 18 октомври 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Николаевка, община Суворово, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 28.11.2017 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9717

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 41.14
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1 от
ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор № 37099.50.18 по КК на с. Кичево, община
Аксаково, с цел жилищно строителство с площ
6,333 дка (поземлен имот № 050018 по КВС на
з-ще с. Кичево) така, както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини
и черни линии и надписи с показатели: Устр.
зона – Жм; Ет.(h) – 3(10); Пл. – 50 %; Кинт. – 1,2;
Озел. – 40 %.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинск и я съвет – гр. А ксаково, пред
Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
9768
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ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 48-11
от 25 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Одобрява задание за изработване на проект за изменение на ОУП на гр. Бургас за ПИ с
идентификатори 07079.605.632 и 07079.605.633 по
КК на гр. Бургас.
2. Разрешава изменение на ОУП на гр. Бургас
в обхват на ПИ с идентификатори 07079.605.632
и 07079.605.633 по КК на гр. Бургас.
3. Одобрява проект за изменение на ОУП на
гр. Бургас, с който в обхват на ПИ с идентификатори 07079.605.632 и 07079.605.633 по КК на
гр. Бургас в границите на устройствена зона „3/
Смф1“ се обособява нова устройствена подзона
„3/Смф1а“, с допустими устройствени показатели,
както следва: височина – до 45 м, плътност –  
до 80 %, Кинт. – до 2,5, и озеленяване – мин.
20 %, съгласно приложен проект.
Председател:
К. Луков
9802
РЕШЕНИЕ № 48-13
от 25 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета на водопроводи – главни клонове (отклонения) от главен
водопровод 1 ниска зона до ж.к. Славейков,
гр. Бургас, в следните участъци:
– от РШ на главен водопровод 1 ниска зона
до ж.к. Славейков, гр. Бургас, до о.т. 43 по плана
на кв. Лозово, гр. Бургас;
– от главен клон (отклонение) от главен водопровод 1 ниска зона до ж.к. Славейков, гр. Бургас,
до о.т. 43 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, до
о.т. 902 по ПЗ „Север“, гр. Бургас;
– от о.т. 54 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, до бивш стопански двор, кв. Д. Езерово,
гр. Бургас,
съгласно черните, червените и зелените линии
и надписи върху плана с таблица на засегнатите
от трасето и сервитута на съоръженията имоти,
който е неразделна част от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет –
гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
К. Луков
9803
РЕШЕНИЕ № 48-14
от 25 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета на главен
водопровод – ниска зона, от напорен водоем
„Изгрев“ до ж.к. Изгрев, гр. Бургас, и главен
водопровод – висока зона, от помпена станция
„Изгрев“ до ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, съгласно
черните, червените и зелените линии и надписи
върху плана с таблица на засегнатите от трасето
и сервитута на съоръженията имоти, 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
в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Луков
9804
РЕШЕНИЕ № 48-15
от 25 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за комплекс за гробищен парк и подробен устройствен план – план за
улична регулация за провеждане на обслужващи
улици за осигуряване на транспортен достъп
до нов комплекс за гробищен парк в обвръзка
с утвърдената улична регулация при о.т. 11а по
ПУП – ПУР за пътна връзка на обслужваща улица
с път II-79 Бургас – Средец в ПЗ „Меден рудник“,
с които се обособяват: нов УПИ І, отреден за ПИ
с проектен идентификатор 07079.665.225, с функционално отреждане „За техническа инфраструктура
и обществено обслужване“, нов УПИ ІІ, отреден
за ПИ с проектен идентификатор 07079.665.226,
с функционално отреждане „За администрация,
ритуална зала и ТП“, нов УПИ ІІІ, отреден за
ПИ с проектен идентификатор 07079.665.227, с
функционално отреждане „За храм“, нов УПИ
ІV, отреден за ПИ с проектен идентификатор
07079.665.228, с функционално отреждане „За
ритуална зала – различни вероизповедания“, нов
УПИ V, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.665.229, с функционално отреждане „За
крематориум“, нов УПИ VІ, отреден за ПИ с
проектен идентификатор 07079.665.230, с функционално отреждане „За озеленяване и инфраструктура“ и нов УПИ VІІ, отреден за ПИ с проектен
идентификатор 07079.665.231, с функционално
отреждане „За гробищен парк“, с предвиждане
в тях на ново свободно застрояване, посочено с
ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници и
показатели за застрояване, описани в матрица и
таблица, и се провеждат нови обслужващи улици
за осигуряване на достъп до комплекс за гробищен
парк в обвръзка с утвърдената улична регулация
при о.т. 11а с нови о.т. 11в – о.т. 11г – о.т. 11д и
о.т. 16а – о.т. 16б – о.т. 16в и трасета на техническата инфраструктура за обслужване на ПИ
в устройствени зони Т94 и 9/Пп в ПЗ „Меден
рудник“ съгласно одобрен ОУП на гр. Бургас
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съгласно приложения проект и баланс на територията, които са неразделна част от настоящото
решение.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет –
гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
К. Луков
9805

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1250
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5, 6 и
чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкур
сите и във връзка със свои решения № 586 от
28.02.2013 г. (ДВ, бр. 28 от 2013 г.) и № 318 от
30.06.2016 г. (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 25 на сто приетата с Решение
№ 318 от 30.06.2016 г. на ВТОбС начална цена и
определ я нова начална цена в размер 50 025 лв.,
в която не е включена стойността на дължимия
ДДС, за продажба на общински нежилищен имот
със стопанско предназначение, представляващ:
„Дворно място, попадащо в УПИ I от кв. 48 по
плана на с. Никюп, община Велико Търново, с
площ 29 000 кв. м, заедно с построена в него
сграда (бивша баня) със ЗП 95 кв. м“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката се
облага частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 2500 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“,
като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следв ащ
работен ден; начало на търга – 14 ч.; място на
търга – стая 419 в сградата на Община Велико
Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажб а за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжн ата
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сград ата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внес ат депозит в размер 15 007 лв. Депозитът да
бъде внес ен по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
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клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датат а на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с
начисления ДДС и представляваща разлика между
дог оворената цена и внесения депозит да се заплати
в левове по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614
00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от дост игнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издълж аване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
счит ано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в
стая 419 в сградата на Община Велико Търново –
всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
9747
РЕШЕНИЕ № 1251
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2018 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот, със стопанско
предназначение, представляващ: „Дворно място,
за което е отреден УПИ I – „За основно учил ище“,
от кв. 25 по плана на с. Присово, заедно с построена в него сграда (бивше училище)“ – собственост
на Община Велико Търново.
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2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит,
за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на
общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
Председател:
В. Спирдонов
9748

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 289
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 64, ал. 1, т. 3,
чл. 134, ал. 2, т. 8 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11
от ЗМСМА Общинският съвет – Велинград, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – схема за нов водопровод в обхвата на улиците по
плана на с. Юндола, община Велинград. Планът
ще се изработи в съответствие с глава IV от
ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура, и в частност раздел I, чл. 64
от ЗУТ – Общи изисквания към елементите на
техническата инфраструктура. Трасетата ще бъдат осъществени подземно. Общата дължина на
новите трасета е около 14 025 м.
Новите трасета са проектирани на около 1 м
от имотните граници в улиците, където улиците
са с широчина под 6 м, и на около 1,5 – 2,0 м от
осовата линия в улиците, където улиците са с
широчина, по-голяма от 6 м. Трасето е проектирано на база идеен проект за водопроводна мрежа,
предоставен от възложителя.
В графичния материал с червен цвят са отразени елементите на регулацията, а със синя
линия е отразено новото трасе.
Новото трасе е проектирано при спазване
на изискванията на Наредба № 8 от 1999 г. за
изискванията и нормите на разполагане на техническите проводи и съоръжения.
2. Задължава кмета на община Велинград да
извърши законоустановените процедури по т. 1.
Възлага изпълнението на решението на кмета на
община Велинград.
Председател:
А. Мареков
9769

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 836
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 от
ЗПСК, чл. 3, ал. 6 от Наредбата за анализите
на правното състояние и приватизационните
оценки и за условията и реда на лицензиране
на оценители и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприва-
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тизационния контрол, включително процесуално
представителство Общинският съвет – гр. Горна
Оряховица, реши:
1. Включва в Годишния план за работа по
приватизация на общинска собственост – 2018 г.,
общински нежилищни имоти, невключени в
имуществото на общински търговски дружества:
масивен магазин в жилищен блок с пл. № 3196,
УПИ II – за ЖС, кв. 796 по плана на ЦГЧ,
гр. Горна Оряховица, със застроена площ 92 кв. м
съгласно АОС № 411/10.12.1999 г.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: масивен магазин в жилищен блок с пл. № 3196, УПИ
II – за ЖС, кв. 796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна
Оряховица, със застроена площ 92 кв. м съгласно
АОС № 411/10.12.1999 г.
3. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключването на договори за придобиване на дялово
участие, за наем, съвместна дейност, за кредит,
за обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения освен с разрешение
на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица.
4. Възлага на кмета на общината да проведе
процедура по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка
за обект: масивен магазин в жилищен блок с
пл. № 3196, УПИ II – за ЖС, кв. 796 по плана на
ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, със застроена площ
92 кв. м съгласно АОС № 411/10.12.1999 г. чрез
пряко договаряне в съответствие с Наредбата за
възлагането на дейности, свързани с подготовката
за приватизация или следприватизационен контрол, включително процесуално представителство.
5. Кметът на общината да удостовери верността
на информацията, съдържаща се в анализа на
правното състояние.
Председател:
Д. Костадинов
9829

ОБЩИНА ДУЛОВО
РЕШЕНИЕ № 479
от 28 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Дулово, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване в кв. 13 за УПИ I, УПИ IV и УПИ V, и
работен устройствен план по плана на гр. Дулово – Промишлена зона – север, с възложител
„Саминвест“ – ЕООД, с цел обединяване в един
УПИ I-1798 в кв. 13 и изменение на улична регулация по ос. т. № 82А, 82, 85А, 85 и 86 и поставяне
на външни и вътрешни регулационни линии в
съответствие с кадастралните граници на имота.
Новообразуваният УПИ в кв. 13 получава следните технически показатели: УПИ І-1798, кв. 13,
площ 2393 кв. м.
Председател:
С. Галиб
9831
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ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 128
от 28 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от
ЗУТ и Решение № ІІ, т. 1 от протокол № 16 от
13.09.2018 г. на заседание на Общинския експертен
съвет по устройство на територията, проведено
на 28.09.2018 г., Общинският съвет – гр. Дупница, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за определяне трасето на напорен водопровод от помпена станция
„Таушаница“ до разпределителна шахта „Дренски
рид“ за обект: „Реконструкция на помпена станция „Таушаница“, гр. Дупница“.
Трасето преминава през поземлени имоти
с идентификатори: 68789.21.60 – пасище – общинска собственост; 68789.21.70 – селскостопанск и, горск и, ведомст вен път – п убли чна
общинска собственост; 68789.21.245 – за съоръжение на водопровод – публична общинска
собственост; 68789.21.246 – неизползвана нива
(угар, орница) – частна общинска собственост;
68789.21.243 – пасище; 68789.21.148 – друг обществен обект, комплекс – частна общинска
собственост; 68789.21.147 – селскостопанск и,
горски, ведомствен път – частна общинска собственост; 68789.604.194 – друг вид застрояване,
по КК на гр. Дупница и поземлени имоти с
идентификатори: 65245.3.394 – селскостопански,
горски, ведомствен път – публична общинска
собственост; 65245.3.393 – пасище, стопанисвано
от общината; 65245.3.392 – пасище – стопанисвано от общината; 65245.3.391 – селскостопански,
горски, ведомствен път – публична общинска
собственост; 65245.3.386 – пасище – стопанисвано от общината; 65245.3.387 – селскостопански,
горски, ведомствен път – публична общинска
собственост; 65245.3.385 – нива – стопанисвана
от общината, по КК на с. Самораново.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Дупница до Административния съд – Кюстендил.
Председател:
Е. Гущеров
9886

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 850
от 26 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите (приета с
ПМС № 213 от 2003 г.) и свое Решение № 710 от
19.03.2018 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
І. Утвърждава анализ на правното състояние и
информационен меморандум на поземлен имот с
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идентификатор 35167.505.150 с площ 503 кв. м по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на
и.д. на АГКК, посл. изм. със Заповед № КД-14-2466 от 30.03.2009 г. на началника на СГКК – Стара
Загора, с адрес Казанлък. Трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м). По ПУП,
одобрен с Решение № 434 от 25.05.2006 г. на
ОбС – гр. Казанлък, за имота е отреден УПИ XI150 – „За ОДО“, в кв. 104 на гр. Казанлък. Номер
по предходен план: 119, квартал: 104, парцел: XI.
Съседи: 35167.505.132, 35167.505.119, 35167.505.1826,
35167.505.145.
ІІ. Утвърждава пазарна оценка от юли 2018 г.
на поземлен имот с идентификатор 35167.505.150
с площ 503 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК, посл.
изм. със Заповед № КД-14-24-66 от 30.03.2009 г.
на началника на СГКК – Стара Загора, с адрес
Казанлък. Трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м). По ПУП, одобрен с Решение
№ 434 от 25.05.2006 г. на ОбС – гр. Казанлък, за
имота е отреден УПИ XI-150 – „За ОДО“, в кв. 104
на гр. Казанлък. Номер по предходен план: 119,
квартал: 104, парцел: XI. Съседи: 35167.505.132,
35167.505.119, 35167.505.1826, 35167.505.145, определена в размер 16 250 лв.
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор
35167.505.150 с площ 503 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на
АГКК, посл. изм. със Заповед № КД-14-24-66 от
30.03.2009 г. на началника на СГКК – Стара Загора, с адрес Казанлък. Трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м). По ПУП,
одобрен с Решение № 434 от 25.05.2006 г. на
ОбС – гр. Казанлък, за имота е отреден УПИ XI150 – „За ОДО“, в кв. 104 на гр. Казанлък. Номер
по предходен план: 119, квартал: 104, парцел: XI.
Съседи: 35167.505.132, 35167.505.119, 35167.505.1826,
35167.505.145, при следните условия:
1. Начална тръжна цена 16 250 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се
заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация –
стая 21 на Община Казанлък, срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
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200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани по
ТЗ – заверено копие на удостоверение за актуално
състояние, издадено до 6 месеца преди датата на
търга (не се прилага за кандидати – физически
лица, които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в стая 29 на Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ търгът ще се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
9795
РЕШЕНИЕ № 858
от 26 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата
за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213
от 2003 г.) и свое Решение № 1426 от 24.09.2015 г.
за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава анализите на правното състояние на следните общински нежилищни имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863
с обща площ 835 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, общи-
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на Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг производствен складов обект, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.7864;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.9119;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8864,
и номер на имота по предходен план: 8863, квартал 658, парцел II.
2. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868
с обща площ 852 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг производствен складов обект, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8867;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.9119, и
номер на имота по предходен план: 8868, квартал 658, парцел IX.
3. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869
с обща площ 893 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за
друг производствен складов обект, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.9119, и
номер на имота по предходен план: 8869, квартал 658, парцел X.
4. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862
с обща площ 1111 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг
производствен складов обект, ведно с построените върху него сгради: сграда с идентификатор
35167.505.8862.1, на един етаж, със застроена
площ 455 кв. м, с предназначение „промишлена
сграда“ и сграда с идентификатор 35167.505.8862.2,
на един етаж, със застроена площ 154 кв. м, с
предназначение „промишлена сграда“, при съседи:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.7864;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.7877;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8867;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869;
поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863, и
номер на имота по предходен план: 8862, квартал 658, парцел III.
II. Утвърждава актуализирани пазарни оценки
от септември 2018 г. на имотите по т. I, съгласно
които пазарните цени са определени в размер,
както следва:
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Пазарна
оценка, лв.,
без ДДС

№

Обект

1.

Поземлен имот с идентификатор 35167.505. 8863

25 890

2.

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868

26 410

3.

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869

27 680

П И с и д е н т и ф и к а т о р земя сгради
3 51 6 7. 5 0 5 . 8 8 6 2 с п л о щ 24 100 32 230
1111 к в. м, к в. 658, п р о мишлена зона, Казанлък,
ведно със сграда с идентификатор 35167.505.8862.1,
4.
на един етаж, със застрое н а п л о щ 4 5 5 к в . м и общо: 56 330
сг ра да с и ден т ифи к ат ор
35167.505.8862.2 , на ед и н
етаж, със застроена площ
154 кв. м
III. Да се проведат публични търгове с явно
наддаване за продажба на общински нежилищни
имоти, както следва:
А. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863
с обща площ 835 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община
Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от
26.11.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК,
трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг производствен складов обект, при съседи: поземлен имот
с идентификатор 35167.505.7864; поземлен имот с
идентификатор 35167.505.8862; поземлен имот с
идентификатор 35167.505.8869; поземлен имот с
идентификатор 35167.505.9119; поземлен имот с
идентификатор 35167.505.8864, и номер на имота
по предходен план 8863, квартал 658, парцел II.
Б. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868
с обща площ 852 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община
Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от
26.11.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК,
трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг производствен складов обект, при съседи: поземлен имот
с идентификатор 35167.505.8869; поземлен имот с
идентификатор 35167.505.8862; поземлен имот с
идентификатор 35167.505.8867; поземлен имот с
идентификатор 35167.505.9119, и номер на имота
по предходен план 8868, квартал 658, парцел IX.
В. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869
с обща площ 893 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община
Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от
26.11.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК,
трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг производствен складов обект, при съседи: поземлен имот
с идентификатор 35167.505.8863; поземлен имот с
идентификатор 35167.505.8862; поземлен имот с

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5   

идентификатор 35167.505.8868; поземлен имот с
идентификатор 35167.505.9119, и номер на имота
по предходен план 8869, квартал 658, парцел X.
Г. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862
с обща площ 1111 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг
производствен складов обект, ведно с построените върху него сгради: сграда с идентификатор
35167.505.8862.1, на един етаж, със застроена площ
455 кв. м, с предназначение „промишлена сграда“
и сграда с идентификатор 35167.505.8862.2, на един
етаж, със застроена площ 154 кв. м, с предназначение „промишлена сграда“, при съседи: поземлен
имот с идентификатор 35167.505.7864; поземлен
имот с идентификатор 35167.505.7877; поземлен
имот с идентификатор 35167.505.8867; поземлен
имот с идентификатор 35167.505.8868; поземлен
имот с идентификатор 35167.505.8869; поземлен
имот с идентификатор 35167.505.8863, и номер
на имота по предходен план 8862, квартал 658,
парцел III, при следните условия:
1. Начална тръжна цена:
Начална
тръжна цена,
лв., без ДДС

№

Обект

1.

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863

25 890

2.

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868

26 410

3.

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869

27 680

ПИ с идентификатор
3 516 7. 5 0 5 . 8 8 6 2 с п л о щ
1111 кв. м, кв. 658, промишлена зона, гр. Казанлък, ведно със сграда с идентифика4. тор 35167.505.8862.1, на един
61 725
етаж, със застроена площ
455 кв. м и сграда с идентификатор 35167.505.8862.2,
на един етаж, със застроена
площ 154 кв. м
(Началната тръжна цена на ПИ с идентификатор 35167.505.8862 е образувана от данъчната
оценка на сградите и пазарната оценка на земята.)
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС
се заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната
документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
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4. Получаване на тръжна документация – стая 21
на Община Казанлък, срещу квитанция за платена
цена за тръжна документация в размер 180 лв.
(без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при
Община Казанлък, или по банков път, преведена
по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172
7344, код на вид плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF, до
изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
или кандидатът се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12,30 ч.
на последния работен ден, предхождащ датата на
търговете, в деловодството на Община Казанлък.
8. Оглед на обектите – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търговете ще се проведат на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ с начални часове, както следва:
Час на
търга

№

Обект

1.

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8868

10,00

2.

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8863

10,30

3.

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8869

11,00

ПИ с идентификатор 35167.505.8862
с площ 1111 кв. м, кв. 658, промишлена зона, гр. Казанлък, ведно със сграда с идентификатор
4. 35167.505.8862.1, на един етаж, със
11,30
застроена площ 455 кв. м и сграда
с идентификатор 35167.505.8862.2,
на един етаж, със застроена площ
154 кв. м
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търговете ще се проведат на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
9796

ВЕСТНИК

БРОЙ 94

РЕШЕНИЕ № 859
от 26 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата
за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213
от 2003 г.) и свое Решение № 126 от 31.03.2016 г.
за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава анализите на правното състояние
на следните общински нежилищни имоти:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.1 по кадастралната карта
и ка даст ра лните регист ри на г р. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на
и.д. на АГКК, с обща площ 201 кв. м, с адрес:
Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. 1, обект 1, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 35167.502.70, при граници
на обекта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа: 35167.502.70.1.2, под обекта: няма,
над обекта: 35167.502.70.1.6. Предназначение: „За
търговска дейност“, на едно ниво. Обектът е с
РЗП 286,96 кв. м и включва прилежащи части от
общите части на сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1 е в груб строеж. Разрешение за
ползване  № СТ-05/648 от 7.06.2017 г. Поземленият
имот, в който е разположен самостоятелният обект,
е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г.
на и.д. на АГКК, с площ 1797 кв. м, с адрес на
обекта: Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин
на трайно ползване: комплексно застрояване; номер по предходен план: квартал 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.6 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на и.д.
на АГКК, с обща площ 122,81 кв. м, с адрес: Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. 1, обект 6, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта:
съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа:
няма обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.1.1,
над обекта: 35167.502.70.1.10. Предназначение: „За
търговска дейност“, на едно ниво. Обектът е с
РЗП 163,71 кв. м и включва прилежащи части от
общите части на сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1 е в груб строеж. Разрешение за
ползване № СТ-05/648 от 7.06.2017 г. Поземленият
имот, в който е разположен самостоятелният обект,
е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г.
на и.д. на АГКК, с площ 1797 кв. м, с адрес на
обекта: Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин
на трайно ползване: комплексно застрояване; номер по предходен план: квартал 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
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35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.10 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на и.д. на
АГКК, с обща площ 127,10 кв. м, с адрес: Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. 2, обект 10, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта:
съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа:
няма обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.6,
над обекта: 35167.502.70.1.22. Предназначение: „За
офис“, на едно ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м
и включва прилежащи части от общите части на
сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1
е в груб строеж. Разрешение за ползване № СТ05/648 от 7.06.2017 г. Поземленият имот, в който
е разположен самостоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д.
на АГКК, с площ 1797 кв. м, с адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на
трайно ползване: комплексно застрояване; номер
по предходен план: квартал 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.22 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на и.д. на
АГКК, с обща площ 127,10 кв. м, с адрес: Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. 3, обект 22, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта:
съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа:
няма обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.10,
над обекта: 35167.502.70.1.34. Предназначение: „За
офис“, на едно ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м
и включва прилежащи части от общите части на
сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1
е в груб строеж. Разрешение за ползване № СТ05/648 от 7.06.2017 г. Поземленият имот, в който
е разположен самостоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д.
на АГКК, с площ 1797 кв. м, с адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на
трайно ползване: комплексно застрояване; номер
по предходен план: квартал 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.34 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на и.д. на
АГКК, с обща площ 127,10 кв. м, с адрес: Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. 4, обект 34, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7   

идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта:
съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа:
няма обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.22,
над обекта: няма. Предназначение: „За офис“,
на едно ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м и
включва прилежащи части от общите части на
сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1
е в груб строеж. Разрешение за ползване № СТ05/648 от 7.06.2017 г. Поземленият имот, в който
е разположен самостоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д.
на АГКК, с площ 1797 кв. м, с адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на
трайно ползване: комплексно застрояване; номер
по предходен план: квартал 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
II. Утвърждава актуализирани пазарни оценки
от септември 2018 г. на имотите по т. I, съгласно
които пазарните цени са определени в размер,
както следва:
Пазарна
оценка, лв.,
без ДДС

№

Обект

1.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.1

168 380

2.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.6

192 120

3.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.10

138 710

4.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.22

138 710

Самостоятелен обект в сграда с
138 710
идентификатор 35167.502.70.1.34
III. Да се проведат публични търгове с явно
наддаване за продажба на общински нежилищни
имоти, както следва:
А. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.1 по кадастралната карта
и ка даст ра лните регист ри на г р. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на
и.д. на АГКК, с обща площ 201 кв. м, с адрес:
Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. 1, обект 1, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 35167.502.70, при граници
на обекта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа: 35167.502.70.1.2, под обекта: няма,
над обекта: 35167.502.70.1.6. Предназначение: „За
търговска дейност“, на едно ниво. Обектът е с
РЗП 286,96 кв. м и включва прилежащи части от
общите части на сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1 е в груб строеж. Разрешение за
ползване № СТ-05/648 от 7.06.2017 г. Поземленият
имот, в който е разположен самостоятелният обект,
е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г.
на и.д. на АГКК, с площ 1797 кв. м, с адрес на
обекта: Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно пред5.
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назначение на територията: урбанизирана. Начин
на трайно ползване: комплексно застрояване. Номер по предходен план: квартал: 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
Б. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.6 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на и.д. на
АГКК, с обща площ 122,81 кв. м, с адрес: Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. 1, обект 6, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта:
съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа:
няма обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.1.1,
над обекта: 35167.502.70.1.10. Предназначение: „За
търговска дейност“, на едно ниво. Обектът е с
РЗП 163,71 кв. м и включва прилежащи части от
общите части на сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1 е в груб строеж. Разрешение за
ползване № СТ-05/648 от 7.06.2017 г. Поземленият
имот, в който е разположен самостоятелният обект,
е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г.
на и.д. на АГКК, с площ 1797 кв. м, с адрес на
обекта: Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин
на трайно ползване: комплексно застрояване. Номер по предходен план: квартал: 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
В. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.10 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на и.д. на
АГКК, с обща площ 127,10 кв. м, с адрес: Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. 2, обект 10, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта:
съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа:
няма обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.6,
над обекта: 35167.502.70.1.22. Предназначение: „За
офис“, на едно ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м
и включва прилежащи части от общите части на
сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1
е в груб строеж. Разрешение за ползване № СТ05/648 от 7.06.2017 г. Поземленият имот, в който
е разположен самостоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д.
на АГКК, с площ 1797 кв. м, с адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: комплексно застрояване. Номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
Г. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.22 по кадастралната карта и
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кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на и.д. на
АГКК, с обща площ 127,10 кв. м, с адрес: Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. 3, обект 22, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта:
съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа:
няма обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.10,
над обекта: 35167.502.70.1.34. Предназначение: „За
офис“, на едно ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м
и включва прилежащи части от общите части на
сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1
е в груб строеж. Разрешение за ползване № СТ05/648 от 7.06.2017 г. Поземленият имот, в който
е разположен самостоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д.
на АГКК, с площ 1797 кв. м, с адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: комплексно застрояване. Номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
Д. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.34 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на и.д. на
АГКК, с обща площ 127,10 кв. м, с адрес: Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. 4, обект 34, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта:
съседни самостоятелни обекти в сградата: на етажа:
няма обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.22,
над обекта: няма. Предназначение: „За офис“,
на едно ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м и
включва прилежащи части от общите части на
сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1
е в груб строеж. Разрешение за ползване № СТ05/648 от 7.06.2017 г. Поземленият имот, в който
е разположен самостоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д.
на АГКК, с площ 1797 кв. м, с адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: комплексно застрояване. Номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
1. Начална тръжна цена:
Начална
тръжна
цена, лв.,
без ДДС

№

Обект

1.

Самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 35167.502.70.1.1

168 380

2.

Самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 35167.502.70.1.6

192 120
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Начална
тръжна
цена, лв.,
без ДДС

№

Обект

3.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.10

138 710

4.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.22

138 710

Самостоятелен обект в сграда с
5.
138 710
идентификатор 35167.502.70.1.34
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС
се заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4 . По л у ч а в а н е н а т р ъ ж н а д о к у м е н т а ция – стая 21 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация
в размер 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в
касата в ЦИУ при Община Казанлък или по
банков път, преведена по следната сметка: BG
07 SOMB 9130 84 2172 7344, код на вид плащане:
44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък,
BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са такси от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната
власт не може да се установи от търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел или кандидатът се представлява
от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търговете в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обектите – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
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9. Търговете ще се проведат на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в стая 29 с начални часове, както следва:
Час на
търга

№

Обект

1.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.1

9,30

2.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.6

10,00

3.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.10

10,30

4.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.22

11,00

Самостоятелен обект в сграда с
11,30
идентификатор 35167.502.70.1.34
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търговете ще се проведат на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
9797
5.

РЕШЕНИЕ № 860
от 26 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата
за търговете и конкурсите и свое Решение № 174
от 9.04.2012 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава актуализирана пазарна оценка от
септември 2018 г. на общински нежилищен имот:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
35167.502.76.1.6 с площ 430 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на
АГКК, с адрес: Казанлък, п.к. 6100, ул. Никола
Петков № 37А, ет. 2, обект 6. Самостоятелен
обект в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 35167.502.76. Представлява
обект „Дискотека“ и включва: зала, складови и
санитарни помещения, коридор, открита тераса
и стълбище. Предназначение на самостоятелния
обект: За обществено хранене. Брой нива на
обекта: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 35167.502.76.1.7; под обекта:
35167.502.76.1.1; над обекта: няма.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
35167.502.76.1.6 с площ 430 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на
АГКК, с адрес: Казанлък, п.к. 6100, ул. Никола
Петков № 37А, ет. 2, обект 6. Самостоятелен
обект в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 35167.502.76. Представлява
обект „Дискотека“ и включва: зала, складови и
санитарни помещения, коридор, открита тераса
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и стълбище. Предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене. Брой нива
на обекта: 1. Съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 35167.502.76.1.7; под
обекта: 35167.502.76.1.1; над обекта: няма, при
следните условия:
1. Начална тръжна цена – 192 100 лв. без ДДС.
Достигнатата цена се заплаща от спечелилия
участник в левове до деня на подписване на договора за продажба по сметка BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код на вид плащане: 44 55 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF.
Върху цената не се дължи ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация –
стая 21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код на вид плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел или кандидатът се представлява
от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в стая 29 в сградата на Община
Казанлък.
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10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът ще се проведе на 35ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
9798
РЕШЕНИЕ № 863
от 26 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2
от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или
следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, Общинският съвет –
гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, както следва: Поземлен имот с
идентификатор 35167.505.151 с площ 1303 кв. м по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г.
на и.д. на АГКК, с адрес: ул. Рахил Душанова,
Казанлък. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване:
за друг обществен обект, комплекс. По подробен
устройствен план, одобрен с Решение № 434 от
2006 г. на ОбС – гр. Казанлък, представлява
урегулиран поземлен имот (УПИ) V-119, отреден „За ОДО“ в кв. 107 в гр. Казанлък. Номер
по предходен план: 119, квартал: 107, парцел: V.
Съседи: 35167.505.153, 35167.505.166, 35167.505.154,
35167.505.145, 35167.505.1815.
Председател:
Н. Златанов
9799
РЕШЕНИЕ № 864
от 26 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и във връзка с чл. 5,
ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация
или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, както следва: Поземлен имот с
идентификатор 27499.501.3179 с площ 600 кв. м по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 30.12.2009 г.
на и.д. на АГКК, с адрес: с. Енина, ул. Бузлуджански конгрес, община Казанлък. Трайно
предназначение на територията: урбанизирана.
Начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект. Стар идентификатор:
27499.501.3112; 27499.501.3106; 27499.501.3103. Съседи: 27499.501.3103, 27499.501.3106, 27499.501.3112,
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ведно с построената върху имота сграда с идентификатор 27499.501.3179.1, с площ 189 кв. м, брой
етажи: 1, предназначение: сграда за търговия.
Председател:
Н. Златанов
9800
РЕШЕНИЕ № 865
от 26 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 5,
ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация
или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищни
имоти, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 40292.66.657
с площ 1319 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-21 от 3.01.2018 г. на и.д. на АГКК, с
адрес: гр. Крън, община Казанлък. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин
на трайно ползване: за друг вид производствен,
складов обект. Категория на земята при неполивни
условия: 5. Стар идентификатор: 40292.66.15. Номер
по предходен план: 000562. Съседи: 40292.66.654,
40292.66.14, 40292.66.658, 40292.66.661.
2. Поземлен имот с идентификатор 40292.66.658
с площ 1348 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-21 от 3.01.2018 г. на и.д. на АГКК, с
адрес: гр. Крън, община Казанлък. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин
на трайно ползване: за друг вид производствен,
складов обект. Категория на земята при неполивни
условия: 5. Стар идентификатор: 40292.66.15. Номер
по предходен план: 000562. Съседи: 40292.66.657,
40292.66.14, 40292.66.659, 40292.66.661.
3. Поземлен имот с идентификатор 40292.66.659
с площ 2078 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-21 от 3.01.2018 г. на и.д. на АГКК, с адрес:
гр. Крън, община Казанлък. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов обект.
Категория на земята при неполивни условия: 5.
Стар идентификатор: 40292.66.15. Номер по предходен план: 000562. Съседи: 40292.66.14, 40292.66.660,
40292.66.658, 40292.66.661.
4. Поземлен имот с идентификатор 40292.66.660
с площ 522 кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-1821 от 3.01.2018 г. на и.д. на АГКК, с адрес: гр. Крън,
община Казанлък. Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване:
за паркинг. Категория на земята при неполивни
условия: 5. Стар идентификатор: 40292.66.15. Номер
по предходен план: 000562. Съседи: 40292.66.18,
40292.66.659, 40292.66.661, 40292.66.14, 40292.68.8.
Председател:
Н. Златанов
9801
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-280
от 29 октомври 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, § 4к, ал. 6
от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол от 6.08.2018 г. на комисията по чл. 28б от
ППЗСПЗЗ и констативен протокол от 19.10.2018 г.
на Община Кюстендил одобрявам план на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за
имот с идентификатор № 38432.67.90, попадащ
в имоти 38432.67.20, 38432.67.12 и 38432.67.14
по кадастралната карта на с. Коняво, община
Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
9775
ЗАПОВЕД № ДС-20-281
от 29 октомври 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, § 4к, ал. 6
от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол от 4.09.2018 г. на комисията по чл. 28б от
ППЗСПЗЗ и констативен протокол от 22.10.2018 г.
на Общ ина К юстен ди л одобрявам п лан на
новообразуваните имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ
за имоти с идентификатори № 16026.551.1 и
№ 16026.551.2, попадащи в имот 16026.78.102 от
кадастралната карта на с. Горановци, община
Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
9776
ЗАПОВЕД № ДС-20-282
от 29 октомври 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, § 4к, ал. 6
от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол от 20.08.2018 г. на комисията по чл. 28б от
ППЗСПЗЗ и констативен протокол от 22.10.2018 г.
на Община Кюстендил одобрявам план на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за
имот с идентификатор № 29386.24.1121, попадащ
в имот № 29386.24.91 от кадастралната карта на
с. Жиленци, община Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
9777
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ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 505
от 24 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
1. Одобрява изработения проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за част от
трасе на отвеждащ колектор от ПСОВ – Китен,
до съществуваща точка на заустване, в участък, преминаващ през ПИ № 37023.15.18, ПИ
№ 37023.15.19, ПИ № 37023.4.440, ПИ № 37023.2.110
и ПИ № 37023.2.117 по кадастралната карта на
гр. Китен, община Приморско, съгласно приложения проект и регистър на засегнатите имоти.
2. Общинският съвет – гр. Приморско, на
основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на постановеното решение с цел
своевременното реализиране на мероприятията
по изграждане на част от трасето на отвеждащ
колектор от ПСОВ – Китен, до съществуваща
точка на заустване.
3. Възлага на кмета на община Приморско
да предприеме всички необходими действия за
изпълнение на настоящото решение.
Председател:
Зл. Тюлиева
9730

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 174
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМ А Общински ят съвет –
гр. Разлог, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за трасе на „Канализация“ – съоръжение на техническата инфраструктура към УПИ I-21, местност Конещица,
землище на с. Баня, община Разлог, собственост на „Научно производствено предприятие
„Русбал“ – ООД, представлявано от Александр
Викторович Таланов. Планът е изложен в стая
№ 306 на общината.
На основание чл. 215 от ЗУ Т решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Благоевград. Жалбите и протестите се
подават чрез Общинския съвет – гр. Разлог, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
М. Копанарова-Тасева
9887

ОБЩИНА САДОВО
РЕШЕНИЕ № 449
от 9 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № V, взето с протокол № 14 от 17.08.2018 г. на ОЕСУТ при Община
Садово, Общинският съвет – гр. Садово, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на подземен линеен
обект на техническата инфраструктура – трасе
на новопроектирана кабелна линия 1 kV от
съществуващ стълб на въздушна линия НН от
с. Моминско до ПИ 006006, м. Куролата, в землището на с. Моминско, община Садово, собственост на Атанас Стоянов Благоев, преминаваща
през поземлен имот (ПИ) 000042 – пасище, мера,
публична общинска собственост, нанесено на
проекта в червен цвят с точки 1, 2, 3, 4, 5.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица по реда на чл. 215 от ЗУТ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават чрез Общинския съвет – гр. Садово, до Административния съд –
Пловдив, по реда на АПК.
Председател:
Ат. Телчаров
9808

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1595
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, чл. 12, ал. 2 от
Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационните оценки, чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Одобрява изготвената приватизационна
оценка за приватизацията на 6400 бр. поименни
акции, собственост на Община Самоков и представляващи 25,68 % от капитала на „Спортен
комплекс Лава“ – АД, ЕИК 130910278.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на 6400 бр. поименни акции,
собственост на Община Самоков и представляващи 25,68 % от капитала на „Спортен комплекс
Лава“ – АД, ЕИК 130910278, при начална тръжна
цена в размер 128 000 лв.
3. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба. Сделката не се облага с ДДС съгласно чл. 46, ал. 1,
т. 5 от ЗДДС.
4. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
5. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се закупува от
деловодството на Община Самоков срещу 100 лв.
без ДДС, платими в брой в касата на общината,
до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
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7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17,30 ч. на 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
8. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
9. Търгът ще се проведе на 28-мия ден от
обнарод ва не т о на решен ие т о в „ Държ а вен
вестник“ от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в
сградата на общината.
10. Ут върж дава т ръж ната док у мен тац и я,
информационния меморандум и проектодоговора като част от нея и упълномощава кмета
на община Самоков да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнаграждението на
членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за приватизационна продажба.
11. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 5, 6, 7, 8 са
съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
12. В случай на неявяване на купувачи и
на обявения повторен търг да се провеждат
последващи поредни търгове на 56-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг
при условията на това решение, като сроковете
по т. 5, 6, 7, 8 са съответно 52-рият ден след
обявената дата за съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
9731

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 444
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, реши:
Одобрява проект за ПУП (подробен устройствен план) – ПП (парцеларен план) за линеен
обект на техническата инфраструктура извън
границите на населеното място за изграждане на трасе за външно ел. захранване 1 kV и
трасе за водопровод за питейна вода за ПИ
094024, местност Върбалака, землище с. Червенаково, община Твърдица, област Сливен.
Проектът е на разположение всеки работен
ден в стая № 21, ет. 3 в сградата на Община
Твърдица, област Сливен, пл. Свобода № 1.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
Председател:
В. Лазаров
9809
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ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 698
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура в следния обхват:
Трасе на кабелни линии НН от нов ТП МТТ
на нов СРС на съществуваща въздушна линия
средно напрежение „Инзово“ в поземлен имот с
идентификатор 48101.30.19, през поземлен имот
с идентификатор 48101.30.19 с НТП пасище,
общинска частна собственост, поземлен имот с
идентификатор 48101.144.368 с НТП местен път,
общинска публична собственост, поземлен имот с
идентификатор 48101.127.6 с НТП – за стопански
двор, държавна частна собственост, по КККР
до нови ЕТ и съществуващи стоманобетонни
стълбове на въздушна линия НН, намиращи се в
землището на с. Миладиновци, община „Тунджа“,
област Ямбол, съгласно приетите и одобрени
графични части, неразделна част от решението.  
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност
в тридесетдневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред
Административния съд – Ямбол.
Председател:
Г. Георгиев
9832
РЕШЕНИЕ № 699
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжения на техническата инфраструктура, както следва:
Парцеларен план за трасе на оптичен кабел на
„Диана кабел ТВ“ – ООД, с обща дължина 8177,40 м,
от които 1556 м през поземлени имоти № 23501.18.134,
№ 23501.18.135, № 23501.18.130, № 23501.18.129 – полск и пътища, № 23501.18.301 – пасище, мера,
и № 2 35 01.18 .16 3 – д е р е, в з е м л и щ е т о н а
с. Дражево, 5075,50 м през поземлени имоти
№ 77030.23.23 – дере, № 77030.23.265 – път II клас
от РПМ, № 77030.24.53 – път IV клас – местен път,
№ 77030.24.121 – полски път, № 77030.24.111 – ведомствен път, № 77030.24.120, № 77030.24.109,
№ 77030.24.236, № 77030.24.644, № 77030.31.165,
№ 77030.24.105, № 77030.31.164 и № 77030.31.655 – полски пътища, в землището на с. Хаджидимитрово,
и 1545,90 м през поземлени имоти № 03229.10.183
и № 03229.10.175 – полски пътища, в землището на
с. Безмер, община „Тунджа“, област Ямбол.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност
в тридесетдневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред
Административния съд – Ямбол.
Председател:
Г. Георгиев
9833

ОБЩИНА С. НОВО СЕЛО,
ОБЛАСТ ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 4
от 18 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с изискванията за ОУП в чл. 16 – чл. 34 от Наредба № 8
от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове Общинският съвет –
с. Ново село, реши:
1. Одобрява общ устройствен план на община Ново село с включени следните графични и
текстови материали:
Основни схеми:
Опорен план на община Ново село, М 1:25 000.
Предварителен проект на ОУПО на община
Ново село, М 1:25 000.
Детайл с. Ново село, окончателен проект,
М 1:10 000.
Детайл с. Флорентин, окончателен проект,
М 1:10 000.
Детайл с. Ясен, окончателен проект, М 1:10 000.
Детайл с. Неговановци, окончателен проект,
М 1:10 000.
Детайл с. Винарово, окончателен проект,
М 1:10 000.
Схеми-приложения:
Схема 1 Регионален анализ – Местоположение
и връзки; Зони по HATУРА 2000.
Схема 2 Регионален анализ – Оси на урбанистично развитие.
Схема 3 Видове собственост в община Ново
село – съществуващо положение, М 1:25 000.
Схема 4 Категории земеделски земи – съществуващо положение, М 1:50 000.
Схема 5 Обществения транспорт – съществуващо състояние, М 1:50 000.
Схема 6 Културно-историческо наследство –
съществуващо състояние, М 1:25 000.
Схема 7 Рискове и превенция от природни
бедствия – съществуващо състояние, М 1:50 000.
Схема 8 Транспортно-комуникационна система – проектно предложение, М 1:50 000.
Схема 9 Курортни ресурси и културни ценности – проектно предложение, М 1:25 000.
Схема 10 Водоснабдяване и канализация – проектно предложение, М 1:50 000.
Схема 11 Електропреносни мрежи – проектно
предложение, М 1:50 000.
2. Да бъдат отразени всички допуснати от
общинския съвет частични изменения на подробните устройствени планове в населените места
на общината.
Председател:
Г. Керанов
9778
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58. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.10.2018 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
35 913
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 012 988
Дълготрайни материални и
нематериални активи
123 751
Други активи
14 357
Депозит в управление „Емисионно“ 5 527 642
Всичко активи:
7 714 651
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 368 884
Други пасиви
170 365
Всичко задължения
3 539 249
Основен капитал
20 000
Резерви
4 252 142
Неразпределена печалба
-96 740
Всичко собствен капитал:
4 175 402
Всичко пасиви:
7 714 651
Подуправител на БНБ:
Гл. счетоводител
Н. Стоянова
на БНБ:
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.10.2018 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
17 081 914
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2 728 472
Инвестиции в ценни книжа
27 396 535
Всичко активи:
47 206 921
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
16 467 178
Задължения към банки
12 641 455
Задължения към правителството
и бюджетни организации
10 447 983
Задължения към други депозанти
2 122 663
Депозит на управление „Банково“
5 527 642
Всичко пасиви:
47 206 921
Подуправител на БНБ:
Гл. счетоводител
К. Христов
на БНБ:
Т. Цветкова
9821
59. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ „Новата чешма“,
разположена в землището на с. Крушево, община
Гърмен, област Благоевград, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№
Х (m)
Y (m)
1.
4481469,75
8543698,05
2.
4481421,00
8544621,70
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№
Х (m)
Y (m)
3.
4481020,00
8544944,00
4.
4480918,00
8544692,00
5.
4480880,00
8544652,00
6.
4480754,00
8544621,00
7.
4480732,10
8544478,10
8.
4480665,10
8544383,00
9.
4480658,00
8544283,50
10.
4481000,00
8543700,00
9843
62. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скалноблицовъчни материали, в площ „Слатина“,
разположена в землищата на селата Фъргово и
Жижево, община Сатовча, област Благоевград, и
описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№
Х (m)
Y (m)
1.
4478298
8554779
2.
4477901
8555295
3.
4477662
8556160
4.
4477265
8556130
5.
4477439
8555116
6.
4477633
8554779
9842
63. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ „Звезда“,
разположена в землището на с. Плетена, община
Сатовча, област Благоевград, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
9841

Х (m)
Y (m)
4487274.0
8551770.0
4487035.0
8552014.0
4487412.0
8552309.0
4487179.0
8552984.0
4486440.8
8552603.8
4486347.5
8552225.0
4486650.0
8551780.0
изключена площ
4486791.7
8552168.9
4486727.3
8552320.7
4486633.9
8552284.9
4486541.8
8552245.8
4486596.0
8552118.2
4486632.3
8552135.6
4486696.2
8552138.0
4486733.0
8552142.3
4486752.2
8552146.1
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77. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, на основание чл. 253 от ДОПК
с постановление за възлагане на недвижим имот
№ С180022-091-0000800 от 5.11.2018 г. възлага на
Бисер Рачев Боев, София, ж.к. Изток, ул. Люлякова поляна № 11, ап. 1, следния недвижим имот:
поземлен имот с идентификатор 68134.4355.93,
намиращ се в землището на гр. София, район
„Люлин“, местност Селище, с предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с площ 1189 кв. м, при съседи: имоти
с идентификатори 68134.4355.121, 68134.4355.2213,
68134.4355.151, 68134.4355.2244, 68134.4355.2200,
68134.4355.2191 и 68134.4355.2164.
9891
10. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил,
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С180010-0910000737 от 15.10.2018 г. възлага на „Мултикарс
2014“ – ЕООД, ЕИК 203264263, адрес за кореспонденция: Дупница, ул. Проф. Александър Балабанов № 38, следния недвижим имот: поземлен
имот с идентификатор 68789.250.86 – землище
68789, кадастрален район 250, поземлен имот 86,
по кадастралната карта на гр. Дупница, с обща
площ 3104 кв. м, трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване – „за друг
вид застрояване“, в землището на с. Пиперево,
община Дупница, в бившия стопански двор
на селото, при граници на имота: 68789.250.87,
68789.250.55, 68789.250.85, 68789.250.10, намиращ се
в землището на с. Пиперево, община Дупница,
в бившия стопански двор на селото. Имотът е
закупен за сумата 25 867 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
за възлагане и същото подлежи на вписване от
съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
9895
81. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Смолян, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Грохотно, община
Девин, и с. Забърдо, община Чепеларе, които са
в службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Смолян.
9881
37. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е преработен проект
за план за регулация и застрояване, план-схеми
по чл. 108 от ЗУТ, оценки по чл. 210 от ЗУТ на
м. Кв. Бенковски – разширение запад, в граници:
от север – северни граници на поземлени имоти с идентификатори 68134.523.96, 68134.523.97,
68134.523.98, западна граница на поземлен имот
с идентификатор 68134.523.949, ул. Напредък; от
изток – действащ план за регулация на кв. 89,
м. Кв. Бенковски; от юг – ул. Горна махала,
граници на поземлени имоти с идентификатори
68134.523.125 и 68134.523.124; от запад – полски път
с идентификатор 68134.523.386, които са изложени
в район „Сердика“. Заинтересуваните могат да
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направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Сердика“.
9815
368. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект  на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на канализация до имот с
идентификатор 04279.28.100, местност Карамихайлов бунар – Ш.44, по кадастралната карта на Благоевград, засягащо  и  ограничаващо ползването
на имоти с идентификатори 04279.28.79 (полски
път – общинска собственост), 04279.28.90 (полски
път – общинска собственост) и 04279.12.47 (полски
път – общинска собственост) по кадастралната
карта на Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Благоевград. Проектът се намира в стая
214 в сградата на Община Благоевград.
9835
2. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с
идентификатор 07079.8.378 по КК на гр. Бургас,
с функционално отреждане „За приют за кучета“
и подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) за осигуряване на
транспортен достъп и трасета на техническата
инфраструктура до УПИ в местност Кара баир,
землище ж.к. Меден рудник, гр. Бургас. Проектът
е изложен за разглеждане в стая 409 в сградата
на Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.  
9806
3. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета
на 2 бр. електропроводи – „Кабел 20 kV от ЖР
78 на въздушен електропровод „Разтоварище“ до
ТП „Стар Сарафово“ и „Кабел 20 kV от ЖР 78 на
въздушен електропровод „Разтоварище“ до ТП
„Сарафово 3“. Проектът е изложен за разглеждане
в стая 409 в сградата на Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
9807
57. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация (ПУП – ПУР)
на нови обслужващи улици, за осигуряване на
комуникационно-транспортно обслужване на
поземлените имоти в границите на устройствени
зони 3/Оз, 4/СМф, 5/Смф и 7/Смф в предвиденото
разширение на населеното място съгласно ОУП
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на гр. Бургас, землище на кв. Долно Езерово.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 410 в
сградата на Община Бургас. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
9884
5. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за подробни устройствени планове – парцеларни планове за захранване на поземлен имот с
идентификатор 27499.20.58 с начин на трайно
ползване (НТП) „ниско застрояване“, собственост
на „Мигева“ – ООД: на водопровод, преминаващ
през ПИ с идентификатор 27499.135.656 с НТП
„селскостопански, горски, ведомствен път“ с
проектна дължина 368 м и сервитут 221 кв. м; на
подземен електропровод, преминаващ през ПИ
с идентификатор 27499.135.657 с НТП „пасище,
мера“ и ПИ с идентификатор 27499.135.656 с НТП  
„селскостопнски, горски, ведомствен път“, с обща
дължина 31 м и общ сервитут 62 кв. м, всички
в землището на с. Енина, община Казанлък. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проектите в
стая 18 на Община Казанлък и да направят писмени възражения, предложения и искания по тях.
9834
46. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че частично е преработен
проектът за подробен устройствен план – парцеларен план за техническата инфраструктура за
„Второстепенна водопроводна мрежа за водоснабдяване на махала Беледие хан – клон 3 – DN90
PEHD с трасе на водопровода през поземлени
имоти № 022001, 022002, 022003, 022004 и 022007
в землището на с. Градец. Планът се намира в
сградата на общинската администрация – Костинброд, ул. Охрид № 1, на информационното
табло във фоайето на сградата и е публикуван
на интернет страницата на Община Костинброд
на адрес: http://www.kostinbrod.bg. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
9762
21. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Автомагистрала „Струма“ – Лот 3.2, участък „Крупник – Кресна“ – ляво
платно от км 376+000 до км 397+000 и обходен път
на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137
по километража на първокласен път І-1 (Е 79) до
км 397+000 по километража на АМ „Струма“, Лот
3.3“, в землищата на с. Стара Кресна, с. Влахи,
с. Горна Брезница, с. Ощава и гр. Кресна, община
Кресна. Проектът е изложен в сградата на Община
Кресна, стая 109 (отдел „ТСУ“). На основание чл.
128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да се запознаят с предложения проект
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до общинската администрация – гр. Кресна.
10082
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24. – Община гр. Павликени, област Велико
Търново, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 във връзка
с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план за линейни обекти
на техническата инфраструктура извън границите
на населените места – фаза окончателен проект
за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно
на северния (магистрален) газопровод до българосръбската граница“, включващ паралелни планове
за трасето на газопровода, неговите технологични съоръжения и елементите на обслужващата
техническа инфраструктура през землищата на
с. Патреш, с. Бутово, с. Горна Липница, с. Долна
Липница и с. Недан на територията на община
Павликени. Проектната документация е изложена
за разглеждане в Община Павликени. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
9882
38. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: Подземна
оптична кабелна мрежа – отклонение от съществуваща мрежа на ЕТ „Димитър Василев 94“ до
УПИ 67.232 – производствена, складова, търговска
и обслужваща дейност, ПИ 78080.67.232 по КК на
с. Царацово, преминаваща през имоти № 78080.94.8,
78080.94.221, 78080.94.249, 78080.137.9, 78080.137.18,
78080.501.1157, 78080.502.1170, 78080.502.1174 по КК
на с. Царацово, община „Марица“. Проектът се
намира в сградата на Община „Марица“, Пловдив, бул. Марица № 57А, стая 407, и може да бъде
разгледан от заинтересованите лица. Съгласно
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
9820
4. – Община гр. Попово, област Търговище,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 от
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за елементите на обслужващата техническа инфраструктура – фаза окончателен проект за обект
„Разширение на газопреносната инфраструктурата
на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния
(магистрален) газопровод до българо-сръбската
граница“, включващ парцеларни планове за трасето
на газопровода, неговите технологични площадки
и елементите на обслужващата техническа инфраструктура през землищата на с. Водица, с. Гагово,
с. Дриново, с. Еленово, с. Зараево, с. Кардам,
с. Ковачевец, с. Ломци, с. Осиково, с. Паламарца,
гр. Попово и с. Тръстика на територията на община
Попово. Проектната документация е изложена за
разглеждане в стая 305, ет. 3, в сградата на Община Попово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за
подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
9883
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18. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: Автомагистрала „Струма“,
Лот 3.2, участък „Крупник – Кресна“ – ляво платно
от км 376+000 до км 397+000 и обходен път на
гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 по
километража на първокласен път I-1 (E79) до км
397+000 по километража на АМ „Струма“, Лот 3.3,
в землищата на с. Мечкул, с. Ракитна, с. Полето,
с. Брежани и гр. Симитли. Проектът е на разположение в стая 209 в сградата на ОбА – Симитли.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Симитли.
9890
86. – Община Троян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за частично изменение на регулационния план на с. Балабанско за имоти с идентификатори 02302.171.374 и 02302.171.375, попадащи в
парцел І – „За стадион“, кв. 29, и трасе на улица с
ОТ 193-195-197-198, като за имот с идентификатор
02302.171.374 се обособи нов УПИ ІІ-374, отреден
„За жилищно строителство“, по имотни граници
и устройствени показатели: устройствена зона
„Жилищна – малкоетажно застрояване“ – Жм,
плътност на застрояване – до 60 %; коефициент
на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно. Парцел І, кв. 29, се отрежда „За озеленяване“. Частично
се изменя трасе на нереализирана улица с ОТ 193195-197-198-199, като в участъка на ОТ 195-197-198
се премахва, а в участъка на ОТ 199-198 завършва
с обръщало. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата на
Община Троян, ет. 2, стая № 31.
9810

СЪДИЛИЩ А
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от: „Анастасов – 2“ – ООД, с ЕИК
130934051, представлявано от управителя Станко
Спасов Анастасов; „Свена – Венина“ – ДЗЗД,
с ЕИК 176909109, представлявано от Димитър
Благоев Атанасов; „Крит ДП“ – ЕООД, с ЕИК
204602974, представлявано от управителя Добри
Петров Петров; „Здравословно ученическо столово
хранене“ – ДЗЗД, с ЕИК 177274560, представлявано
от Величка Тодорова Самерова; ЕТ „Маргарита Иванова – РИКО – Евтим Евтимов“, с ЕИК
204716807, представлявано от Евтим Рангелов Евтимов; „Пи ел ди – 7“ – ЕООД, с ЕИК 130328580,
представлявано от управителя Лиляна Димитрова
Михова; „Вкусна храна“ – ЕООД, с ЕИК 203169573,
представлявано от управителя Венцислав Иванов
Иванов; „Сиси Нел“ – ЕООД, с ЕИК 175182755,
представлявано от управителя Нелсон Карапетян;
„Кентова“ – ЕООД, ЕИК 130307718, представлявано
от управителя Иванка Стойкова Кентова; „Дафни
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груп“ – ЕООД, с ЕИК 201613652, представлявано от Борислав Кирилов Борисов; „Дейзи стил
88“ – ЕООД, с ЕИК 203524615, представлявано от
управителя Десислава Тошкова Пещерска; „Бригада“ – ЕООД, с ЕИК 112659461, представлявано
от управителя Александър Атанасов Тафраджиев,
всички чрез процесуалния им представител адв.
Мариета Пешева, със съдебен адрес: София, бул. Ал.
Малинов № 23, ет. 2, офис 77, против оспорване
на Постановление № 84 от 23.05.2018 г. на МС за
изменение и допълнение на Наредбата за условията
и реда за прилагане на схеми за предоставяне на
плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти
в учебните заведения – Схема „Училищен плод“
и Схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на МС от 2016 г., обн., ДВ, бр. 43 от
25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., и против Постановление № 101 на МС от 20.06.2018 г. за изменение
и допълнение на Наредбата за условията и реда за
прилагане на схеми за предоставяне на плодове и
зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема
„Училищно мляко“, приета с Постановление № 251
на МС от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 89 от 2016 г., бр. 36 и 55 от 2017 г. и бр. 43
от 2018 г.), обн. в ДВ, бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила
от 20.06.2018 г., по което е образувано адм. дело
№ 10419/2018 г. по описа на Върховния административен съд. Делото е насрочено за 19.02.2019 г.
9824
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Бургас, против чл. 32, ал. 3 от Наредбата
за определяне и администриране на местни такси
и цени на услуги на територията на община Созопол, приета от Общинския съвет – гр. Созопол, с
Решение № 522 от протокол № 24 от 26.03.2009 г.,
с последно изменение и допълнение с Решение
№ 1050 от протокол № 36 от 23.03.2018 г. По оспорването е образувано адм. д. № 2892/2018 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 6.12.2018 г. от 10 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
9789
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, срещу всички изменения в Наредбата
за опазване на обществения ред и сигурност на
територията на община Созопол, приета с Решение
№ 666 от 2.10.2009 г., а именно: чл. 6, чл. 6а, чл. 6б,
чл. 6в, чл. 7, чл. 7а, чл. 13а, чл. 13б, чл. 13в, чл. 13г,
чл. 13д, чл. 15, чл. 15а, чл. 19, чл. 29, чл. 30, чл. 34,
чл. 34а и чл. 38, с изключение на чл. 7б, ал. 1 и 2.
По оспорването е образувано административно дело
№ 2921/2018 г., насрочено за 13.12.2018 г. от 10,15 ч.
9830
Административният съд – Перник, на основание чл. 181, ал. 1  от АПК обявява, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Перник,
срещу разпоредбите на чл. 32, т. 20 и 21 от Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Перник, приета с Решение № 42 от 20.12.2011 г., из-
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менена и допълнена с Решение № 413 от 4.04.2013 г.,
Решение № 828 от 23.07.2014 г., Решение № 821
от 23.07.2014 г., Решение № 952 от 22.12.2014 г.,
Решение № 1049 от 7.05.2015 г., Решение № 1154
от 23.07.2015 г. и Решение № 876 от 14.06.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Перник. Образувано е
адм.д. № 550/2018 г. по описа на Административния съд – Перник.
9732
А дминистративният съд – София област,
осми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2, чл. 196, чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 от АПК
съобщава, че в Административният съд – София
област, е образувано адм. д. № 1086/2018 г. по
описа на съда по протест на Окръжната прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 13.02.2019 г. от 10 ч.
и по което предмет на оспорване е Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Община Чавдар, приета
от Общинския съвет – с. Чавдар. Конституирани
страни в производството са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и административен
орган – Общинският съвет – с. Чавдар.
9764
Административният съд – София област, трети
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. дело
№ 1053/2018 г. по описа на съда по протест на
прокурор от Окръжна прокуратура – София, с
който се оспорва като незаконосъобразна и се
иска отмяна разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 20 от
Наредба № 15 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията
на община Правец, приета с Решение на Общинския съвет – гр. Правец, № 400 от 12.10.2012 г.
Административно дело № 1053/2018 г. е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
16.01.2019 г. от 10 ч.
9811
Административният съд – София област, трети
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. дело
№ 1088/2018 г. по описа на съда по протест на
прокурор в Окръжна прокуратура – София, с
който се оспорва като незаконосъобразна и се
иска отмяна на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Чавдар, приета с Решение на Общинския съвет – с. Чавдар,
№ 179 по протокол № 23 от 12.05.2005 г., както и
отмяната и на приетите изменения и допълнения
на наредбата, както следва: с Решение № 243 по
протокол № 22 от 8.06.2017 г.; с Решение № 260 по
протокол № 23 от 6.07.2017 г.; с Решение № 364 по
протокол № 33 от 29.03.2018 г.; с Решение № 383 по
протокол № 36 от 31.05.2018 г. Административно
дело № 1088/2018 г. е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 16.01.2019 г. от 10 ч.
9812
Административният съд – София област, трети
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. дело
№ 1081/2018 г. по описа на съда по протест на
прокурор от Окръжна прокуратура – София, с
който се оспорва като незаконосъобразен и се
иска отмяната на Правилника за организацията и
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дейността на общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2015 – 2019 г., на Общинския
съвет – гр. Етрополе, приет с Решение № 39 по
протокол № 5 от 26.01.2016 г. Административно
дело № 1081/2018 г. е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 16.01.2019 г. от 10 ч.
9813
Административният съд – София област, шести
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 1084/2018 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание на
13.03.2019 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Божурище.
9825
Административният съд – София област, трети
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. дело
№ 1092/2018 г. по описа на съда по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – София, с който се
оспорва като незаконосъобразна и се иска отмяната
на Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета
с Решение № 132 по протокол № 9 от заседание
на Общинския съвет – гр. Своге, проведено на
18.09.2008 г., изменена и допълнена, както следва:
с Решение № 121 по протокол № 11 от заседание
на Общинския съвет – гр. Своге, проведено на
14.09.2010 г.; Решение № 52 по протокол № 2 от заседание на Общинския съвет – гр. Своге, проведено
на 17.02.2011 г.; Решение № 297 по протокол № 42 от
заседание на Общинския съвет – гр. Своге, проведено на 20.12.2013 г.; Решение № 63 по протокол № 5
от заседание на Общинския съвет – гр. Своге, проведено на 24.04.2015 г.; Решение № 53 по протокол
№ 6 от заседание на Общинския съвет – гр. Своге,
проведено на 29.01.2016 г. Административно дело
№ 1092/2018 г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.02.2019 г. от 10 ч.
9845
Административният съд – София област, девети
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. дело
№ 1085/2018 г. по описа на съда по протест на
прокурор от Окръжна прокуратура – София, против Наредба № 18 за управление на общинските
пътища на Общинския съвет – гр. Етрополе. Административно дело № 1085/2018 г. е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
16.01.2019 г. от 10 ч.
9846
Административният съд – Търговище, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Търговище, против Наредба № 1 за опазване
на обществения ред и чистотата на населените
места на територията на община Попово. По протеста е образувано адм. д. № 169/2018 г. по описа
на Административния съд – Търговище. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 27.11.2018 г. от 10,30 ч.
9826
Административният съд – Ямбол, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
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оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол, на
чл. 21, ал. 3, т. 5 от Наредба № 1 за осигуряване
на обществения ред, безопасността на движението,
пожарната и аварийната безопасност и опазване
на общинската собственост на територията на
община Елхово, приета с Решение № 144/12/1 от
23.07.2008 г. от протокол № 12 от 23.07.2008 г., последно изм. с Решение № 239/22/3 от 22.07.2017 г.,
по което е образувано адм. д. № 273/2018 г. по описа
на Административния съд – Ямбол, насрочено за
22.11.2018 г. от 10 ч.
9790
Софийският градски съд, гражданско отделение, І-6 състав, е образувал гр. д. № 10334/2012 г.
по иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД за заплащане на обезщетение за причинени в периода
9.02.1999 г. – 24.07.2007 г. имуществени вреди в
размер 500 000 лв., както и за неимуществени
такива в размер 500 000 лв., ведно със законната
лихва, заведен от Валя Георгиева Червеняшка
със съдебен адрес: София 1303, ул. Марко Балабанов № 4а, вх. Б, ет. 3 – 5, Адвокатско дружество
„Доковска, Атанасов и съдружници“, срещу Харб
Абер Дербал, Джума Абдуллах Ал-Мишри, Салим
Джума Салим, Абделмаджид Ал-Шол, Мустафа
Талаха, Абдел Ал-Наас, Осама Шаабан Мохамед,
Мустафа Рамадан, Мохамед Ал-Харари, Абдул
Хафид, Ахмед Ел-Хароби, Муса Исмаил Абу-Сабия – всички граждани на Либийската арабска
джамахирия, които като ответници по делото в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подадат писмен отговор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК, като същата
се намира в деловодството на съда.
9766
Горнооряховският районен съд уведомява
ответницата Клеър Милисънт Бърд, родена на
21.04.1980 г., гражданка на Великобритания, с ЛНЧ
8004210000, че има образувано гр. д. № 1070/2018 г.
по описа на съда със страни: „Енерго-Про Продажби“ с ЕИК 103533691, с адрес Варна, бул. Владислав
Варненчик № 258, Тауърс Г, представлявано от П.
Стефанов, Я. Димитрова, Г. Коршия, чрез Наталия Денева – процесуален представител – ищец,
и Клеър Милисънт Бърд с ЛНЧ 8004210000 – ответница, с основание на иска чл. 124 от ГПК във
връзка с чл. 79 и 86 от ЗЗД, че в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде отговор по чл. 131 от ГПК, като в противен случай делото ще се разгледа с участието на
особен представител съгласно чл. 48, ал. 2 от ГПК.
9792
Кюстендилският районен съд призовава Тахир
Иляс, роден на 8.03.1987 г. в Пакистан, без адресна
регистрация в Република България и с неизвестен
адрес в чужбина, като ответник по гр. д. № 1898 по
описа на съда за 2018 г., образувано по предявен
от Руслана Ризова Иванова с адрес Кюстендил,
ул. София № 32А, иск с правно основание чл. 49,
ал. 1 от Семейния кодекс, в едномесечен срок
от обнародването на настоящото съобщение в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на
Кюстендилския районен съд, за да получи преписи от исковата молба и приложенията към нея за
отговор по чл. 131 от Гражданския процесуален
кодекс. Ако въпреки публикацията Тахир Иляс не
се яви в съда, за да получи преписи от исковата
молба и приложенията, съдът ще му назначи особен
представител на разноски на ищцата на основание
чл. 48, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс.
9767
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Ловешкият районен съд, V състав, съгласно
разпореждане на съда от 29.10.2018 г. по гр. д.
№ 1898/2018 г. съобщава на ответника Рамазан
Джейлан, роден на 20.10.1971 г., гражданин на
Република Турция, че срещу него е заведено
гр. д. № 1898/2018 г. по описа на ЛPC от Рафие
Ахмедова Джейлан за развод по чл. 49 от СК и
че в деловодството на Ловешкия районен съд се
намират исковата молба и приложенията към нея,
препис от които може да получи в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“,
като го предупреждава, че ако не се яви в съда в
двуседмичния срок, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея, съдът ще му
назначи особен представител.
9739
Пловдивският районен съд, V бр. състав, съобщава на Ненад Михайлович Кордов, с неизвестен
адрес, че считано от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в съда
и да получи съдебните книжа като ответник
по гр. д. № 18148/2017 г. по описа на Районния
съд – Пловдив, V бр. състав, заведено от Росица
Любчова Кордова за развод, с оглед депозиране
на писмен отговор по чл. 131 от ГПК. Ако въпреки обнародването ответникът не се яви в съда
при разглеждане на делото, съдът му назначава
особен представител.
9827
Пловдивският районен съд, V бр. състав, съобщава на Исмет Мозафер Яраш, с неизвестен
адрес, че считано от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ следва да се яви в съда и да
получи съдебните книжа като ответник по гр. д.
№ 16464/2018 г. по описа на Районния съд – Пловдив, V бр. състав, заведено от Радка Начева Яраш
за развод, с оглед депозиране на писмен отговор
по чл. 131 от ГПК. Ако въпреки обнародването
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът му назначава особен представител.
9828
Разложкият районен съд уведомява Майкъл
Антъни Брадли, граж данин на Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия,
ответник по гр. д. № 729/2018 г. по описа на Районния съд – Разлог, че срещу него е предявен
иск с правно основание чл. 38 от ЗУЕС. Указва
на ответника Майкъл Антъни Брадли, гражданин
на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, че може в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да получи
книжата по делото в канцеларията на Районния
съд – Разлог – стая № 4, както и да посочи адрес
в страната, на който да бъде призован по делото.
9738
Разложкият районен съд уведомява Бенвенута Стейси, британска гражданка, родена
на 31.03.1949 г., с паспорт № 459153641, с адрес:
ап. 12, 100Б, Хай Стрийт, Елгин, Морей, ІV 30
IBW Шотландия, Обединено кралство, че срещу
нея е предявен иск с правно основание искове по
ЗУЕС. Указва на ответницата Бенвенута Стейси,
британска гражданка, родена на 31.03.1949 г., с
паспорт № 459153641, с адрес: ап. 12, 100Б, Хай
Стрийт, Елгин, Морей, ІV 30 IBW Шотландия,
Обединено кралство, че може в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ да получи
книжата по гр. д. № 1321/2017 г. в канцеларията
на Районния съд – Разлог – стая № 4, както и да
посочи адрес в страната, на който да бъде призована по делото.
9791
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Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гражданско дело № 277/2017 г. с
ищец – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ 131463734,
чрез председателя Пламен Георгиев Димитров,
с адрес за призоваване: Благоевград, пл. Г. Измирлиев № 9, и ответници – Георги Александров
Иванов и Лариса Ивановна Иванова, с правно
основание чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във
връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) и с § 1,
т. 7 от ДРЗОПДНПИ (отм.) за отнемане в полза
на държавата незаконно придобито имущество по
смисъла на чл. 63, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4 във връзка с
чл. 62 и 72 от ЗОПДНПИ (отм.) и с цена на иска:
90 275,08 лв., с което се иска да се отнеме в полза
на държавата следното имущество на ответниците:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ от Георги Александров Иванов:
– 1/2 ид. ч. от апартамент № 9, представляващ самостоятелен обект в сграда с предназначение „Жилище, апартамент“, с идентификатор
56126.602.1463.4.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич,
област Благоевград, одобрени със Заповед № РД18-70 от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с адрес на имота: Петрич, п.к. 2850, ул.
Димитър Гощанов № 4, бл. 2, ет. 3, ап. 9, брой на
нивата на обекта – 1, прилежащи части – мазе 5,
при съседи – самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: 56126.602.1463.4.10, под обекта:
56126.602.1463.4.5, над обекта: 56126.602.1463.4.13,
ведно със сграда с предназначение „Хангар, депо,
гараж“, с идентификатор 56126.602.1463.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград,
одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.10.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на
имота: Петрич, п.к. 2850, ул. Димитър Гощанов,
с площ 19 кв. м, който самостоятелен обект и
сграда са построени в общински поземлен имот
с идентификатор 56126.602.1463, съгласно документи за собственост: договор за отстъпено право
на строеж върху държавна земя № 94-00-566 от
22.01.1985 г. на Общинския народен съвет – Петрич,
и Заповед № 160 от 10.02.1976 г. за определяне на
обезщетение по реда на чл. 100, ал. 1 от ЗТСУ за
отчужден имот на ИК на ГОНС – Петрич, представляват: апартамент № 9 с декларирана площ
93 кв. м, състоящ се от три стаи и кухня, с мазе
№ 5, на трети етаж от девететажен блок, построен в УПИ І в кв. 103 по плана на гр. Петрич,
действащ към 1976 г., ведно с прилежащите на
апартамента идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото,
както и гараж № 6, построен в същия парцел,
придобит нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 054 от 30.12.2011 г., том ІІІ, рег.
№ 7618, дело № 425/2011 г., вписан в СВ – Петрич,
с вх. рег. № 1863/30.12.2011 г., акт № 27, т. VІІ,
дело № 1112/2011 г. и нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 142/11.08.2015 г.,
том І, рег. № 4528, дело № 103 от 2015 г., вписан
в СВ – Петрич, с вх. рег. № 1610/11.08.2016 г., акт
№ 82, т. VІ, дело № 743/2015 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ от Георги Александров Иванов и Лариса
Ивановна Иванова:
– мотоциклет марка: „Хонда“, модел: „РЦ 24“,
с рег. № С5654Х, с рама № RC242201287, двигател
№ RC24Е2201306;
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– лек автомобил марка: „Пежо“, модел „605“,
с рег. № СА 8582РМ, с рама VF36BRGXP91052080,
двигател № 3000165.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ от Георги Александров Иванов:
– сумата в размер 3065,03 лв., представляваща вноски от проверяваното лице и средства,
получени от трети лица – непреобразувани суми
по разплащателна сметка № 20297299 в левове в
„Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер общо 10 469,15 евро, или
20 475,88 лв., представляваща вноски от проверяваното лице и трети лица, които са непреобразувани суми и остатъчно салдо по спестовен влог
№ 14789458 в евро в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 195,58 лв., представляваща
превод от трето лице по спестовен влог № 14789458
в евро в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 100 евро с левова равностойност 195,58 лв., представляваща невъзстановен остатък от направена парична вноска по разплащателна
сметка № 19702883 в евро в „Банка ДСК“ – ЕАД,
на „Лори Строй Груп“ – ЕООД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ от Лариса Ивановна Иванова:
– сумата в размер 254,26 лв., представляваща
превод от трето лице по сметка № 2166238300 в
щатски долари в „Уникредит Булбанк“ – АД;
– сумата в размер общо 550 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка
№ 21664565 в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата общо в размер 4156,14 лв., представляваща вноски на каса по спестовен влог № 19673105
в евро в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 195,58 лв., представляваща
превод от трети лица по спестовен влог № 19673105
в евро в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер общо 12,42 лв., представляваща получени лихви, начислени върху сума с
незаконен произход по спестовен влог № 19673105
в евро в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 575 евро с левова равностойност 1124,60 лв., представляваща част от превод по
разплащателна сметка № 19702883 в евро в „Банка
ДСК“ – ЕАД, на „Лори Строй Груп“ – ЕООД;
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и
с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Лариса Ивановна Иванова:
– сумата в размер 28 500 лв., представляваща
стойността на 1/2 ид.ч. от отчуждените недвижими имоти.
Гражданско дело № 277/2017 г. по описа на
Окръжния съд – Благоевград, е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
14.03.2019 г. от 10,30 ч. в зала № 3 на Окръжния
съд – Благоевград, и третите лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото,
могат да предявят съответния иск до приключване
на съдебното дирене в първата инстанция.
9720
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр. д. № 609 по описа
за 2018 г. на ВОС, VІІ състав, по подадено искане
от Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество,
БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя Пламен
Георгиев Димитров по чл. 74 от ЗОПДНПИ за
отнемане в полза на държавата на имущество
на обща стойност 312 794,26 лв. от Стефан Тодоров Кецаров, постоянен и настоящ адрес: Варна,
ж.к. Изгрев № 527, на основание чл. 63, ал. 2, т. 1
във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
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ателие № 3, намиращо се на подземен етаж на
жилищна сграда, изградена на етап „груб строеж“,
във Варна, община Варна, област Варна, ж.к. Изгрев,
район Приморски, със застроена площ 56,50 кв. м,
състоящо се от стая, склад, антре, баня-тоалетна
и тераса, при граници: от две страни – коридор,
ателие № 2 и английски двор, както и 3,2840 %
ид. ч. от общите части на сградата, съставляващи
8,20 кв. м ид. ч. от общите части на сградата, или
с обща площ 64,70 кв. м, и от правото на строеж
върху дворно място, представляващо ПИ № 890
по КП на „Франга дере и Кокарджа“, идентичен
с имот стар пл. № 645 с площ 809 кв. м, при граници по скица: ПИ № 941; ПИ № 404; ПИ № 891;
вътрешен път; ПИ № 892; ПИ 889, собственост на
Стефан Тодоров Кецаров, с пазарна стойност към
момента 80 000 лв.;
22,03 кв. м ид. ч. от дворно място, съставляващо УПИ III-4, попадащ в квартал 178 по
плана на 11 микрорайон, с административен
адрес Варна, община Варна, област Варна, район
„Одесос“, ул. Фьодор Успенски № 18 и ул. Кардам № 19А, целият с площ по скица 315 кв. м,
при граници по скица: от две страни – улица,
УПИ II-3; УПИ IV-5, собственост на Стефан Тодоров Кецаров, с пазарна стойност към момента
18 000 лв.;
сумата в размер 10 468,13 лв., представляваща
внесените парични средства за онлайн залагания
по разплащателна сметка в евро BG26 STSA 9300
0016 4393 76, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД;
сумата в размер 5300,14 лв., представляваща
погасените главница и лихви по усвоени кредити
по разплащателна сметка в левове BG27 STSA
9300 0012 9775 25, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД;
сумата в размер 2575,99 лв., представляваща
внесените парични средства, които надхвърлят
погасените главница и лихви по усвоени кредити
по разплащателна сметка в левове BG27 STSA
9300 0012 9775 25, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.
От Стефан Тодоров Кецаров на основание чл. 72
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.):
сумата в размер 145 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
27.06.2011 г. на апартамент № 14, намиращ се на
пети етаж в жилищна сграда, изградена на етап
„груб строеж“, във Варна, община Варна, област
Варна, район „Одесос“, на ул. Фьодор Успенски
№ 18 и ул. Кардам № 19А, със застроена площ
73,55 кв. м, състоящ се от кухня – дневна, две
спални, антре, баня с тоалетна и тераса, ведно
с избено помещение № 13 с площ 4,03 кв. м,
както и 5,8316 %, равняващи се на 13,37 кв. м
ид. ч. от общите части на сградата, или с обща
площ 90,95 кв. м, и от правото на строеж върху
мястото, в което е построена сградата, както и
припадащите се 18,37 кв. м ид. ч. от мястото, цялото с площ 315 кв. м, съставляващо УПИ III-4
в квартал 178, 11 микрорайон, по плана на гр. Варна;
сумата в размер 50 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
28.06.2013 г. на двойно подземно паркомясто № 1
и № 3, намиращо се на сутеренен етаж на жилищна сграда, описана в т. 3.1, с обща застроена
площ 32 кв. м, както и 2,0988 %, равняващи се на
34,93 кв. м ид. ч. от подхода към паркоместата, или
с обща площ 66,93 кв. м, и от правото на строеж
върху мястото, в което е построена сградата, както
и припадащите се 6,61 кв. м ид.ч., съставляващо
УПИ III-4 в квартал 178, 11 микрорайон, по плана
на гр. Варна;
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сумата в размер 1450 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“,
peг. № ВТ1419ВН, дата на първа регистрация
27.02.1995 г., рама WVWZZZ1HZSW373976, двигател ADZ102299, придобит от внос на 24.04.2010 г.,
отчужден с договор за покупко-продажба на МПС
от 18.10.2011 г.
Производството по гр. д. № 609/2018 г. по описа
на ВОС, VІІ състав, е насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 22.02.2019 г. от 10 ч.
Определя срок за заинтересованите лица за
предявяване на самостоятелни претенции върху
имуществото по реда на чл. 225 от ГПК – до приключване на съдебното дирене в първата инстанция.
9885
Благоевградският окръжен съд, търговско
отделение, 3 състав, уведомява Стефан Алфред
Томас Френч, гражданин на Великобритания, роден
на 16.06.1968 г., с адрес: 28 Wynn Road, Whistable,
Kent, England, че e ответник по т. д. № 217/2016 г.
по описа на същия съд, заведено от „Мария Антоанета Инвестмънт“ – ООД, представлявано от
Мария Теофилова, със седалище и адрес София,
район „Лозенец“, ул. Св. Наум № 6, ет. 3, ап. 5. В
двуседмичен срок считано от датата на обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“
ответникът Стефан Алфред Томас Френч може
да получи книжата по делото, намиращи се в
деловодството на Окръжния съд – Благоевград,
или да посочи адрес, на който да му се връчат.
9763
Софийският градски съд разпуска на основание
чл. 40, ал. 1, т. 3 ЗПП политическа партия „Съюз
България“, регистрирана по ф.д. № 7012/2000 г. на
СГС, със седалище и адрес на управление София,
район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 445, ателие № 8.
9999
Софийският градски съд заличава от регистъра на политическите партии политическа партия
„Партия за хората от народа“, регистрирана по ф.д.
№ 626/2010 г. по описа на Софийския градски съд.
10000

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
6. – Управителният съвет на Дружеството за
обединените нации в България на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
17.12.2018 г. в 18 ч. в София в Съюза на архитектите
в България, ул. Кракра № 11, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на сдружението за периода ноември 2016 – ноември 2018 г.; 2.
приемане на нови членове; 3. промени на устава
на сдружението; 4. освобождаване на членовете
на управителния съвет; 5. избор на членове на
управителния съвет; 6. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие в об-
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щото събрание. При липса на кворум събранието
ще се проведе на 17.12.2018 г. на същото място и
при същия дневен ред в 19 ч.
9850
37. – Управителният съвет на сдружение
„Институт на вътрешните одитори в България“
(ИВОБ) – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 20.12.2018 г. в
17 ч. в зала 1 на „Рослин Сентръл Парк Хотел
София“, София 1463, бул. Витоша 106, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 2. представяне на програмата за дейността
на ИВОБ през 2019 г.; 3. приемане на бюджета на
ИВОБ за 2019 г.; 4. избор на регистриран одитор
за заверка на годишния финансов отчет на сдружението за 2018 г.; 5. организационни въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове.
10001
63. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация на микробиолозите“ (БАМ) –
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 29.01.2019 г. в 9 ч. в София, бул. Янко
Сакъзов № 26, зала 17, при следния дневен ред: 1.
изменение и допълнение на устава на сдружението;
2. избор на членове на управителния съвет (УС),
надзорния съвет (НС) и контролната комисия (КК)
на БАМ; 3. определяне размера на членския внос;
4. приемане на годишния финансов отчет.
9844
16. – Учредителният комитет на Организацията за управление на Дунавски туристически
район на основание Заповед № Т-РД-16-236 от
24.08.2018 г. на министъра на туризма (ДВ, бр. 76
от 2018 г.) и чл. 22 и 26 от Закона за туризма
насрочва учредително събрание на 18.01.2019 г. в
13 ч. в зала „Европа“ на Доходно здание с адрес:
Русе, пл. Свобода № 4, при следния дневен ред:
1. регистрация на участниците; 2. откриване на
учредителното събрание; 3. приемане на решение
за учредяване на Организацията за управление
на Дунавски туристически район; 4. приемане на
устав на организацията; 5. избор на състава на
управителния съвет на организацията; 6. избор на
състава на контролния съвет на организацията; 7.
приемане на решение за формите на финансиране
на организацията; 8. други. Проектите на учредителните документи ще бъдат на разположение в
Община Русе, адрес: Русе, пл. Свобода № 6, стая
309, след 19.11.2018 г. всеки работен ден от 8,30 до
17,30 ч. до провеждане на учредителното събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27, ал. 2 от
Закона за туризма ново учредително събрание ще
се проведе на 15.02.2019 г. в 13 ч. на същото място.
Организацията за управление на Дунавски туристически район ще бъде регистрирана по Закона
за туризма и се смята за възникнала от деня на
вписването в Националния туристически регистър.
9848
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