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МОТИВИ
за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за изменение
и допълнение на Закона за корпоративното
подоходно облагане, приет от 44-то Народно
събрание на 7 ноември 2018 г.
Уважаеми народни представители,
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание разпоредби от Закона за изменение
и допълнение на Закона за корпоративното
подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), тъй като с
тях се препятства осъществяването на конституционно признати граждански права и
вменени задължения. Без тяхното осъществяване обменът на жизнено важни блага както
за обществото, така и за отделната личност,
би бил невъзможен. Тези взаимоотношения
засягат принципи на конституционния ред,
установени в полза на отделния човек, но и в
интерес на обществото. Тяхното нарушаване
предизвиква основателна тревога.
1. Както и друг път съм подчертавал, опазването на околната среда е особено важна
функция на държавата. Ето защо подкрепям
включването на екологичен компонент при
формирането на данъка върху превозните
средства. Същевременно считам, че с приетата цялостна уредба на този данък няма да се
постигнат целените резултати – стимулиране
извеждането на по-стари автомобили от употреба и замяната им с по-нови и по-екологични
автомобили, както и намаляване замърсяването
на въздуха от превозните средства.
Уредбата на данъка върху превозните средства не провежда последователно принципа
„замърсителят плаща“, тъй като не отчита
нито честотата на използването на превозните средства, нито наличието на устройства за
намаляване на вредните емисии, нито вида на
използваното гориво. Принципът „замърсителят плаща“ няма как да се въведе с екологичен
компонент в имуществен данък. Замърсяването
не се дължи на притежаването на пътното
превозно средство, а на неговото използване.
Постигането на екологичния ефект ще бъде
затруднено и поради липсата на гаранции в
закона, че събраните средства от този данък
ще се разходват за екологични цели.
Във връзка с въведения в данъка върху
превозните средства екологичен компонент
се отменят съществуващи досега данъчни
облекчения. С отпадането на тези облекчения
цялостната уредба на данъка върху превозните
средства, която включва не само данъчната
основа и данъчните ставки, а и предвидените
облекчения, става небалансирана. Както в мотивите, така и в оценката на въздействието, е
премълчан реалният процент на увеличение на
данъка с оглед отпадането на тези облекчения.
Така се прикрива фактът, че се засягат над
50 % от превозните средства на възраст над
15 г., които по официални данни са над 70 % от
всички регистрирани 4 130 195 превозни средства. Реалното увеличение на данъка включва
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както утежнението, предвидено с въведения
екологичен компонент, така и утежнението,
предизвикано от премахването на досегашните
данъчни облекчения. Така на практика увеличението на данъка е значително по-голямо,
отколкото се представя на обществеността.
Принципът на социалната справедливост
на данъците има основа в чл. 60, ал. 1 от
Конституцията. Що се отнася до данъчни
облекчения и утежнения, те са допустими и
тяхното определяне съгласно чл. 60, ал. 2 от
Основния закон е оставено на законодателя.
Законодателят обаче е ограничен от правилото на ал. 1, като е длъжен да ги съобразява с
доходите и имуществото на платците. Състоянието на превозните средства в една държава
е проекция на стандарта на живот и показател
за съществуващите социални разслоения в нея.
Едва ли има собственик, който не иска да ползва
по-ново и по-екологично превозно средство,
а всъщност мнозинството от гражданите не
може да си го позволи заради получаваните
доходи. Ето защо проблемът е в намирането
на подходящия баланс, който да отчита съществуващите реалности и да не накърнява
принципа на данъчната справедливост.
Независимо от въведения екологичен компонент данъкът върху превозните средства по
правната си същност е имуществен пряк данък.
Затова той следва да е обвързан с имуществото
на гражданите, както повелява чл. 60, ал. 1 от
Конституцията. На практика с приетия закон
за превозно средство с по-малка стойност ще се
дължи по-висок данък, което е ефект предимно
от отпадането на съществуващите досега данъчни облекчения. Именно данъчните облекчения
са конституционно предвидена възможност за
диференциране на данъчната тежест, която
може да смекчи утежнението от въвеждането
на екологичния компонент. Особено важна е
данъчната справедливост (поносимост), която
изисква съразмерност с имуществото и доходите на задължените лица. С приетата уредба
допустимата граница за автономна преценка на
законодателя е премината, тъй като данъчното
бреме не е съобразено с равнището на доходите.
Въз основа на гореизложеното считам, че
приетата цялостна уредба на данъка върху
превозните средства няма да постигне целения
екологичен ефект, а ще породи неблагоприятни социални последици. Тези последици ще
засегнат гражданите с ниски и средни доходи,
както и малкия и средния бизнес. Облагането
с данък и неговото плащане несъмнено е предназначено да се посрещат финансовите нужди
на държавата, но не само това. Конституцията
вменява на съвременната българска държава да
е социална държава и заедно с гражданите да
участва в постигането на по-добър живот, да
се реализира съпричастност на държавата към
успеха на индивидуалния труд, индивидуалното
използване на собствеността и индивидуалната
покупателна способност. Убеден съм, че може
да бъде намерено друго законодателно решение за по-плавно нарастване на данъка върху
превозните средства, което да е съобразено в
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по-голяма степен с конституционните критерии
за установяване на данъците.
2 . С § 39, т. 2 3, бу к ви „а“ и „б“ о т
ЗИД ЗКПО срокът, в който общините следва
да се подготвят за прилагането на приетата
през 2017 г. реформа на таксата за битови
отпадъци, се удължава от 2 на 4 години – от
януари 2020 г. на януари 2022 г. Не за първи
път Народното събрание удължава в различни закони срокове, свързани с ангажименти
на държавата. Намирам за несправедливо
сроковете за гражданите и бизнеса винаги да са задължителни независимо от тяхната готовност, а сроковете за държавата
немотивирано да могат да се отлагат. При
приемането на § 39, т. 23, букви „а“ и „б“ от
ЗИД ЗКПО за пореден път е нарушен чл. 83,
ал. 1, изр. 1 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание (ПОДНС),
който изиск ва арг у ментираност на предложенията. Видно от интернет страницата на Народното събрание, към предложението за удъл жаването на срока, направ ено о т н ар од н и п р едс т а ви т е л и меж д у
първо и второ гласуване, не са приложени
никакви мотиви.
В конкретния случай става въпрос за продължаване до 2022 г. начисляването на таксата
за битови отпадъци на база данъчната оценка
на имота. Така ще се удължи прилагането на
една конституционно нетърпима уредба. В
редица свои решения Конституционният съд е
разглеждал същността на таксите и разграничаването им от данъците (напр. Решение № 3
от 1996 г., Решение № 9 от 1996 г., Решение
№ 6 от 1998 г., Решение № 9 от 2000 г., Решение № 10 от 2003 г., Решение № 4 от 2013 г.).
Неговата константна практика е, че такса се
заплаща срещу извършена услуга и размерът
се определя с оглед на разходите по извършване на услугата. В този смисъл определянето
на таксата за битови отпадъци въз основа на
данъчната оценка на имота, а не въз основа на
количеството отпадъци придава на тази такса
характер на данък. Събираната понастоящем
такса за битови отпадъци въз основа на данъчната оценка на имота е в явно противоречие и
с чл. 7, ал. 1 от самия Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), съгласно който местните
такси се определят въз основа на необходимите
материално-технически и административни
разходи по предоставяне на услугата.
3. С приетия закон се въвеждат по-високи данъчни ставки за жилищни имоти в
населени места или селищни образувания от
Списъка на курортите в Република България (§ 39, т. 6 от ЗИД ЗКПО относно чл. 22
от ЗМДТ). Тези no-висок и ставк и ще се
прилагат, когато имотите не са основно жилище
на данъчно задълженото лице, не са отдадени
под наем и не са регистрирани като места за
настаняване по смисъла на Закона за туризма.
Това завишаване на данъчните ставки при
формирането на данъка върху недвижимите
имоти е по предложение на народни представители, направено между първо и второ гла-
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суване. Основните аргументи на вносителите
са, че така се ликвидира съществуваща сега
неравнопоставеност, тъй като собствениците,
които отдават под наем имоти в курорти, освен
данък върху недвижимите имоти, плащат и
туристически данък/патентен данък или респ.
подоходен данък по Закона за облагане доходите на физическите лица за декларираните
приходи от наеми. Тези аргументи не могат да
бъдат споделени. Става въпрос за различни по
вид данъци – имуществени и подоходни, при
които общата данъчна тежест зависи не само
от стойността на имотите, но и от начина, по
който те се използват.
Конституцията определя две категории
данъци – съобразно това дали са на базата на
имуществото на данъчнозадължените субекти,
или на основание на техните доходи (чл. 60,
ал. 1). Данъкът върху недвижимите имоти е
типичен имуществен данък, докато туристическият данък, патентният данък и данъкът
върху приходите от наеми са подоходни данъци.
Както посочва Конституционният съд в Решение
№ 9 от 1996 г., юридическият състав на данъка
върху недвижимите имоти обхваща правото
на собственост върху тях и породеното от него
данъчно задължение има един и същ обем
както когато сградата се ползва за жилищни
нужди, така и когато тя не се ползва за такива
нужди. Поради това размерът на данъка върху
недвижимите имоти се обуславя от стойността
на обекта, която не се влияе от това за какви
нужди той се използва (Решение № 9 от 1996 г.,
Решение № 11 от 2013 г.). В своята практика
Конституционният съд последователно застъпва
разбирането, че „Отделното посочване в чл. 60,
ал. 1 от Конституцията на „доходи и имущество“
трябва да се схваща като изискване за разграниченост между подоходните и имуществените
данъци, за недопускане на елементи, присъщи
на едната категория данъци в другата категория
данъци (Решение № 9 от 1996 г., Решение № 8 от
2002 г. и Решение № 5 от 2012 г.). Затова, като
поставя размера на данъчната ставка, а оттам
и на данъка, в зависимост от използването на
недвижимия имот, § 39, т. 6 от ЗИД ЗКПО не
кореспондира с чл. 60, ал. 1 от Конституцията.
4. Не мога да се съглася с подхода на Народното събрание при промените в Закона за
митниците, направени с § 50 и § 64. Тези параграфи са внесени от народни представители
между първо и второ гласуване и на практика
са приети само на едно гласуване в нарушение
на чл. 88, ал. 1, изр. 1 от Конституцията.
По своята правна характеристика Законът
за митниците е устройствен закон и няма
връзка с промените в Закона за корпоративното подоходно облагане. Поради това
липсва основание извършването на промени,
които засягат цялостната структура на Агенция „Митници“, да се правят с преходните и
заключителните разпоредби на друг закон. В
нарушение на чл. 84, ал. 2, изр. 2 от ПОДНС
тези разпоредби бяха гласувани в пленарна
зала, въпреки че са извън обхвата на прие
тия на първо гласуване законопроект. Така
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за пореден път важни промени, които засягат
една от най-многочислените администрации
в изпълнителната власт, се правят на тъмно,
без обществено обсъждане, без оценка на
въздействието и в нарушение на правилата
за дейността на Народното събрание, които
самото то е установило.
Съгласно § 64 ЗИД ЗКПО съществуващите
митници се закриват със заповед на министъра на финансите. Немислимо е да се закрият
всички митници, защото това би означавало,
че държавата остава без администрация, която
да изпълнява нейните функции във връзка с
провеждането на митническата политика. От
разпоредбите на § 50, т. 1, буква „в“ и т. 2 е
видно, че не става въпрос за закриване на
митниците, а за преобразуването им в териториални дирекции на Агенция „Митници“.
Затова е недопустимо предвиденото в § 64,
изр. 2 прекратяване на правоотношенията на
служителите поради закриване на администрацията/предприятието по чл. 106, ал. 1, т. 1 от
Закона за държавния служител и по чл. 328,
ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Така се придава
друго, неприсъщо правно значение на юридически факти, за да се приложат неотносими
към тях правни последици. Третирането на
преобразуването на митниците като закриване
заобикаля защитните разпоредби на чл. 87а от
Закона за държавния служител и на чл. 123
от Кодекса на труда, предвиждащи запазване
на правоотношенията на служителите при
преобразуване.
С § 50, т. 3, буква „а“ от ЗИД ЗКПО в чл. 9
от Закона за митниците се създават нови ал. 4
и 5. Съгласно тях правоотношенията с директорите на териториални дирекции, с главните
директори на главни дирекции и с директорите
на дирекции в специализираната администрация в Централното митническо управление да
могат да се прекратяват без предизвестие по
преценка на директора на Агенция „Митници“, съгласувано с министъра на финансите. В
мотивите на внеслите предложенията народни
представители липсват каквито и да е било
аргументи за новата уредба, което не съответства на изискванията на чл. 83, ал. 1, изр. 1
от ПОДНС. Необходимо е да се има предвид,
че заемащите тези длъжности са държавни
служители съгласно чл. 13, ал. 3 от Закона за
администрацията и чл. 5, ал. 1 от Закона за
държавния служител. Нещо повече, по силата
на чл. 5, ал. 2 от Закона за държавния служител
те са висши държавни служители.
Предвиденото прекратяване на правоотношенията по преценка на директора на
Агенция „Митници“ е флагрантно нарушение
на основополагащи принципи на държавната
служба. Статутът на държавния служител има
конституционни измерения в чл. 116, ал. 1 от
Основния закон. Неговата значимост е очертана
и от Конституционния съд в Решение № 11 от
1998 г., в което се изтъква, че „по смисъла на
чл. 116, ал. 1 от Конституцията държавните
служители са замислени като траен, независим от политическите промени гръбнак на
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държавата, а тази функция изисква стабилитет
на служебното им положение“. Принципът
на стабилитета е носещата конструкция на
държавната служба. Той е предпоставка за
професионалното, законосъобразно и безпристрастно изпълняване на служебните функции,
както и гаранция срещу упражняването на
политически влияния и натиск. Този принцип
е неразривно свързан с основанията за прекратяване на служебното правоотношение и
със защитата срещу произволни уволнения.
Затова освобождаването „по преценка“ е несъвместимо със статута на държавния служител.
Лишен от стабилитет, държавният служител
не може да спази повелята на чл. 116, ал. 1 от
Конституцията да бъде изпълнител на волята
и интересите на нацията.
Прекратяването на служебните правоотношения „по преценка“ означава целесъобразност,
която не подлежи на съдебен контрол. Така
освободените на това основание ще бъдат
лишени и от право на защита пред съд. Приетите разпоредби не държат сметка за това,
че правото на защита по чл. 56 от Конституцията е основно, всеобщо и лично право на
гражданите, което по силата на чл. 57, ал. 1
от Основния закон е и неотменимо право
(Решение № 11 от 1998 г. на Конституционния
съд). Неговото значение е още по-голямо в
конкретния случай, в който чрез правото на
защита се брани друго конституционно установено право – правото на труд. Разпоредбите
на § 50, т. 3 ЗИД ЗКПО не съответстват и на
международни актове, по които България е
страна – Всеобщата декларация за правата на
човека (чл. 8), Международния пакт за гражданските и политическите права (чл. 14, т. 1)
и Конвенцията за защита правата на човека
и основните свободи (чл. 6, ал. 1).
Уважаеми народни представители,
Въз основа на изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна за ново
обсъждане § 39, т. 6, т. 15, т. 17, т. 23, букви „а“
и „б“, § 40, § 50 и § 64 от Закона за изменение
и допълнение на Закона за корпоративното
подоходно облагане, приет на 7 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
10207

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 15
от 6 ноември 2018 г.

по конституционно дело № 10 от 2018 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова,
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня
Райковска при участието на секретар-прото-
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колиста Полина Пешева разгледа в закрито
заседание на 6 ноември 2018 г. конституционно дело № 10/2018 г., докладвано от съдия
Борис Велчев.
Производството е по реда на чл. 149, ал. 1,
т. 2 във връзка с чл. 150, ал. 2 от Конституцията
на Република България (Конституцията) във
фазата за решаване на делото по същество.
Делото е образувано на 26 април 2018 г.
по искане на тричленен състав на Върховния
касационен съд (ВКС), гражданска колегия,
трето отделение, който, упражнявайки правомощията си по чл. 150, ал. 2 от Конституцията, е сезирал Конституционния съд за
установяване на противоконституционност на
разпоредбата на чл. 280, ал. 2, пр. 3 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) (обн., ДВ,
бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г.;
посл. изм. и доп., бр. 65 от 7.08.2018 г., в
сила от 7.08.2018 г.) в частта: „...както и при
очевидна неправилност.“ В искането се поддържа, че оспорената част от разпоредбата е
в противоречие с чл. 117, ал. 1, чл. 122, ал. 1,
чл. 119, ал. 1 и чл. 8 от Конституцията.
Върховният касационен съд е сезиран с
частна жалба срещу определение № 29056 от
8.11.2017 г. по ч. гр. д. № 12633/2017 г. на Софийския градски съд. С това определение въззивният съд е оставил без уважение частна жалба
срещу определение № 162068 от 3.07.2017 г. по
гр. д. № 1178/2017 г. на Софийския районен
съд за прекратяване на производството по
делото. В определение № 172 от 24.04.2018 г.
по ч. гр. д. № 1371/2018 г. на ВКС, гражданска
колегия, трето отделение, съдебният състав е
приел, че определението на въззивния съд е в
обхвата на чл. 274, ал. 3, пр. 1 ГПК, а частната
жалба е допустима и редовна. Изложил е, че
за допускане на въззивното определение до
касационно обжалване разпоредбата на чл. 274,
ал. 3 ГПК изисква да са налице условията на
чл. 280, ал. 1 и 2 ГПК. Своето искане за това
касаторът е обосновал с предпоставките по
чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК и с основанието по
чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК. Съставът на ВКС е
констатирал, че заявените условия от чл. 280,
ал. 1, т. 1 и 3 ГПК липсват и е пристъпил към
заявеното основание „очевидна неправилност“.
При тълкуване на основанието „очевидна неправилност“ на въззивното определение съдебният
състав е установил несъответствие на чл. 280,
ал. 2, пр. 3 ГПК в частта, която го предвижда,
с чл. 117, ал. 1, чл. 122, ал. 1, чл. 119, ал. 1 и
чл. 8 от Конституцията и с определение № 172
от 24.04.2018 г. по ч. гр. д. № 1371/2018 г. на
ВКС, гражданска колегия, трето отделение,
е спрял съдебното производство и е внесъл
въпроса в Конституционния съд.
Основните доводи на вносителите, с които обосновават противоречие на оспорената
разпоредба на чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК в
частта „…както и при очевидна неправилност.“
с конституционните разпоредби на чл. 117,
ал. 1, чл. 122, ал. 1, чл. 119, ал. 1 и чл. 8, се
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обединяват около твърдението, че предпоставката „очевидна неправилност“ на решението
не е дефинирана от законодателя и въвежда
„неясен“, „неизясним“, „бланкетно“ формулиран критерий за допускане на касационното
обжалване, чието съдържание „…не може да
бъде изяснено по тълкувателен път по начин,
който да предвижда универсално правило
за поведение на Върховния касационен съд
при упражняването на неговата дейност по
селекция на касационните жалби.“
Изложените в искането мотиви в подкрепа
на противоконституционността на оспорената разпоредба могат да бъдат обобщени до
следното:
Критерият „очевидна неправилност“ на
въззивния акт е в противоречие с чл. 117, ал. 1
от Конституцията, тъй като „…не съответства на основното правомощие на съдебната
власт да дава защита на правата и законните
интереси на гражданите, юридическите лица
и държавата“. Поддържа се, че „Върховният
касационен съд предоставя защитата в съответствие с конституционно определеното
негово правомощие по чл. 124 КРБ, когато
процесуалните правила, които обезпечават
допускането на касационното обжалване по
гражданските дела, са с такова съдържание,
което прави възможно те да се прилагат по
общ, категоричен и лишен от субективна
преценка начин за всеки отделен случай…“.
Бланкетният критерий „очевидна неправилност“ на въззивното решение/определение
противоречи на чл. 122, ал. 1 от Конституцията, тъй като „не съответства на правото на
гражданите, юридическите лица и държавата
на защита във всички стадии на процеса“,
както и „на конституционното правомощие на
Върховния касационен съд да правораздава“
(чл. 119, ал. 1 от Конституцията), тъй като
поставя достъпа до касационен контрол под
„неясен и неизясним законов критерий“.
Накрая се обосновава несъответствие на
оспорената разпоредба с принципа за разделение на властите (чл. 8 от Конституцията),
тъй като при дейността си по селекция на касационните жалби ВКС „прилагайки неясен и
неизясним критерий „очевидна неправилност“
на въззивното решение, той правораздава без
действаща правна норма, която по универсален начин да определи предпоставките на
упражненото правомощие. Следователно така
ВКС създава правна норма по всяко разгледано гражданско дело, по което това основание
е заявено, изземвайки компетентността на
законодателната власт.“
С определение от 4.06.2018 г. Конституционният съд е допуснал искането за разглеждане
по същество и като заинтересувани институции
в производството по делото са конституирани
Народното събрание, Министерският съвет,
министърът на правосъдието, Висшият съдебен
съвет, Върховният касационен съд и Висшият адвокатски съвет. Отправена е покана да
представят писмени становища по делото до
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Съюза на съдиите в България и Българската
съдийска асоциация. Да представят писмени
правни мнения са поканени проф. д-р Анелия
Мингова, проф. д-р Валентина Попова, проф.
д-р Огнян Стамболиев, проф. д-р Силви Чернев, доц. д-р Камелия Цолова, доц. д-р Таня
Градинарова и Благовест Пунев.
От заинтересуваните институции и поканените организации по делото са представили
писмени становища Народното събрание,
министърът на правосъдието, Висшият адвокатски съвет и Съюзът на съдиите в България.
От поканените специалисти от науката и
практиката писмено правно мнение са представили проф. д-р Анелия Мингова, проф. д-р
Валентина Попова, проф. д-р Огнян Стамболиев, проф. д-р Силви Чернев, доц. д-р Таня
Градинарова и Благовест Пунев.
Според Съюза на съдиите в България и
проф. д-р Валентина Попова искането е основателно и оспорената част от разпоредбата
на чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК следва да бъде
обявена за противоконституционна.
В становището на Съюза на съдиите в
България се излага, че атакуваното основание
за допускане до касационно обжалване на
въззивно решение при „очевидна неправилност“ представлява същински нов критерий
за селекция, който действително притежава
потенциала да разшири достъпа до касационно
обжалване по същество, но по един неопределен и неопределяем начин. Поддържа се, че
оспорената норма е бланкетна и не може да
бъде изяснена по тълкувателен път по начин,
който да предвижда универсално правило за
поведение. Според Съюза на съдиите в България оспорената разпоредба в частта „очевидна
неправилност“ променя концепцията за касационното обжалване, заложена в ГПК, в сила
от 1.03.2008 г., и представлява опит за връщане
към редовната трета инстанция, която да има
задължителен, а не факултативен характер.
В писменото си правно мнение проф. д-р
Валентина Попова подробно аргументира, че
разпоредбата на чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК противоречи освен на посочените в искането на
състава на ВКС конституционни разпоредби и
на чл. 4, ал. 1, чл. 88, ал. 1 и чл. 121, ал. 1 от
Конституцията, както и на чл. 84, ал. 2, изр. 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание, на чл. 6, ал. 1 от Европейската конвенция за защита на правата
на човека и основните свободи (ЕКПЧ) и
на чл. 47 от Хартата на основните права на
Европейския съюз (Хартата). Поддържа, че
оспорената разпоредба е бланкетна, неясна,
неизяснима и е поставена в зависимост от
субективната преценка на съда според всеки
конкретен случай. Излага, че предвидената
в чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК предпоставка за
допускане до касационно обжалване „очевидна
неправилност“ неминуемо води до предрешаване на спора още във фазата за селекцията
на жалбата.
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Срещу уважаването на искането на вносителя са изразили становища и правни мнения
Народното събрание, министърът на правосъдието, Висшият адвокатски съвет, проф. д-р
Анелия Мингова, проф. д-р Огнян Стамболиев, проф. д-р Силви Чернев, доц. д-р Таня
Градинарова и Благовест Пунев. Изложени
синтезирано, в обобщен вид, съображенията
им се свеждат основно до следното: критерият „очевидна неправилност“ не е неясен
и неизясним, а е бланкетно формулирано
правно понятие, чието попълване с конкретно
съдържание се изяснява при правоприлагане чрез допустимите методи на тълкуване;
новосъздадената разпоредба на чл. 280, ал. 2
ГПК не само не ограничава, а разширява
правото на съдебна защита и приложното
поле на касационното обжалване, прибавяйки
към вече съществуващите предпоставки още
основания за неговата допустимост, при това
изрично регламентирани като самостоятелни
и необвързани от наличието на предпоставките по ал. 1 на чл. 280 ГПК, поради което
е в синхрон с конституционното правомощие
на съдебната власт да дава защита на правата
и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.
Изтъква се още, че чрез преценката за
„очевидна неправилност“ се осъществява
селективната функция на ВКС по допускане
на жалбите, а не тяхната правораздавателна
дейност като контролно-отменителна съдебна
инстанция при решаването на конкретния
правен спор. Същността и предназначението
на възприетия селективен модел на касационно обжалване допуска регламентацията на
бланкетни правни понятия като условия за
достъп, които са израз на необходимия баланс
между възложените с чл. 124 и 119 от Конституцията функции на ВКС по уеднаквяване
правоприлагането и правораздавателните му
правомощия. В дейността си по уеднаквяване
на правоприлагането, в съответствие с чл. 124
от Конституцията, ВКС е призван да разкрие
точния и ясен правен смисъл на законовия
к ритерий „очевидна неправилност“, като
определи неговото съдържание в граници,
че да отговори на предназначението и целта
на новата разпоредба на чл. 280, ал. 2 ГПК
за нуждата от касационна защита както на
обществения интерес от законосъобразно,
справедливо, унифицирано и предвидимо
правораздаване, така и на частния интерес
на страните по делото.
Поддържа се и че оспорената разпоредба
не влиза в противоречие с принципа за разделение на властите, тъй като съдебната власт
не изземва компетентността на законодателната власт. Осъществявайки селекцията на
касационните жалби въз основа на уредените
в чл. 280, ал. 2 ГПК предпоставки, ВКС не
създава „правна норма по всяко разгледано
гражданско дело“, а тълкува и попълва с
конкретно съдържание абстрактното правно
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понятие „очевидна неправилност“ в съответствие с предоставените му от законодателя
правомощия по преценка на основанията за
достъп до касационен контрол.
Конституционният съд, след като обсъди
доводите и съображенията, развити в искането,
в становищата на конституираните институции
и поканените организации, в представените
правни мнения, релевантната правна уредба и
съображенията на законодателя при приемане
на оспорената разпоредба, за да се произнесе,
съобрази следното:
Оспорената разпоредба на чл. 280, ал. 2
ГПК гласи: „Независимо от предпоставките
по ал. 1 въззивното решение се допуска до
касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна
неправилност.“ Разпоредбата е нова – създадена е през 2017 г. със Закона за изменение и
допълнение на ГПК (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.).
Мотивите на законодателя, видно от стенограма от пленарно заседание на Народното
събрание от 17.10.2017 г., за приемането на
разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК, част от
която е предмет на искането, изтъкват необходимостта от въвеждане на „втори критерий“
за допускане до касационен контрол, който
при запазване на селективния му характер
да осигури постановяването на справедливи
съдебни актове, да допринесе за подобряване
„правната защита“ на страните и възстановяване „доверието в правосъдието“. Преследваната от законодателя цел на новата уредба по
чл. 280, ал. 2 ГПК е да разшири приложното
поле на предпоставките за допускане до касационно обжалване на въззивните актове,
включително чрез засилване на служебните
правомощия на ВКС при установяването им.
Констит у ционни ят съд подчертава, че
касационната фаза на съдебното производство по граждански дела не е издигната в
конституционен императив. Конституцията
не определя броя на съдебните инстанции.
Инстанционността е прерогатив на устройственото и процесуалното законодателство, а
достъпът до касационната фаза не е абсолютен
и може да бъде преценяван от върховната
съдебна инстанция въз основа на законово
установени критерии за подбор на касационните жалби. Така в мотивите на Решение
№ 27 от 15.10.1998 г. по к. д. № 20/1998 г. Конституционният съд, тълкувайки разпоредбата
на чл. 124 от Конституцията, овластяваща
Върховния касационен съд да осъществява върховен съдебен надзор върху всички
съдилища, заключва, че конституционният
законодател „…има предвид съдилищата, а
не че всички дела трябва да бъдат разгледани
триинстанционно. В зависимост от различни
ценности, които законодателно трябва да бъдат
защитени, са възможни изключения от принципно важащата триинстанционна система.
Тези изключения не накърняват чл. 124 от
Конституцията. Следователно не всяко дело,
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без каквито и да било изключения, трябва да
бъде разгледано и от Върховния касационен
съд.“ В Решение № 4 от 16.06.2009 г. по к. д.
№ 4/2009 г. Конституционният съд приема, че
функционирането на съдебните инстанции се
урежда в устройствените, процесуалните и други закони, съдържащи процесуални правила.
Конституционните съдии достигат до извода,
че „…с решението си ГПК да предвиди селекция на обжалваните дела пред ВКС, като се
въведе факултативен достъп за обжалване, не
е противоконституционен. И това е така, тъй
като в действащия процесуален кодекс достъпът
до две инстанции пред съд не е ограничен.“
Видно от мотивите на законодателя, промените в уредбата на касационното обжалване са
предприети с цел усъвършенстване и намиране
на по-добър баланс и по-силна функционална
връзка между несъдебната функция на ВКС
по чл. 124 от Конституцията по унифициране
на съдебната практика и правораздавателната
му функция по конкретно гражданско дело. В
процесуалната теория промените в уредбата
на основанията за допускане на касационното
обжалване също се възприемат като израз на
необходимия баланс между възложените с
чл. 124 и 119 от Конституцията функции на
ВКС по уеднаквяване на правоприлагането и
правораздавателните му правомощия.
Разпоредбата, за обявяването на чиято противоконституционност Конституционният съд
е сезиран, съдържа процесуалноправна норма,
която урежда предпоставките за допускане до
касационно обжалване на въззивните решения
и определения. Тя дава нова, допълнителна
посока в развитието на селективния модел на
касационната фаза от исковото производство.
Целта е да се разшири приложното поле на
касационното обжалване на въззивните актове
по чл. 280, ал. 1 ГПК чрез формулиране на
нови, допълнителни предпоставки за достъп до
касация, с което да се отговори на нуждата от
баланс между двете функции в дейността на
върховната инстанция – несъдебната и правораздавателната. Главна задача на разпоредбата
на чл. 280, ал. 2 ГПК е да се предотврати
влизането в сила на въззивни решения и определения, които са нищожни, недопустими
или неправилни, като по този начин чрез
защитата на частния интерес се защитава и
общественият интерес от законосъобразно,
предвидимо и справедливо правораздаване.
Новата ал. 2 на чл. 280 ГПК регламентира
вероятната нищожност или недопустимост на
решението, както и очевидната му неправилност, като самостоятелни предпоставки за
допускане до касация „независимо от предпоставките по ал. 1“. Тяхното приложно поле
се проявява напълно независимо от предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК. В процесуалната доктрина новите основания за достъп до
касационен контрол по чл. 280, ал. 2 ГПК се
определят като „самостоятелни“, различни от
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тези по първата алинея на текста, със съществени отлики в приложното им поле. Същото
се възприема и от съдебната практика, която
ги определя като самостоятелни предпоставки
за достъп до касационен контрол, които са
независими и следва да бъдат разграничени
от тези по чл. 280, ал. 1 ГПК.
Чрез изричната у редба на „очевидната
неправилност“ като предпоставка за селекция на касационните жалби законодателят
е предоставил допълнителна възможност на
касатора за облекчаване на достъпа до касационен контрол. Очевидната неправилност на
въззивното решение/определение е условие
то да се допусне до касационно обжалване,
без това да е обусловено от формулиране от
страна на касатора на правен въпрос според
изискванията на някоя от хипотезите, предвидени в чл. 280, ал. 1 ГПК. В приложното
поле на новата п ред пос та вк а „очеви д на
неправилност“ от разпоредбата на чл. 280,
ал. 2 ГПК законодателят е включил всички
пороци на решението, обуславящи неговата
неправилност. Неправилни са въззивните
решения, когато са засегнати от порок, който
може да бъде подведен под някое от трите
основания за касационно обжалване, формулирани в чл. 281, т. 3 ГПК – „нарушение на
материалния закон, съществено нарушение
на съдопроизводствените правила или необоснованост“.
Основният довод на вносителите, с който
обосновават противоречие на оспорената разпоредба с Конституцията, е, че предпоставката
„очевидна неправилност“ на решението не е
дефинирана от законодателя и въвежда неясен,
неизясним, бланкетно формулиран критерий
за допускане на касационното обжалване,
чието съдържание не може да бъде изяснено
по тълкувателен път.
Не може да бъде споделен доводът, че предпоставката „очевидна неправилност“ е неясна
и особено – че е неизяснима. За правната
теория и съдебната практика основанието
„неправилност“ на съдебното решение/определение има ясно и утвърдено съдържание.
Всяко едно от регламентираните в чл. 281,
т. 3 ГПК основания за касационно обжалване
и отмяна на решението като неправилно има
своя утвърден точен и ясен смисъл. В чл. 281,
т. 3 ГПК неправилността е определена изчерпателно чрез три основания за обжалване и
отмяна, всяко от които също има бланкетен
характер. Конкретното съдържание на всяко от
тях е извлечено по тълкувателен път. Правната
теория и съдебната практика по безспорен и
несъмнен начин са изяснили всяко от трите
правни понятия, обозначаващи основанията
за обжалване и отмяна на решението като
неправилно – „нарушение на материалния
закон“, „съществено нарушение на съдопроизводствените правила“ и „необоснованост“.
С добавянето на определението „очевидна“
към определяемото „неправилност“ зако-
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нодателят е създал ново правно понятие,
което действително не е легално определено.
Това обаче не означава, че предпоставката
„очевидна неправилност“ е с неизяснимо
съдържание. Тя е бланкетно формулирано
правно понятие, съдържаща се в относително
определена правна норма, чието попълване
с конкретно съдържание е правно възможно чрез допустимите методи на тълкуване.
Правовият ред познава и използва бланкетни
правни понятия. Законодателят е този, който
преценява необходимостта от използването
на такива понятия и предоставя на право
приложителя тълкуването и изпълването им
с конкретно съдържание. Законодателят не
може да обхване в хипотезата на правната
норма ц ялото разнообразие от ж итейск и
случаи, при които действа правната норма
и се пораждат предвидените в нея правни
последици. Да се посочат всички използвани
от нашето право бланкетни понятия не е нито
възможно, нито необходимо, достатъчни са
само няколко примера: за да се постанови
развод, трябва да е налице „дълбоко разстройство на брака“, за да се прекрати дружество,
трябва да са налице „важни причини“, за да
бъде окачествено като надлежно изпълнението
на задължението, то трябва да е станало с
„грижата на добър стопанин“ и т.н. Следва
да се посочи, че такива бланкетни понятия
в ГПК са и понятието „нищожно решение“,
респ. „недопустимо решение“, „съществено
нарушение на съдопроизводствени правила“,
„вероятно основателен“ и „вероятно неоснователен“, „убедителни писмени доказателства“
и т.н., които са изяснени именно от съдебната
практика и правната теория и имат утвърден
точен и ясен смисъл. Като използва бланкетни
понятия, нормативният акт неизбежно възлага
на съдилищата функцията да ги изпълнят
с конкретно съдържание. Така съдебната
практика става съобразно волята на самия
законодател съпричастна в конкретизацията
на нормативния акт, без която той не може
да бъде приложен.
Подобни аргументи се съдържат и в Решение № 4 от 16.06.2009 г. по к. д. № 4/2009 г., в
което изрично се отбелязва, че „Тълкуването
на неяснотите, неточни формулировки в кодекса е задължение на съдиите, а критичният
анализ е предоставен на доктрината“ и се
достига до извода, че неяснотата или противоречието на законови разпоредби подлежат
на изясняване, но сами по себе си „…не дават
основание да се приеме, че приложното поле
на касационното производство изцяло е регламентирано по начин, който не е характерен за
правовата държава.“ Нормативните актове са
източници на общо и абстрактно регулиране,
което поражда необходимостта те да бъдат
тълкувани, преди да се приложат, а законът
вменява в правомощията на правораздавателните органи да изпълват абстрактните
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разпоредби с конкретно съдържание в процеса
на тяхното правоприлагане. Чрез тълкуване
се преодоляват неизбежните несъвършенства
на нормативните актове.
Бланкетното правно понятие „очевидна
неправилност“ също може и следва по тълкувателен път да бъде запълнено с конкретно
правно съдържание, чрез което правоприложителят да „разкрие точния смисъл на вложената в правната норма законодателна воля“.
Предпоставката „очевидна неправилност“ не
може да бъде квалифицирана като неизяснима, защото подлежи на тълкувателен анализ.
С уредбата на касационното производство
законодателят е възложил на ВКС при правораздаването по отделни дела да уеднаквява
съдебната практика и да допринася за развитието на правото, тълкувайки нормативни актове
и осъвременявайки собствената си практика.
Тези му задължения, пряко произтичащи от
правомощията по чл. 124 от Конституцията
да осъществява върховен съдебен надзор за
точно и еднакво прилагане на законите от
всички съдилища, са възложени с цел установяване на безпротиворечива съдебна практика,
съобразена с действащото законодателство
и изменящите се обществено-политически и
икономически условия в страната.
С оглед на гореизложеното не е състоятелно
твърдението в искането, че разпоредбата на
чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК в частта: „...както и
при очевидна неправилност.“ въвежда „неясен и неизясним“ критерий за допускане на
касационното обжалване, чието съдържание
не може да бъде изяснено по тълкувателен
път. Предпоставката „очевидна неправилност“,
както вече беше посочено, е бланкетно формулирано правно понятие, чието попълване с
точно и ясно съдържание е правно възможно
чрез съществуващите методи на тълкуване. В
дейността си по осъществяване на върховен
съдебен надзор за точно и еднакво прилагане
на законите от всички съдилища ВКС е призван
да разкрие правния смисъл на законовия критерий „очевидна неправилност“, като приложи
утвърдените методи на тълкуване и осигури
съчетанието между обществения интерес от
законосъобразно, предвидимо и справедливо
правораздаване и частния интерес на страните
от разрешаването на конкретен правен спор.
Не могат да бъдат споделени доводите за
противоконституционност на оспорената част
от разпоредбата, която според вносителите
не съответства на основното правомощие
на съдебната власт да дава защита на правата и законните интереси на гражданите,
юридическите лица и държавата (чл. 117,
ал. 1 от Конституцията), не съответства на
правото на гражданите, юридическите лица
и държавата на защита във всички стадии на
процеса (чл. 122, ал. 1 от Конституцията) и
на конституционното правомощие на ВКС да
правораздава (чл. 119, ал. 1 от Конституцията).
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Чрез изричната у редба на „очевидната
неправилност“ като предпоставка за селекция на касационните жалби законодателят е
разширил приложното поле на касационното
обжалване на въззивните актове, прибавяйки
към вече съществуващите предпоставки още
основания за неговата допустимост, при това
изрично регламентирани като самостоятелни
и необвързани от наличието на предпоставките по ал. 1 на чл. 280 ГПК. По този начин
законодателят е предоставил допълнителна
възможност на касатора в посока облекчаване
на достъпа до касационен контрол. Разширяването на предпоставките за упражняване
правото на достъп до върховната съдебна
инстанция чрез регламентацията на нови
самостоятелни основания по чл. 280, ал. 2
ГПК е в съответствие с конституционно гарантираното право на защита на правните
субекти във всички стадии на производството
и с конституционното правомощие на съдебната власт да защитава правата и законните
интереси на гражданите, юридическите лица
и държавата. Уреденият в ГПК селективен
достъп до касационен контрол не противоречи и на чл. 119, ал. 1 от Конституцията, тъй
като касационната фаза на съдебното производство по граждански дела не е издигната
в конституционен императив. Достъпът до
касационно обжалване може да бъде преценяван от върховната съдебна инстанция, като
компетентен в производството по преценка
на предпоставките за допускане до касация е
именно Върховният касационен съд.
Не могат да бъдат споделени аргументите
в искането, че в дейността си по селекция на
касационните жалби ВКС, прилагайки оспорената разпоредба, „създава правна норма“ по
всяко разгледано гражданско дело, изземвайки
компетентността на законодателната власт, с
което вносителите обосновават противоречие
с принципа за разделение на властите (чл. 8
от Конституцията). Правната норма е общо,
абстрактно и задължително правило за поведение, отправено до персонално неопределен
и неограничен кръг субекти. Върховни ят
касационен съд се произнася по допускане
на касационното обжалване с определение
(чл. 288 ГПК). Правните последици на определенията не могат да надхвърлят рамките
на производството, в което са постановени.
Още повече, че по правило те имат действие
само по отношение на страните по делото и
в никакъв случай не създават общозадължително и абстрактно правило за поведение. При
селекцията на касационните жалби, извършвайки преценка на уредените в чл. 280, ал. 2
ГПК предпоставки за достъп до касационен
контрол, ВКС тълкува и попълва с конкретно
съдържание абстрактното правно понятие
„очевидна неправилност“ в съответствие с
предоставените му от законодателя правомощия с оглед на конкретно дело. Ако бъде
създадена противоречива съдебна практика по
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въпроса за съдържанието на предпоставката
„очевидна неправилност“, ВКС има правомощието да я уеднакви.
Конституционният съд намира, че чл. 280,
ал. 2, пр. 3 ГПК не противоречи и на други
разпоредби или принципи на Конституцията
извън посочените от състава на ВКС.
Въз основа на изложеното Конституционният съд приема, че искането на тричленния
състав на ВКС за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 280,
ал. 2, пр. 3 е неоснователно, поради което
следва да бъде отхвърлено.
Воден от изложените съображения и на
основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за
Конституционен съд Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на тричленен състав
на Върховния касационен съд, гражданска
колегия, трето отделение, за установяване на
противоконституционност на разпоредбата на
чл. 280, ал. 2, пр. 3 от Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г.;
посл. изм. и доп., бр. 65 от 7.08.2018 г.) в частта: „...както и при очевидна неправилност.“
Председател:
Борис Велчев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

на съдиите Цанка Цанкова, Кети Маркова,
Анастас Анастасов и Таня Райковска
по конституционно дело № 10 от 2018 г.
Подписахме с особено мнение решението,
тъй като не споделяме както крайния извод,
така и подкрепящите го аргументи, изложени
в мотивите. Съображенията ни са следните:
Разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в оспорената є част относно допускане на касационно
обжалване при „очевидна неправилност“ на
обжалваното въззивно решение е несъвместима с Конституцията. Тя влиза в противоречие
с основополагащия принцип на правовата
държава – чл. 4, ал. 1 от Конституцията, и с
този за юридическото равенство на гражданите – чл. 6, ал. 2 от Конституцията.
Чрез въвеждане на неясен и неизясним по
пътя на тълкуването нов критерий за допускане до касация се отстъпва концептуално от
въведения в ГПК селективен модел на касационно обжалване, недопустимо се преливат
и вплитат основания от двете различни по
характер и последици фази от касационното
производство, а чрез необоснованото засилване
на служебното начало се стига до отстъпление
от правилото, че равнопоставените случаи
следва да се третират равно.
Правовата държава във формален смисъл
изисква ясно и недвусмислено съдържание
на правните норми. Реализацията на този
принцип предполага правна сиг у рност и
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предвидимост на правното регулиране, вкл.
на правораздаването като дейност, възложена от Конституцията на съдебната власт по
разрешаване на правни спорове.
Върховни ят касационен съд е призван
да осъществява основната си функция за
върховен съдебен надзор за точно и еднакво
прилагане на законите от всички съдилища.
Това предполага законите да са ясни и непротиворечиви и тяхното приложение да не
е в зависимост от субективната преценка на
правозащитния орган.
Нито едно от изброените изисквания не
е налице.
Приемаме, че оспорената разпоредба на
чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК е неясна, тя ще създаде възможност за превратно и противоречиво прилагане на закона. Това, че нормата
е неясна, се потвърждава и от различното є
възприемане, и от характеристиката, която
є се дава не само от конституираните страни по делото, но и в постъпилите писмени
правни становища от изтъкнати специалисти
от науката и практиката. Разнопосочни са
мненията относно въведеното в искането твърдение за „бланкетния критерий – очевидна
неправилност“, за способите за тълкуване и
за вложеното в словосъчетанието „очевидна
неправилност“ съдържание.
Намираме, че съчетанието на понятията
„очевидна“ и „неправилност“ в тази конфигурация като основание за достъп до касационно обжалване изцяло е зависимо от
субективната преценка на състава на ВКС,
разглеждащ въпроса за допускане на касационно обжалване. Отсъстват каквито и да
било критерии за определяне на посочената
„очевидна неправилност“ на въззивното решение. Неприемливо е разбирането, че съдържанието на посоченото основание би могло
да бъде изяснено по тълкувателен път, и то
по начин, който да предвижда универсално
правило за поведение на Върховния касацио
нен съд при неговата дейност по допускане
на обжалване. Чрез тълкуване поначало се
преодоляват неизбежните несъвършенства
на нормативните актове, но тогава, когато
те са поправими, съдържат поне отправен
елемент за тълкуване и не са в разрез с духа
на тълкуваното законодателство.
Със ЗИДГПК – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.,
законодателят създава нова ал. 2 на чл. 280,
като посочва, че „независимо от предпоставките по ал. 1 въззивното решение се допуска до касационно обжалване при вероятна
нищожност или недопустимост, както и при
очевидна неправилност“. Това изменение
на ГПК е обосновано с необходимостта от
въвеждане на нови основания за допускане
на касационно обжалване, които да осигурят
разглеждане на повече дела от Върховния
касационен съд. Първите две нови основания
„вероятна нищожност или недопустимост“ не
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са предмет на конституционното дело поради
безспорното и до настоящия момент право
на Върховния касационен съд да се занимае
с тези въпроси още във фазата по допускане
на касационно обжалване. Те са въведени в
кодекса през 2017 г., но след натрупана съдебна практика и въз основа на приетото от
ВКС в Тълкувателно решение № 1/2009 г. на
ОСГТК на ВКС и след Решение № 4/2014 г.
на Конституционния съд.
Според тълкувателното решение Касационният съд, преди да разреши спора по същество,
трябва да се произнесе дали обжалваното
решение отговаря на изискванията за валидност и допустимост. В Решение № 4/2014 г.
по к. д. № 12/2013 г. Конс т и т у ц ион н и я т
съд е приел „… че процесуалните норми за
валидност и допустимост на решението са
особено съществени, поради което съдът е
длъжен да следи служебно за спазването им
във всеки стадий от развитие на делото. Основателността на касационната жалба ще се
проверява едва след допускане на касационно
обжалване. Съдът е длъжен служебно да провери допустимостта на обжалваното решение,
независимо дали касационната жалба съдържа
подобно оплакване. Върховният касационен
съд е длъжен още в производството по чл. 288
ГПК да следи служебно за допустимостта на
въззивното решение.“
Върховният касационен съд предоставя
защита на страните по делата в съответствие
с конституционно определеното негово основно правомощие по чл. 119 от Конституцията тогава, когато процесуалните норми,
регламентиращи допускане на касационно
обжалване по ГПК, са с такова съдържание,
че е създадена възможност те да се прилагат
по начин, който е общ, ясен и категоричен, и
недопускащ субективна преценка на основанието за достъп за всеки конкретен случай,
от съдебния състав, на който е разпределено
делото. Наистина чл. 281, т. 3 ГПК посочва
кои са хипотезите на неправилно решение.
Неправилността на решението като порок,
представл яващ основание за касационно
обжалване, е както легално, така и теоретично дефиниран и има утвърден точен и
ясен смисъл. Ноторно е съдържанието и на
понятието „очевидна“ в смисъла, вложен в
същия процесуален кодекс (чл. 247 ГПК) при
отстраняване на очевидна фактическа грешка
в съдебно решение.
Новото правно понятие, създадено с оспорваната законодателна промяна, е неизяснимо предвид смисъла и съдържанието
на определението „очевидна“ и връзката му
с определяемото „неправилност“. Подобно
словосъчетание не позвол ява то да бъде
тълкувано като единно процесуално понятие,
произтичащо от новото правило в чл. 280,
ал. 2, пр. 3 ГПК. Нито пък позволява същото да бъде самостоятелна предпоставка за
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допустимост на касационната фаза на гражданското производство за постигане целите на
възприетия селективен модел на касационно
обжалване по ГПК.
Според правната конструкция на касационното производство в ГПК, в сила от 2008 г.,
предпоставка за разглеждане на касационната
жалба е произнасянето от ВКС по допускане на касационно обжалване. Тази фаза се
отличава с изискване към жалбоподателя за
обосноваване на някое от основанията по
чл. 280, ал. 1 ГПК чрез отделно изложение към
касационната жалба. Върховният касационен
съд извършва проверка по основателността
на въведените основания от касатора за допустимост в закрито съдебно заседание, след
което се произнася с определение, с което
допуска или отказва касационно обжалване.
Не се спори, че дейността на съставите на
ВКС по допускане до разглеждане по същество
на касационните жалби не е правораздавателна. Тя се свежда единствено до преценка
за обосноваване в изложението към касационната жалба на някоя от уредените в закона
предпоставки за допустимост към конкретния
случай – предмет на делото, чието въззивно
решение се обжалва.
Самата проверка за неправилност на въззивното решение обаче се осъществява едва
във втората фаза, по същество, след допускане
на касационно обжалване. А процесуалното
правило на чл. 290, ал. 2 ГПК задължава
Върховни я касационен съд да п роверява
правилността на въззивното решение само
на посочените в жалбата основания.
Чрез оспорваното законодателно изменение в чл. 280, ал. 2 ГПК не само се разширява приложното поле на предпоставките
за допускане до касационно обжалване на
въззивните актове, но се постига и засилване на служебните правомощия на ВКС при
установяването им, а с това се утвърждава и
поредното (за кой ли път) отклонение („своеобразно побългаряване“) на възприетия и
изработен при участието на европейски експерти модел за касационно обжалване, при
което се отстъпва от негов основополагащ
принцип. При разглежданото нововъведение
въззивното решение се допуска до касационно
обжалване независимо от предпоставките по
чл. 280, ал. 1 ГПК, при условие че е очевидно
неправилно според състава на съда, преценяващ условията за допустимост. Или директно, безпроблемно би могло да се преодолее
първата фаза на касационното производство,
като дори би се стигнало до обсъждане на
касационната жалба още на тази първа фаза
в закрито заседание без участие и знание на
страните. Защото въпросът за неправилността
на въззивния съдебен акт е въпрос по съществото на касационната жалба и този порок
на решението не би следвало да се преценява
към момента на първото закрито заседание,
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нито да се степенува самата неправилност
по неясни критерии от всеки съдебен състав,
т. е. да се квалифицира от съда забелязана
от него на „пръв поглед явна“ неправилност
по смисъла на чл. 281 ГПК, и то въз основа
на субективна преценка без ясна законова
дефиниция на критерия.
Чрез това действие за установяване на
„очевидна неправилност“ не се осъществява
селективната функция на ВКС по допускане
на жалбите така, както е замислена първоначално като модел на касационно производство
в граждански процес, а настоящата дейност
на ВКС се доближава до тази на контролноотменителна съдебна инстанция при решаването на конкретен правен спор, каквато
съществуваше в миналото в България. Това
се потвърждава и от прочита на стенограмите
на Народното събрание и изразените становища от депутати и правни експерти (вкл.
действащи съдии от ВКС).
Не споделяме разбирането, че годна основа за тълкуване на понятието „очевидна
неправилност“ може да бъде попълването
му с нарушаване на такива правни норми,
чието нарушение винаги следва да бъде квалифицирано като „тежко“, така че да обуслови допускането на касационно обжалване.
Няма пречка при тази хипотеза касаторът
да обоснове в изложението за допускане на
касационно обжалване основание по чл. 280,
ал. 1, т. 1 или 3 ГПК, защото несериозно е да
се поддържа, че десет години след приемането на новия ГПК и натрупване на съдебна
практика, вкл. и на тълкувателни решения
на ВКС, състав на окръжен съд, състав на
апелативен съд и юрист, изготвящ книжата
за пред ВКС (обичайно адвокат), не могат да
различат т. нар. „очевидна неправилност“,
та да се налага в закрито заседание, дори и
служебно, ВКС да се намесва.
Не би могло, предвид множеството различни хипотези, свързани с неправилност
на съдебен акт и многообразието от факти и
обстоятелства по всяко конкретно дело, да се
изведе единно и универсално правно значение
на посоченото понятие като предпоставка
за допускане на касационно обжалване при
осъществяване на селективната функция на
ВКС. А и не следва да се подценява простото
логическо и житейско правило, че това, което
е очевидно за едни, често е невидимо за други.
Чрез въвеждане на това ново основание за
достъп до касационно обжалване по чл. 280,
ал. 2, пр. 3 ГПК се смесва в разрез с възприетия
модел на касационно обжалване дейността по
селекция на касационните жалби, която не е
правораздавателна, и последващата решаваща
дейност на съда (преценка за неправилност)
при съобразяване особеностите на касационното производство по граждански и търговски
дела. Достига се до допускане при критерий
„очевидна неправилност“ до касация служебно,
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по почин на съда, без изискване за мотивиране
от жалбоподателя на това основание. Че такава
е нагласата при обсъждане на предложението
за тази законодателна промяна – за служебна
намеса от състава на ВКС при допускане на
касационно обжалване при констатирана от
съда „очевидна неправилност“, без да е обоснована от касатора в изложението (предмет
на преценка в тази фаза), свидетелстват и
записванията в стенографските протоколи от
заседания на Народното събрание.
В тази посока на мисли не без значение
е и фактът, че оспорваното законодателно
допълнение в чл. 280, ал. 2 ГПК не е синх ронизирано с остана лата законодателна
уредба. Член 284, ал. 3, т. 1 ГПК запазва
съдържанието си – остава изискването към
жалбата да се приложи изложение на обстоятелствата за допускане по чл. 280, ал. 1,
като липсва (не е добавено) изискване за мотивиране на обстоятелства по чл. 280, ал. 2,
пр. 3 ГПК – „очевидна неправилност“, което
навежда на мисълта, че не само първите две
основания, но и последното в новата алинея
предполагат служебна преценка независимо
от предпоставките по ал. 1 на чл. 280 ГПК.
Установеният първоначално от ГПК (ДВ,
бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г.)
селективен модел на касационно производство
въведе една обща и три специални предпоставки за допускане на касационно обжалване на
въззивното решение (вж. чл. 280, ал. 1 ГПК).
Този модел съдържа нов и различен подход
към защитата на правата и законните интереси
на гражданите, юридическите лица и държавата. При него водещият принцип е свързан
със защита, която е отговор на субективната
потребност на страната в гражданското производство пред касационната инстанция за
постигане на законосъобразно правораздаване,
но при условие, че жалбоподателят, представляван от юрист, изготвящ (приподписващ)
изложението и касационната жалба, обоснове
своите твърдения за някое от основанията по
чл. 280, ал. 1 ГПК.
Този селективен подход е широко разпространен в държавите от Европейския съюз,
които въпреки особеностите в правните си
системи, имат единно сходно разбиране, че
целта е до най-висшата съдебна инстанция в
съответната държава да достигат само спорове, които са значими (различна е преценката
на конкретната държава) или от значение за
развитието на правото.
Че е налице воля за отстъпление от така
очертания основополагащ принцип за изграждане на касационното производство по ГПК
от 2008 г., а с това и обективно за нарушаване
на вътрешно изградената му структура, ясно
проличава от мотивите към ЗИДГПК. В тях
се съдържат констатации за лишаване на
гражданите от „правото на триинстанционен
съдебен процес“ (който впрочем съобразно
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практиката на Конституционния съд съвсем не е задължителен), за превръщането
на ВКС в „администратор на жалби“, което
не отговаря на неговия статут и функции“
(ВКС с произнасянето по допустимост не
„администрира“ – т. е. не осъществява, техническа дейност, а преценява наличието или
отсъствието на основания за допускане на
касационно обжалване), че съществуващият
ред за касационно обжалване „се явява изключително затормозяващ и за работата на
процесуалните представители“ (решаването
на сложни въпроси изисква и повече усилия
от тези, които се опитват да ги разрешат).
Право на законодателната власт е да изгради един или друг модел на касационно
производство, но избраният модел следва да е
последователен откъм спазване на възприетия
водещ принцип за правната му конструкция,
но не и да търси механично съчетаване на
взаимноизключващи се положения.
Разбираема е волята на законодателя за
доближаване, т. е. дори и за съчетаване на
двете функции на ВКС – правораздавателната и тази по унифициране на съдебната
практика при прилагане на закона, но чрез
оспорваната неясна разпоредба, влизаща в
конфликт с част от останалата правна уредба
на касационното производство, не се постига
баланс на интереси, а напротив, създава се
неяснота както за съда, така и за страните
при използване на това специфично основание. Допълнението в разпоредбата на чл. 280,
ал. 2, пр. 3 ГПК не е достатъчно коректно,
нито граматическото или контекстуалното є
тълкуване, разглеждано в смисловата рамка
на процедурата по обжалване, може да даде
отговор на въпроса за нейното съдържание.
Вярно е, че касационното производство
не е императив, но тъй като става дума за
процесуална норма, за да упражнят страните
предоставеното им процесуално право и да
достигнат до Върховния касационен съд, би
следвало този нов критерий за допускане да
бъде ясен, точен и предоставящ на участниците
равни възможности за достъп до правосъдие
чрез прилагане на нормативната уредба безпротиворечиво както от страните, така и от
съда. Ролята на законодателя е и в това да
създава правила за поведение, които да са
ясни, непротиворечиви, а не да „разчита“ на
тълкувателната дейност на Върховния касационен съд, която се изгражда на базата на
натрупана противоречива съдебна практика,
т. е. като последваща дейност, която е и за
сметка на страните по съдебните дела. Защото възприетото впоследствие тълкуване от
ВКС би могло да доведе до извод, че поради
отсъствие на ясно и еднозначно съдържание
на критерия за допустимост до този момент
немалка част от страните, които са навели
аргументи, подобни на тези, като в постановеното впоследствие тълкувателно решение, са
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могли да разчитат на достъп до решаващата
фаза на касационното производство, но не са
го получили.
Поддържаме твърдението, съдържащо се
в искането на състава на ВКС, че критерият
„очевидна неправилност“ не съответства на
правомощието на съда да дава защита на
правата и законните интереси на гражданите
и юридическите лица (чл. 117, ал. 1 Конституцията) и на правото на защита на гражданите
и юридическите лица във всички стадии на
процеса (чл. 122, ал. 1 Конституцията). Напълно основателно е посоченото в искането
до Конституционния съд, че разпоредбата на
чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК ограничава правото
на защита на една от равнопоставените страни
в гражданския процес.
Приемаме, че чрез служебна намеса и
допускане до касация на въззивно решение,
без да е мотивирано от обжалващия в изложението към касационната жалба и при
неясно съдържание на критерия „очевидна
неправилност“, се достига до необосновано
с оглед на възприетия модел на касационно
обжалване разширяване приложното поле на
касационното обжалване, защото се прибавя
още едно основание, необвързано от предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК.
Вероятно атакуваното изменение на процесуалния закон е продиктувано от ширещи се
мнения в практиката, че критериите за достъп
до касационно обжалване затрудняват страните по граждански дела при упражняване на
правото на касационно обжалване. Би могло
да се мисли, че целта на законодателя с това
допълнение е да се промени съществуващо
положение в десетгодишната практика на ВКС
по прилагане на ГПК от 2008 г., при която,
ако не са налице предпоставките за допускане
на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1
ГПК, не се допуска касационно обжалване
по аргументи, изведени единствено от касационната жалба, свързани с неправилност на
въззивното решение. Така обаче се променя
концептуално приетият модел на касационно
обжалване. Отстъпва се от приетия първоначален модел на касационно производство и
постепенно чрез несъвършени законодателни
промени се преминава по-скоро към съществувалото преди това контролно-отменително
производство, размиват се процедурите в
касационното производство, дон якъде се
обезсмисля фазата по допустимост, която би
следвало да е решаваща, за да се разгледа
съдебният спор по същество, и която до голяма степен зависи от правните аргументи в
изложението на основанията за допустимост.
Този извод особено се откроява, когато
се изхож да от безспорното разбиране, че
при селекцията на жалбите ВКС преценява
дали становището на въззивната инстанция
по материалноправния или процесуалноправен въпрос има значение за правния спор и
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е повлияло върху решаването му, а не дали
въззивното решение е правилно. Въпросът
за неправилността на решението е свързан
с основателността, а не с допустимостта на
касационната жалба и се решава в открито
заседание с участието на страните. Проверката по допускане на касационната жалба е
самостоятелна фаза от дейността на ВКС,
която по функции, процесуален ред и резултати се различава от фазата за разглеждане
на жалбата по същество.
Променят се критериите за допускане на
обжалване, като се включва и разширява служебното начало в гражданско производство.
А последното има за свой основен принцип
равнопоставеност на страните, т. е. равенство
на средствата, според процесуалните роли
при упражняване на правата в гражданския
процес. Не за първи път на ВКС се оставя
да разкрие точния и ясен правен смисъл на
законови норми, дори, както е в случая – на
неясен критерий за обжалване, и да определи неговото точно съдържание по пътя на
нормативното тълкуване с постановяване
на тълкувателно решение, но макар и да е в
компетенциите на този съд (чл. 124 от Конституцията), това би било евентуално възможно,
но въз основа на натрупана във времето разнопосочна съдебна практика. Разбира се със
засягане интересите на страните в съдебното
производство и за тяхна сметка, защото след
постановяване на тълкувателно решение те не
биха могли да искат пререшаване на техния
приключен случай.
Необходимостта от извършване на конкретна преценка на законов текст на фона на конкретни обстоятелства по отделно гражданско
(търговско) дело е иманентна характеристика
на съдебната дейност. Но това не отменя,
нито омаловажава законодателният орган в
правовата държава да е обвързан от изискване за създаване на ясна, точна и разбираема
правна уредба, изискване, отнасящо се в още
по-голяма степен към гражданскоправна процесуална уредба в кодекс, свързана с процедура
по обжалване на съдебен акт пред най-висша
и последна съдебна инстанция.
Не приемаме аргументацията, основана
на разбирането за съществуването и на други по сходен начин формулирани основания
за допускане на касационно обжалване като
„вероятна недопустимост или нищожност“.
Тези основани я в практическата дейност
на ВКС, макар и не изрично законодателно
закрепени, се прилагаха и при действието на
отменения ГПК, и при действието на ГПК в
сила от 2008 г. Те бяха теоретично изяснени, а
съдебната практика – очертала проявните им
форми. В действителност те засягаха и крайно
ограничени хипотези. С изменението на ГПК
от 2017 г. тези две основания бяха законодателно включени под формата на „вероятна
недопустимост“ и „вероятна нищожност“, но
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с вече (т. е. предварително) изяснено и установено от тълкувателното решение на ВКС
съдържание. Към тях едва на второ четене на
ЗИДГПК се прибави и основанието „очевидна
неправилност“, без същото да е било обект
на теоретично изследване или по отношение
на което да е била формирана каквато и да
било съдебна практика до този момент.
Освен изложеното по-горе поддържаме, че
е налице нарушение на чл. 121, ал. 1 от Конституцията – на конституционния принцип
за равенство на страните и състезателност
в процеса. Изискването за безпристрастен
съд е гаранция за спазване на принципа на
правовата държава (чл. 4, ал. 1).
Принципът за равенство на страните в съдебното производство (равенство на оръжията
според процесуалното качество) е вътрешно
присъщ елемент на по-широкото понятие за
справедлив процес. Недопустимо е едната страна да бъде поставяна в по-неизгодно положение
от другата страна. В състезателно съдебно
производство, в което страните се поставят
при равни условия, се гарантира процесуална справедливост, като водещо изискване е
безпристрастност на съда, което е гаранция
за равенство на страните в производството.
Дали обаче може да се приеме, че в посочената хипотеза на „очевидна неправилност“
имаме безпристрастен съд при съобразяване
на утвърдените критерии за безпристрастност
(практика на Европейския съд по правата на
човека в Страсбург), след като значението на
това понятие се свързва най-вече с доверието,
което съдът следва да излъчва по време на
съдебно производство. Оттук, за да вдъхва
доверие, съдът следва да спазва национална
регламентация на съответните процедури чрез
отстраняване на всички разумни съмнения
относно безпристрастността на състава на
съда, разглеждащ конкретното дело, не само
от позициите на страните, но и през „погледа
на непредубеден наблюдател“.
След тези разсъждения пред нас се откроява и въпросът дали един съд, който в
определение, постановено в закрито заседание,
приема (дори и без да е сезиран от обжалващата страна, представлявана задължително от
юрист адвокат), че решение на въззивен съд
е „очевидно неправилно“ и допуска на това
основание служебно касационно обжалване,
може да се нарече обективно безпристрастен
при решаване по същество в основната фаза
на процеса на въпроса за неправилността на
решението? Може ли да се твърди, че атакуваното изменение е в синхрон с правните
стандарти за независимост и безпристрастност,
възприети в практиката на ЕСПЧ?
Достатъчно е чрез приложението на тази
атакувана, неясна норма от гражданскопроцесуалния кодекс да се формира усещане за
необоснована намеса на съда в частноправни
отношения, без да се отчита естеството на
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гражданскоправното производство. Упражняването на правото на жалба е въпрос,
зависещ изцяло от страната в гражданското
производство и дали е удачно законодателят
да допуска пряка служебна намеса на каса
ционния съд чрез служебно допускане до каса
ционно обжалване в граждански процес по
възприет от него ад хок критерий „очевидна
неправилност“?
Неправилността на обжалваното решение според чл. 281, т. 3 ГПК е елемент от
касационната жалба, която се разглежда по
същество в открито съдебно заседание, след
допускане до касация на предвидените основания по чл. 280, ал. 1 ГПК. Този подход за
намеса на съда без точен и ясен критерий и
за постигане на ефект на прескачане на една
от фазите води до нарушаване равенството на
страните в процеса и състезателното начало
(чл. 121, ал. 1), т. е. „равенството на оръжията“.
Защото, след като в процесуалния закон този
нов критерий не е съпроводен с изискване за
обосноваване в изложението (дори и да бъде
поне споменат от жалбоподателя), ответникът
по касационната жалба не би могъл в отговора до съда да изложи насрещни аргументи
при бланкетно посочване на основанието, а
ако съдът по своя инициатива (служебно без
позоваване от страната) посочи основанието
по чл. 280, ал. 2, пр. 3, то ще е изненада за
тази страна (касатора) предвид закритото
заседание по допустимост.
Дали е възможно съставът на съда, допускайки касационно обжалване на соченото по-горе основание, да направи извод
за „очевидна неправилност“, без да навлиза
във фак тическ ите и правните изводи на
въззивната инстанция, изложени във въззивното решение, и без да посочи конкретни,
очебийни нару шени я на материа лна или
процесуална норма?
Съчетаването в атакуваната разпоредба
на различни по своята специфика дейности
на касационния съд – едната очевидна, т. е.
зрителна, предполагаща моментно, откриващо се на пръв поглед нарушение, и другата – по-скоро логическо-мисловна дейност,
за преценка на неправилността като правна
категория и като конкретно състояние на съдебното решение, проявяваща се с различно
съдържание, която няма място в тази фаза и
най-малкото буди недоумение. Защото процедурата, до която се отнася и най-висшата
инстанция, която следва да я прилага, показва
вътрешна противоречивост – недостатъчна,
за да се изгради обоснован и ясен институт,
който ще утвърждава равенството на участниците в производството и справедливостта
на решението.
Конституционният съд в своята практика
(Решение № 16/1998 г. по к. д. № 7/1998 г.
и Решение № 4/2009 г. по к. д. № 4/2009 г.)
приема, че от съдържанието на чл. 119, ал. 1
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от Конституцията не следва задължително,
че производството по делата трябва да е триинстанционно и въпросът за функциите на
отделните инстанции се урежда от устройствените и процесуалните закони. Няма съмнение,
че разпоредбите, свързани с допускане на
касационно обжалване, са адресирани до ВКС
и преценката дали да се допусне касационно
обжалване на въззивно решение е от негова
компетентност (вж. Решение № 4/2009 г. по
к. д. № 4/2009 г.). Но в хипотезата на чл. 280,
ал. 2, пр. 3 ГПК ответникът по касационната
жалба е поставен в неравностойно положение спрямо жалбоподателя, в чиято полза с
определението по чл. 288 ГПК Върховният
касационен съд вече се е произнесъл за
констатирана „очевидна неправилност“ на
въззивното решение. Защитата на ответника
не само се усложнява, а ако трябва да сме
точни, става практически и невъзможна.
Защото в публичното заседание за първи
път ответникът се сблъсква с проблема и
има възмож ност да се брани най-напред
срещу възприетото и квалифицираното от
съда основание за допускане на касационно
обжалване „очевидна неправилност“. Трудно е
да се предположи, че този състав на съда ще
отстъпи безпроблемно от вече възприетата
от него „очевидна неправилност“. Едва след
това ответникът ще изгради защита срещу
оплакванията, развити от жалбоподателя в
касационната жалба.
Дали при подобна ситуация ще приемем,
че е налице справедлив процес, след като
съставът на съда, разглеждащ делото по същество, вече е формирал своето убеждение за
някаква очевидна неправилност на въззивното
решение, допускайки служебно касационно
обжалване? А би могло и да се стигне до
хипотеза, при която никоя от страните да
не е поддържала конкретното нарушение на
материалноправна или процесуална норма,
относима към гражданскоправния спор или
в рамките на инстанционното съдебно производство, в касационната жалба да няма развити оплаквания за някое от основанията за
неправилност по чл. 281, т. 3 в такава насока,
очертана с мотивировката в определението
за допускане на касационно обжалване. Така
предварителната преценка на състава на ВКС
за „очевидна неправилност“ би се явила като
изненада за страните в процеса. Възможно е
да се приеме, че тези действия по допускане
до касация са в помощ на едната страна – касатора, който не е успял да обоснове неправилност на някое от останалите основания,
но все пак за него достъпът до разглеждане
по същество е гарантиран.
Процесуалният закон наистина не задължава касационния съд в процедурата по разглеждане по същество на касационната жалба
да се обвързва необратимо с предварителните
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си изводи относно констатираното основание
по чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК. Отклонението
в това направление обаче е малко вероятно,
защото би било пряко доказателство и признание за пропуски (некомпетентност) на
тази най-висша инстанция още във фазата по
селекция на жалбата, а оттук и отражението
върху решението по съществото на спора,
което ще носи отпечатъка и съмнението от
проявената първоначална непоследователност. С други думи, създават се разнопосочни предположения – за прилагане на неясен
критерий от съда и бързо преодоляване на
първата фаза на касационното обжалване, за
евентуална предубеденост на съдебния състав
чрез мотивите в определението по допускане
на касационно обжалване, както и за неангажираност и „гъвкавост“ на касационния съд
с приложения критерий „очевидна неправилност“, ако в решението на ВКС окончателно
се приеме, че такава не е налице.
В крайна сметка оказва се, че допълнението
в процесуалния закон не предоставя несъмнено
ефикасно вътрешноправно средство за защита
на интересите на страните по граждански и
търговски дела.
Нарушава се и правото на защита на
ответника по касационната жалба, защото
той не може предварително да заяви своята
позиция пред съда, както това е сторил чрез
отговора на касационната жалба по повод изложението на основанията предвид закрития
характер на съдебното заседание, при което се
преценяват доводите в разменените писмени
документи, нито има набор от процесуални
средства за защита пред ВКС предвид рестриктивните възможности по чл. 293, ал. 2 и
3 ГПК. Касационният съд по изключение, при
много ограничен кръг от нарушения, тогава,
когато се изисква повтаряне или извършване
на нови съдопроизводствени действия, отменя
въззивното решение и връща делото за ново
разглеждане от друг състав на въззивния съд.
Правната доктрина не допуска отклонение
в разбирането, че в нормативното си битие
правото осигурява масов еднообразен стандарт
за законосъобразно поведение, което позволява
неговата унификация и предвидимост.
За да се постигне законосъобразно, унифицирано и предвидимо правораздаване, но при
защита правата на равнопоставените страни в
гражданския процес, процесуалните правила,
особено тези, свързани с обжалване на съдебните актове, следва да бъдат точни, с ясно и
еднозначно съдържание и да съответстват на
избрания модел на касационно обжалване.
Конституционни съдии:
Цанка Цанкова
Кети Маркова
Анастас Анастасов
Таня Райковска
9976
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РЕШЕНИЕ № 16
от 6 ноември 2018 г.

по конституционно дело № 4 от 2018 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова,
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня
Райковска, при участието на секретар-протоколиста Мариана Георгиева разгледа в закрито
заседание на 6 ноември 2018 г. конституционно дело № 4/2018 г., докладвано от съдията
Гроздан Илиев.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България във
фазата за решаване на делото по същество.
Делото е образу вано по искане на 60
народни представители от 44-то Народно
събрание (НС) за установяване на противоконституционност на Решение на Народното
събрание от 21 февруари 2018 г. (ДВ, бр. 17
от 23 февруари 2018 г.), с което на основание
чл. 5, ал. 1, т. 2, предл. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) е освободен Валери Мирчев
Жаблянов от поста заместник-председател на
Народното събрание.
В искането се поддържа, че оспореното
решение противоречи на конституционните
разпоредби, установяващи принципа на правовата държава (чл. 4 от Конституцията),
политическия плурализъм (чл. 11, ал. 1), правото на всеки да мисли свободно, да говори
и действа според съвестта си (чл. 37, ал. 1),
правото на всеки да има убеждения и да ги
изразява (чл. 38), правото да изразява мнение
и да го разпространява чрез слово (чл. 39),
свободния мандат (чл. 67), както и чл. 73 от
Конституцията, относно уредбата на организацията и дейността на Народното събрание.
Вносителите твърдят, че в мотивите към
Решението на НС не са посочени конкретни
случаи на превишаване на правата от страна
на народния представител в качеството му на
заместник-председател на НС, включително
извършвани системно, които да формират
фактическия състав на основанието по чл. 5,
ал. 1, т. 2, предл. 2 ПОДНС за предсрочно
прекратяване на мандата му.
Според вносителите решението е резултат
на политическа целесъобразност. Твърди се,
че народният представител е санкциониран
за изказани от него мнения и дадени оценки
за актуални политически събития, които не
съвпадат с тези на парламентарното мнозинство. В този аспект са развити съображения
за противоречие с конституционните разпоредби, установяващи свободата на мисълта,
забраната за ограничаване в правата поради
убежденията си, комуникационните права
на гражданите и политическия плурализъм.
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С определение от 22.05.2018 г. Конституционният съд е допуснал искането за разглеждане
по същество и като заинтересувана институция
в производството по делото е конституирал
Народното събрание.
Като заинтересована страна по делото е
конституирал и народния представител Валери
Мирчев Жаблянов.
На основание чл. 20а, ал. 3 от Правилника
за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС) е отправена покана
да дадат писмено правно мнение по предмета на делото: проф. д-р Емилия Друмева,
проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р Георги
Близнашки, проф. д-р Пенчо Пенев и проф.
д-р Пламен Киров.
Народното събрание и народният представител Валери Жаблянов не са се възползвали
от предоставената им възможност да представят писмени становища.
От поканените специалисти писмено правно
мнение е представил само проф. д-р Пламен
Киров. В него се поддържа становище, че и в
трите случая, посочени в проекта за решение,
Валери Жаблянов е изразявал лично мнение
като гражданин и народен представител, с
което не е ангажирал ръководството на Народното събрание. Това е сторил, основавайки
се на гарантираните му от Конституцията
права да прави предложения, да мисли свободно и действа според съвестта си, да има
убеждения и да ги изразява. Поддържа се, че
нарушенията, претендирани от вносителите на
проекта за решение, всъщност представляват
действия на Валери Жаблянов като народен
представител, извършени в рамките на свободния му депутатски мандат. Във връзка с
това се прави изводът, че оспореното решение за санкциониране на Валери Жаблянов
представлява акт, с който се ограничават
правата му поради убеждения и свободно
изразено мнение. Поддържа се още, че решението е прието в нарушение на чл. 5, ал. 1,
т. 2, предл. 2 ПОДНС, тъй като посочените
в мотивите действия, извършени от Валери
Жаблянов, не могат да се квалифицират като
„системно нарушаване на правата“ в качеството му на заместник- председател на Народното събрание. Ръководено от съображения
за политическа целесъобразност, Народното
събрание е извършило нарушение на чл. 86,
ал. 2 от Конституцията, който го задължава
при приемането на решения да се съобразява
и спазва освен Конституцията и издаваните
от него актове, включително ПОДНС. Допуснатото нарушение прави това решение
конституционно нетърпимо и постановено в
явно противоречие с принципа на правовата
държава (чл. 4, ал. 1 и 2 от Конституцията).
Изразява се становище, че оспореното решение противоречи и на чл. 11, ал. 1, чл. 37,
ал. 1, чл. 38, чл. 39, ал. 1 и чл. 67, ал. 1 и 2
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от Конституцията, защото с него е наложена
юридическа санкция на Валери Жаблянов за
това, че е упражнил конституционно признати
и гарантирани му права като гражданин и
народен представител.
Конституционният съд, след като обсъди
доказателствата по делото, доводите и съображенията, изложени в искането, както
и представеното писмено мнение, за да се
произнесе, взе предвид следното:
С Решение от 19.04.2017 г. (ДВ, бр. 32 от
21.04.2017 г.) народният представител Валери
Мирчев Жаблянов е избран за заместникпредседател на 44-то Народно събрание. Изборът е извършен на основание разпоредбата
на чл. 76, ал. 3 от Конституцията, според
която на първото заседание на Народното
събрание се избират председател и заместник-председатели на събранието със срок на
пълномощието еднакъв с този на мандата на
Народното събрание. С Решение на Народното
събрание от 21 февруари 2018 г. (ДВ, бр. 17
от 23 февруари 2018 г.) на основание чл. 5,
ал. 1, т. 2, предл. 2 ПОДНС Валери Мирчев
Жаблянов като заместник-председател на
Народното събрание е освободен предсрочно. В решението е посочена само правната
квалификация на основанието за предсрочно
прекратяване на мандата.
Конституционният съд счита искането за
неоснователно.
Народното събрание като висш конституционно установен държавен орган и народно
представителство (парламент на републиката)
се ползва с автономия. Тя се гарантира чрез
предоставеното на парламента от конституционния законодател право да приема правилата
на своята организация и дейност и да решава
въпросите относно своето управление – чл. 73
от Конституцията.
Конституционният съд е имал нееднократно
възможност да подчертае, че ядрото на правовата държава е законността и че нарушаването
на закона наред с нарушаването на Конституцията също така може да бъде основание за
противоконституционност на оспорения пред
него акт на Народното събрание. В съответствие с утвърдена практика на Конституционния съд Правилникът за организацията и
дейността на Народното събрание се приема
непосредствено въз основа на Конституцията,
стои в йерархията на нормативните актове
паралелно със закона (Решение № 7/2010 г. на
Конституционния съд) и има задължителна
сила за всички правни субекти.
Съгласно разпоредбата на чл. 76, ал. 3
от Конституцията на първото заседание на
новоизбраното Народно събрание се избират
председател и заместник-председатели, което
имплицитно съдържа възможност за парламента да ги освободи предсрочно от заемания
пост. Основният закон не урежда основанията
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за предсрочното им освобождаване. По силата
на установена конституционна традиция у нас
те се уреждат в ПОДНС, като по отношение
на санкционните основания има константна
практика на тяхното изрично посочване. Това
се отнася и до приложеното санкционно основание за приемането на оспореното пред
съда решение на Народното събрание.
Изчерпателното изброяване на санкционните по характера си основания за предсрочно
прекратяване на мандата на един държавен
орган има съществена охранителна функция
за стабилността на структурите на публичната
власт и за ефективността на управлението,
проявление на което е пълноценното осъществяване на мандата на държавните органи. Конституционният законодател използва
термина „мандат“ единствено по отношение
на държавните органи – в случая Народно
събрание (например чл. 64, ал. 2), както и
за народните представители (чл. 67, ал. 1), и
в някои случаи се обозначава като срок, за
който се избира парламентът (чл. 64, ал. 1),
или срок на пълномощията на същия (чл. 64,
ал. 3, чл. 160, ал. 3) и на народен представител
(чл. 72, ал. 1). ПОДНС на свой ред използва
термина „пълномощия“ на народен представител (чл. 138, ал. 7, чл. 140, ал. 2). Конституционният съд намира за необходимо да отбележи
обаче, че председателят и заместник-председателите на НС не са държавни органи от
категорията на обхванатите от установената
конституционна система, а вътрешни органи
на парламента – държавният орган е самото
общонационално представително учреждение. Поради това съдът счита, че не могат
да бъдат привеждани съображения, свързани
с института „мандат“ на държавен орган в
подкрепа на виждане за стабилност на този
пост в Народното събрание. Не е случайно,
че в ПОДНС вместо израза „предсрочно
прекратяване на мандат“ се използва изразът
„предсрочно освобождаване“ на председателя
или заместник-председателите на НС.
По конкретното дело е от значение, че
оспореното решение е прието при спазване
на изискването за кворум и мнозинство така,
както са предписани в Основния закон и
ПОДНС, както и е посочено правното основание измежду изрично изброените в чл. 5
ПОДНС и фактите, които по преценка на
представителството мотивират формиране на
политическа воля за прилагането му. Разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от Конституцията задължава народните представители да действат
въз основа на нея и законите, включително
и ПОДНС в контекста на посоченото по-горе
за неговото правно естество. Без съмнение
този конституционен императив обвързва в
най-висока степен председателя и заместникпредседателите на Народното събрание. Всяко
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поведение на народен представител, заемащ
този пост, трябва да отговаря на чл. 67, ал. 2
от Конституцията.
С оспореното решение Валери Жаблянов
е предсрочно освободен като заместник-председател на Народното събрание на основание
чл. 5, ал. 1, т. 2, предл. 2 ПОДНС поради
системно нарушаване на правата според посоченото в проекта за решение.
Конституционният съд счита, че в конкретния случай системността не се свежда
единствено до количествено измерение. В
един закон намират израз синтезираните от
представителите ценности, от името на титуляря на държавна власт – народа (чл. 67,
ал. 1 от Конституцията), и всяко действие в
несъответствие със закон в този смисъл би
могло да носи белезите на посегателство върху
системата на закрепените в правото ценности
на обществото.
Настоящият конституционен спор изисква
да се припомни, че през 2000 г. 38-то НС прие
Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен (ДВ, бр. 37 от
5 май 2000 г.), който, макар и с подчертано
декларативен характер, е отговор на публичния
интерес и дава израз на оценката на обществото
за визирания в закона исторически период на
държавно развитие на страната. Конкретното
фактическо основание за квалификацията
на поведението на заместник-председателя
в проекта за решение на НС като „системно
превишаване на правата“ е несъответствието
му с ценностния избор, изразен от народното
представителство от името на народа, отразен
в чл. 2, ал. 1, т. 3 от цитирания закон. Народните представители, подкрепили оспореното
решение на НС, приемат, че Валери Жаблянов
(член на Националния съвет на Българската
социалистическа партия) е ангажиран с разпространената в публичното пространство
Декларация против провеждането на „Луков
марш“, която съдържа твърдение, че Народният
съд е „едно необходимо и неизбежно военновременно правосъдие“. При действащата
разпоредба на чл. 2, ал. 1, т. 3 от цитирания
закон, с която се осъжда „безпрецедентната
разправа с народните представители от ХХV
Народно събрание и всички невинно осъдени
от така наречения „Народен съд“, подобно
поведение е в противоречие с чл. 67, ал. 2 от
Конституцията.
Освен това народните представители с
факта на приемането на решението с предложените в проекта мотиви потвърждават с
този акт достоверността на нарушаването на
реда в пленарната зала на Народното събрание на 1.02.2018 г. (стенографски протокол
от пленарните заседания на 44-то НС – деветдесет и девето заседание, проведено на 1
февруари 2018 г., четвъртък), което е в противоречие с чл. 155 ПОДНС. Правилникът
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има задължителна правна сила за Народното
събрание и народните представители и както
бе посочено, има нормативен ранг на закон.
Народните представители носят дисциплинарна отговорност по ПОДНС за подобни
нарушения. Без съмнение един заместникпредседател на Народното събрание, който
има по-високи задължения за опазване на
авторитета на парламента, следва да понесе и допълнителна отговорност. Постът на
председател и на заместник-председател на
Народното събрание се заема от момента на
избора до този на неговото прекратяване и
независимо дали заемащият този пост прави
изявление в лично качество, дали извършва,
или не конкретни действия по ръководство
на дейността на парламента, това не променя
статуса му във вътрешната организация на
Народното събрание. Следователно не променя и отговорността, която трябва да носи
за добре премерено и разумно преценено
поведение, подпомагащо утвърждаването на
авторитета на общонационалното представително учреждение.
Водим от изложеното и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на 60 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на
Решение на Народното събрание от 21 февруари 2018 г. (ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г.),
с което е освободен Валери Мирчев Жаблянов
от поста заместник-председател на Народното
събрание.
Решението е прието с особено мнение на
съдиите Борис Велчев, Цанка Цанкова, Румен
Ненков, Гроздан Илиев и Таня Райковска.
Председател:
Борис Велчев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

на съдията Румен Ненков
по конституционно дело № 4 от 2018 г.
Не споделям взетото с гласовете на мнозинството съдии решение за отхвърляне на
искането на група народни представители за
установяване на противоконституционност
на решението на Народното събрание от 21
февруари 2018 г., с което на основание чл. 5,
ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание (ПОДНС)
Валери Мирчев Жаблянов е освободен от
поста заместник-председател на Народното
събрание. Считам, че оспореният парламентарен акт е нъсъвместим с Конституцията
на Република България (Конституцията), поконкретно с утвърдения от нея принцип на
правовата държава, по следните съображения:
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1. Задълженията на заместник-председателя на Народното събрание са производни на
конституционните функции на председателя.
Като участници в ръководството на парламента
и двамата имат установен от Основния закон
мандат, съвпадащ по време с мандата на Народното събрание, което ги е избрало (изрично
в този смисъл вж. Решение № 16/1992 г. по
к. д. № 25/1992 г.). Конституцията в чл. 76,
ал. 3 сочи реда за възникване на фигурата „заместник-председател на Народното събрание“
като орган на публичната власт, а в чл. 77,
ал. 2 определя задачите, които е длъжен да
изпълнява – да подпомага председателя и да
осъществява възложените от него дейности
в рамките на правомощията по чл. 77, ал. 1.
Във връзка с това изразявам несъгласие с
тезата на мнозинството съдии, че „...председателят и заместник-председателите на Народното събрание не са държавни органи от
категорията на обхванатите от установената
конституционна система, а вътрешни органи
на парламента ...“, най-малкото защото Основният закон изрично предвижда, докато
заемат съответния пост, трайно да упражняват
представителни и удостоверителни функции
(чл. 77, ал. 1, т. 1, 5 и 6 от Конституцията), а
дори и властнически правомощия (чл. 77, ал. 1,
т. 4 от Конституцията). Ето защо за мен няма
никакво съмнение, че освобождаването им с
акт на Народното събрание е съответно на
предсрочно прекратяване на конституционен
мандат. Основанията за това не се съдържат
в Конституцията, но са посочени в ПОДНС,
който има силата на закон. Следователно за
правилното решаване на настоящия казус е
приложимо общозадължителното предписание
по т. 2, абзац първи, изречение 2 от диспозитива на Тълкувателно решение № 13/2010 г. по
к. д. № 12/2010 г. Обратно, ирелевантни към
конституционния спор са мотивите на Решение
№ 3/2010 г. по к. д. № 18/2009 г., отнасящи се
за предсрочно прекратяване на правомощията
на председател на парламентарна комисия,
който поначало не разполага с конституционен мандат и може да бъде освободен по
съображения за целесъобразност. Неотносими
към изхода на делото са и мотивите на Решение № 11/2000 г. по к.д. № 13/2000 г., тъй
като третират въпрос, който впоследствие е
бил преразгледан от Конституционния съд с
горепосоченото тълкувателно решение.
2. Заместник-председателят на Народното
събрание същевременно е и народен представител. Според мен недопустимо е неговият
избор в парламентарното ръководство сам по
себе си да обуславя ограничаване на предоставените на всеки друг депутат възможности за
свободно изразяване на политически оценки,
възгледи и идеи, съответни на собствената
му съвест и убеждения, стига да не противоречат на Конституцията и законите (чл. 67,
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ал. 2 от Конституцията). Това произтича и
от въздигнатия като конституционен принцип плурализъм на политическия живот в
страната (чл. 11 от Конституцията). Затова
под „системно превишаване на правата или
системно неизпълнение на задъл жени ята
в рамките на тяхната компетентност“ по
смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 2 ПОДНС може
да се разбира само съвкупност от прояви на
ненадлежно изпълнение на конституционните
задължения, произтичащи от чл. 77, ал. 2 във
връзка с ал. 1 от Конституцията.
3. Разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 2 ПОДНС
определя реда и материалноправните предпоставки, по които парламентът може да
освободи предсрочно председателя и заместник-председателите на Народното събрание
за допуснато нарушение на задълженията,
произтичащи от чл. 77 на Конституцията. По
принцип в правовата държава законодателната власт е длъжна да спазва собствените
си управленски решения, материализирани в
приетите от нея нормативни актове, между
които е и ПОДНС. Както е посочено по-горе,
изходът на конституционния спор по настоящото дело е обвързан от общозадължителното
предписание, дадено изрично с т. 2, абзац
първи, изречение 2 от Тълкувателно решение
№ 13/2010 г. по к. д. № 12/2010 г., според което,
когато основанията за предсрочно прекратяване на конституционно установен мандат не са
предвидени в самата Конституция, обвързващи са основанията, предвидени в закона. От
това следва, че несъобразяването с ПОДНС
при издаването на съответен парламентарен
акт накърнява основополагащия принцип на
правовата държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията и обуславя заключение за неговата
противоконституционност.
4. Преценявано само в рамките на фактичес
ките положения, въз основа на които е взето,
оспореното парламентарно решение противоречи на чл. 5, ал. 1, т. 2 ПОДНС. Приложената
разпоредба допуска предсрочно освобождаване
на председателя и заместник-председателите
на Народното събрание за „превишаване на
правата и неизпълнение на задълженията в
рамките на тяхната компетентност“, като
допълнително изисква нарушенията да са
осъществени „системно“, т.е. най-малкото
да са повече от едно. Подложеният на конституционен контрол акт е обоснован с три
последователни прояви на Валери Жаблянов,
които в своята съвкупност са квалифицирани
като „системно превишаване на правата“. Разбира се, решението не би противоречало на
Конституцията, ако тези прояви, макар и да
не съответстват на възприетата от парламента
квалификация, осъществяват признаците на
друго по вид нарушение, каквото е „неизпълнение на задълженията“.
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5. При ръководството на открито, достъпно
за обществеността парламентарно заседание
председателят на Народното събрание изпълнява представителни и организационни функции, които са му възложени от Конституцията.
Обстоятелството, че определени обществени
групи са станали жертва на комунистичес
кия режим, в частност и на така наречения
„възродителен процес“, е всеизвестно, не се
оспорва от хора с различни политически
убеждения. Нещо повече, признато е с редица парламентарни актове (напр. Закона
за обявяване на комунистическия режим в
България за престъпен – ДВ, бр. 37 от 2000 г.).
Затова, когато на заседанието, проведено на 1
февруари 2018 г., председателят на Народното
събрание, следвайки предварително приетия
дневен ред, е предложил засвидетелстване
на почит към жертвите на комунизма, той
е действал в пълно съответствие с изискванията на закона и общоприетия морал. По
принцип недопустимо е негов заместник да
го затруднява при изпълнението на конституционните му правомощия, защото самата
Конституция задължава заместник-председателя да подпомага председателя, а не да му
пречи при осъществяване на дейността му
(чл. 77, ал. 2, т. 1).
В конкретния случай с поведението си в
пленарната зала, надлежно документирано в
съставената стенограма, Валери Жаблянов
съвсем съзнателно, без извинително основание
е затруднил изпълнението на задълженията на
председателя на Народното събрание. Ритуалът
по изразяване на уважение спрямо жертвите
на комунизма е бил включен в дневния ред на
конкретното заседание, тъй като е съвпадал
с датата на съответно историческо събитие с
важно значение и сериозни последици. При
обявеното от парламентарния председател
начало на едноминутно мълчание като акт
на засвидетелстване на почит към определена категория пострадали лица народният
представител Жабл янов е продъл ж ил да
говори, включително и при вече изключени
микрофони, предявявайки очевидно несъвместими с конкретния повод нови искания
за изразяване на почит към други жертви на
политическо насилие, осъществено в съвсем
различен период от националната история.
Дали поведението му е съдържало признаци
на политическа нетолерантност и провокация,
е без правно значение. Съществено е това, че
то е било несъвместимо с конституционното
му задължение като заместник-председател
на Народното събрание да подпомага председателя при надлежното изпълнение на установените в Основния закон правомощия.
Следователно в мотивите към подлежащото
на конституционен контрол решение действията на Валери Жаблянов, осъществени в
заседателната зала на Народното събрание на
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1 февруари 2018 г., правилно са оценени като
грубо възпрепятстване на установения ред за
провеждане на парламентарното заседание и
с основание са квалифицирани като нарушение по чл. 5, ал. 1, т. 2 ПОДНС във връзка с
чл. 77, ал. 2 от Конституцията.
6. В случая обаче останалите две прояви,
третирани от подложения на контрол за конституционосъобразност акт като нарушения на
правомощията на заместник-председателя на
Народното събрание, по своето съдържание
не представляват ненадлежно изпълнение на
конституционни задължения, а са израз на
правото на всеки народен представител на основата на своите политически идеи и мироглед
да дава оценки на събития със съществена
обществена значимост. Без значение е дали
тези оценки съответстват на историческата
истина, дали са обективни и справедливи,
дали се възприемат от другите и т.н. Важното
е, че позволеното политическо слово не може
да се свърже с ненадлежното изпълнение на
функциите, които Конституцията е възлагала
на Валери Жаблянов в качеството му на заместник-председател на Народното събрание.
Във връзка с това трябва да се подчертае, че
ако наистина сме искрени в желанието си
да живеем в условията на демокрация, сме
длъжни да приемаме всички онези принципни
положения, които са неотменими елементи
на нейната сърцевина. В настоящия казус
става въпрос за такива основополагащи конституционни ценности, като плурализма на
политическия дебат, правото на всеки народен
избраник да действа по съвест и убеждение,
правото на гражданина на свободно изразяване и разпространяване на мнение и идеи.
Съпричастността на засегнатия от оспореното решение народен представител към подготовката на партийна декларация, включваща
отношение към създаването и дейността на
така наречения „Народен съд“, и изразеното в
негово изказване от парламентарната трибуна
неодобрение на сключен от правителството
международен договор не могат да бъдат определени като нарушения на конституционните
задължения на заместник-председателя на Народното събрание. Следователно в настоящата
хипотеза не е налице системността, която е
необходима предпоставка за прилагането на
чл. 5, ал. 1, т. 2 ПОДНС във връзка с чл. 77,
ал. 2 от Конституцията. Затова решението
за освобождаване на Валери Жаблянов от
заемания от него пост в ръководството на
парламента е взето в нарушение на ПОДНС,
а във връзка с това е несъвместимо и с принципа на правовата държава по смисъла на
чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
Конституционен съдия:
Румен Ненков
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на съдиите Борис Велчев, Цанка Цанкова,
Гроздан Илиев и Таня Райковска
по конституционно дело № 4 от 2018 г.
Подписахме с особено мнение решението
по следните съображения:
Решението на мнозинството е подкрепено
с неубедителни мотиви и е неправилно по
същество.
Въпросът за п убли чноправни я ман дат
на заместник-председателите на Народното
събрание (НС) има еднозначен отговор в
практиката на Конституционния съд (КС) и
той е решен на конституционно ниво (виж
Решение № 16/1992 г. по к. д. № 25/1992 г.,
Решение № 11/2000 г. по к. д. № 13/2000 г.).
Мандатното правоотношение се поражда с
факта на избора на народния представител от
парламента (чл. 76, ал. 3 от Конституцията).
Липсва изрична уредба, която да установява,
че органът не е създаден на мандатен принцип. При положение, че категорията мандат
се основава на основните начала, върху които
е изградена Конституцията, и мандатността
се явява механизъм на правовата държава за
организиране на държавния живот, неприемливо е изразеното в решението разбиране,
според което обхватът на Тълкувателно решение (ТР) № 13/2010 г. по к. д. № 12/2010 г.
е ограничен само до мандата на държавните
органи в изпълнителната власт. Принципните
разрешения, които са дадени с тълкувателното
решение относно възникването на мандатното
правоотношение, по избор или назначение и
неговото прекратяване, са в съгласие с предхождащата го практика на Конституционния
съд. По настоящото дело изискването за спазване на принципа на правовата държава при
предсрочно освобождаване на заместник-председателя на НС е задължително. Наличието
или отсъствието на мандатно правоотношение
не определя неговата задължителност, защото и мандатният механизъм е подчинен на
изискванията за сигурност и предвидимост
като елементи от принципа на правовата
държава. Във връзка с това са следващите
съображения, които не са съобразени при
постановяване на решението.
Заместник-председателите са конституционно установени органи, които се избират от
Народното събрание за срок, еднакъв с този
на мандата на самото Народно събрание (виж
Решение № 16/1992 г. по к. д. № 25/1992 г. и
чл. 76, ал. 3 от Конституцията). Характерът на
правомощията, които упражняват, определя
заместник-председателите като вътрешни органи на НС, чрез които то се самоуправлява.
Конституцията не урежда изрично предсрочното прекратяване на мандата на председателя и заместник-председателите на Народното събрание. С разпоредбата на чл. 73
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от Конституцията е предвидено, че организацията и дейността на НС се осъществяват
въз основа на Конституцията и на правилник,
приет от него. В тази част Правилникът за
организацията и дейността на Народното
събрание (ПОДНС) следва и конкретизира
конституционните разпоредби, като посочва
основанията и реда за освобождаването на
заместник-председателите на НС, които то
е избрало.
Конституционният съд е имал възможност
да изрази разбирането си, че ПОДНС е акт,
който съгласно конституционната разпоредба
на чл. 73 се основава непосредствено на Конституцията и има нормативно действие. По силата на Конституцията той стои паралелно със
закона в йерархията на нормативните актове
и има задължителна сила за всички, включително и за Народното събрание (чл. 86, ал. 2).
Изискването за конституционосъобразност на
ПОДНС обхваща не само упражняването на
контрол от страна на Конституционния съд за
съответствие на разпоредбите на правилника
с изрични конституционни норми и конституционни принципи, но и на решенията, които
приема НС въз основа на него. В този смисъл
е и Тълкувателно решение (ТР) № 7/2010 г.
по к. д. № 5/2010 г.
Решението за освобождаване на народния
представител Валери Жаблянов от заемания
пост като заместник-председател на Народното
събрание е индивидуален публичноправен акт,
който съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията подлежи на контрол за конституционосъобразност.
Възприетият на конституционно ниво
модел на уредба на мандата предпоставя лицата, избрани по този начин, да осъществяват
своята дейност в рамките на пълен мандат,
т.е. за срока, предвиден в Конституцията или
в закона (в родовия смисъл на това понятие,
каквато е употребата му и в следващата част
на изложението). Това е така, защото мандатът
е установен в обществен (публичен) интерес и
доброто функциониране на държавата, респ.
осъществяването на властите, вкл. законодателната власт изисква запазване на правомощията на органа за целия предварително
определен период от време, стига в дейността
си да спазва закона. Изключение от това
общо положение, каквото е предсрочното прекратяване на мандата, изисква изчерпателна
уредба на условията и реда за предсрочното
му прекратяване. С други думи, прекратяване
на пълномощията преди изтичане на срока
може да стане само на конкретно посочено
от Конституцията или от закона основание от
изрично определен държавен орган и с точно
определен акт.
С ПОДНС е възприет правен механизъм
с изчерпателно уредени основания и ред за
освобождаването на председателя и замест-
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ник-председателите на НС, който изключва
възможността само с политически средства да
се решават въпросите, свързани с промените
в ръководството на Народното събрание, т.е.
НС да действа в хипотезата на политическа
целесъобразност, в която възможността за
конституционен контрол поначало е силно
ограничена или изключена.
Според Тълкувателно решение № 7/2010 г.
по к. д. № 5/2010 г. ПОДНС има силата на
закон, пора ди коет о извън основани я та,
уредени в правилника, които са гаранция за
независимостта на органа, членовете на ръководството на НС не могат произволно да бъдат
предсрочно освобождавани и отстранявани под
никаква форма и никакъв предлог. Това изиск
ва принципът на правовата държава, който в
еднаква степен обвързва всички правни субекти, включително Народното събрание, при
осъществяване на публичната власт. В този
смисъл е и Тълкувателно решение № 13/2010 г.
по к. д. № 12/2010 г.; Решение № 22/1996 г.
по к. д. № 24/1996 г.; Решение № 17/1997 г.
по к. д. № 10/1997 г.; Решение № 17/1999 г.
по к. д. № 14/1999 г.; Решение № 1/2014 г. по
к. д. № 22/2013 г.; Решение № 5/2007 г. по к.
д. № 11/2006 г.; Решение № 9/2016 г. по к. д.
№ 8/2016 г. и др. Този принцип и чл. 86, ал. 2
от Конституцията изключват предсрочното
прекратяване на мандата да се извършва по
целесъобразност. Щом като е приет правен
механизъм за предсрочно освобождаване на
заместник-председателите на НС, то е длъжно
да го спазва. Докато не промени правилата
на този механизъм, е длъжно да ги прилага.
Само по този начин ще бъдат съобразени
изискванията за правна сигурност, правна
стабилност и предвидимост като неразделна
част от принципа на правовата държава,
разглеждан като основа на конституционния
ред и законност.
За да настъпи предсрочно прекратяване на
индивидуалния (персонален) мандат, наред с
изричната уредба на правните основания, трябва да са налице и определени обстоятелства,
настъпили след неговото възникване, които да
са посочени от Конституцията или от закона
като юридически факт за прекратяването му.
С разпоредбата на чл. 5 ПОДНС са уредени изчерпателно основанията за предсрочно
освобождаване на председателя и заместникпредседателите на Народното събрание, както
и процедурата, която се следва.
Законът за Конституционен съд и ПОДНС
не съдържат процесуална у редба относно
правомощия, които биха позволили на Конституционния съд да събира и проверява
доказателства, за да извърши проверка на
правилността на приетите от НС фактически
положения. Затова съдът проверява само наличието на доказателствата по делото, които
е съобразило НС, за да приеме за установени
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фактическите положения, на които то се е
позовало в оспореното решение. На следващо място съдът проверява дали приетите
при дебатите в пленарна зала фактически
положения съдържат признаците на правната
квалификация на основанието, посочено в
решението за предсрочно прекратяване на
мандата. Следователно в пределите на предоставените му от Конституцията правомощия КС трябва да извърши проверката само
с оглед на твърдяното наличие на такива по
тежест нарушения на ПОДНС, които обосновават нарушение на принципа на правовата
държава, закрепен с чл. 4 от Конституцията.
Такива ще бъдат случаите на приети за установени фактически положения, които са
неотносими към посоченото в решението на
НС правно основание за предсрочно прекратяване на мандата.
С решението от 21.02.2018 г. заместникпредседателят на НС е предсрочно освободен
поради системно превишаване на правата – санкционно основание, предвидено в
чл. 5, ал. 1, т. 2, предл. 2 ПОДНС, което може
да породи правните последици на прекратяването само при наличие на факти за извършени нарушения, свързани с упражняване
от заместник-председателя на възложени му
правомощия от посочените в чл. 77, ал. 1 от
Конституцията, респ. чл. 8, ал. 1 от ПОДНС.
Конституцията не урежда самостоятелни
правомощия на заместник-председателя, произтичащи от заемания пост в ръководството
на Народното събрание. С разпоредбата на
чл. 77, ал. 1 са посочени единствено правомощията на председателя на НС. Съгласно
конс т и т у ц ион ната ра зпоредба на ч л. 77,
ал. 2 заместник-председателите подпомагат
председателя на Народното събрание и осъществяват възложените им от него дейности.
ПОДНС също не съдържа самос тоятелна
уредба на правата и правомощията на заместник-председателите. В тази част чл. 8, ал. 2
ПОДНС възпроизвеж да конституционната
разпоредба на чл. 77, ал. 2 от Конституцията. Следователно заместник-председателят
на НС може да осъществява само онези от
правомощията по чл. 77, ал. 1 от Конституцията, за които е овластен от председателя
на парламента. Народното събрание също
може да възлага на заместник-председателя
за изпълнение дейности, които са в компетентност на председателя (чл. 77, ал. 1 от
Конституцията, респ. чл. 8, ал. 1 ПОДНС),
включително да натовари заместник-председателя да изпълнява функциите на председател на НС (в този смисъл е ТР № 19/1992 г.
по к. д. № 28/1992 г.).
Санкционното основание по чл. 5, ал. 1,
т. 2, предл. 2 ПОДНС, изразяващо се в „системно превишаване на права“, на което се
позовава оспореното решение, предпоставя
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наличие на повече от един фактически случай
за извършени от заместник-председателя действия, които са в нарушение на възложени му
по надлежния ред правомощия по чл. 77, ал. 1
от Конституцията. Такива биха били случаите,
ако в качеството си на заместник-председател
на НС Валери Жаблянов извърши действия,
включени в правомощията на председателя
на НС, без това да му е възложено, или еднолично вземе решение, което трябва да се
вземе от колективен орган, или представлява
парламента, без да е оправомощен за това.
Разпоредбата на чл. 84 от ПОДНС не
съдържа изиск ване решени ята на НС да
се мотивират, поради което и решението
за предсрочно прекратяване на мандата на
заместник-председателя на Народното събрание не съдържа мотиви по юридическите
факти, а само правната квалификация на
санкционното основание за прекратяване на
мандата – това по чл. 5, ал. 1, т. 2, предл. 2
ПОДНС. Фактите, които според вносителите
на проекта за решение обосновават правното
основание за предсрочно освобождаване от
поста, са изложени в мотивите към него и
са поддържани в пленарно заседание на НС.
По време на обсъждането им в пленарна зала
са подкрепени от народните представители
от парламентарното мнозинство, които са
гласували предложения проект за предсрочно
прекратяване на мандата на Валери Жаблянов като заместник-председател на НС, без
да внасят промени в него.
Фактическите положения, на които се
основава оспореното решение, са обособени,
както следва:
На 18 януари 2018 г. в парламента с декларация, която Валери Жаблянов направил
в лично качество срещу Договора за добросъседство с Република Македония, накърнил
интересите на страната, понеже квалифицирал
сключения договор като „търгашество, от
най-ниска проба, недоносче и измишльотина“, като по този начин принизил усилията
на двете държави за постигане на взаимно
добросъседство и разбирателство.
Във втория случай твърдяното неправомерно поведение на Валери Жаблянов като
народен представител се изразява в това, че
на 1 февруари 2018 г. извършил нарушение на
чл. 155, ал. 1 ПОДНС, тъй като по време на
пленарното заседание „възпрепятства грубо
реда в залата и отдаването на почит към паметта на жертвите на комунистическия режим
и жертвите на възродителния процес“. Тези
му действия са квалифицирани като пълно
неуважение към българския парламентаризъм
и българския народ.
Тре т и я т сл у ча й на неп ра вомерно по ведение отново е свързан с нарушение на
чл. 155, ал. 1 ПОДНС, понеже като заместникпредседател Валери Жаблянов не изпълнил
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„институционалните си задължения спрямо
парламентарната институция – да утвърждава
институционалния и политически авторитет
на Народното събрание като законодателен
орган“. Този извод се основава на „свързването на Валери Жаблянов с авторството на
разпространената в публичното пространство
Декларация против провеждането на „Луков
марш“, която съдържа твърдение, че Народният съд е „едно необходимо и неизбежно
военновременно правосъдие“.
В трите случая заседанията на парламента
са били ръководени от председателя на Народното събрание.
Предсрочното прекратяване на мандата на
народен представител като заместник-председател с основание по чл. 5, ал. 1, т. 2, предл. 2
ПОДНС несъмнено има санкционен характер
и за да бъде поставено в действие, изисква
нееднократно извършване на правонарушения,
които се обхващат от хипотезата на „системно превишаване на правата“. Понеже става
дума за налагане на санкция за извършени
правонарушения, НС като орган, реализиращ
отговорността, трябва не само да разполага
с доказателствен материал, който установява
безспорно нарушенията, но и правната им
квалификация да се обхваща от основанието
по чл. 5, ал. 1, предл. 2 ПОДНС.
От приетите за установени фактически
положения, на които се е позовало НС, за
да прекрати предсрочно мандата на Валери
Жаблянов в качеството му на заместникпредседател на НС, е видно, че при нито един
от посочените случаи не е налице вмененото
му нарушение да е свързано с превишаване
на правата, които има според конституционната разпоредба на чл. 77, ал. 1, т. 1 – 6,
респ. чл. 8, ал. 1 ПОДНС. Нещо повече, в
пленарно заседание не са представени, поради което и не са обсъждани доказателства
за възложени му от председателя на НС или
от самото НС конкретни правомощия, които
на посочените по-горе дати да е нарушил,
респ. превишил. Фактите, които могат да се
изведат от мотивите на НС, не съдържат посоченото в чл. 5, ал. 1, т. 2, предл. 2 ПОДНС
правопрекратително основание. Следователно
приетото с оспореното решение основание за
освобождаването на народния представител
Валери Жаблянов от заемания пост като
заместник-председател на НС не се основава
на установени по надлежния ред относими
фактически обстоятелства. Народното събрание, като е приложило санкционното основание по чл. 5, ал. 1, т. 2, предл. 2 ПОДНС
към неотносими фактически положения, е
допуснало нарушение на закона, което влиза
в противоречие с изискванията на принципа
на правовата държава, поради което приетото
решение се явява и противоконституционно.
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Понеже приетите в мотивите на НС фактически положения в нито един от случаите
не съдържат признаците на санкционното
основание за предсрочно освобождаване на
народния представител в качеството му на
заместник-председател на НС, не е налице
и квалифициращият признак, свързан със
системност на превишаване на права.
За да обоснове наличието на признака за
системност по отношение на две от действията на Валери Жаблянов, мнозинството
приема, че критерият за системност не е
само количествен. Понеже във всеки закон
са синтезирани от представителите на народа
ценности, всяко действие в несъответствие
със закона носи посегателство върху тези
ценности. Това разбиране на мнозинството
е неприемливо, защото налага извода, че
всеки случай на несъобразяване със закона по дефиниция се обхваща от критерия
за системност. На конституционно ниво и
в ПОДНС при определяне на основанията
за предсрочно освобож даване на заместник-председателите на НС това разбиране
нормативно не е възприето. В мотивите на
проекта за решение НС е приело, че критерият за системност е налице с посочване
на трите случая на действия, извършени от
заместник-председателя, т.е. законодателният
орган е възприел количествения критерий,
който е възприет и по действащите законови определения, според които системност е
налице, когато са извършени най-малко три
нарушения. Възприемането на този подход от
НС има основание, свързано с разпоредбата
на чл. 37 ал. 1 от Указ № 883 за прилагане
на Закона за нормативните актове, според
която думи или изрази с утвърдено правно
значение се използват в един и същ смисъл
във всички нормативни актове.
Правната квалификация по чл. 155, ал. 1
ПОДНС на направеното от Валери Жаблянов
предложение в пленарна зала на 1.02.2018 г. и
твърдението за авторството му на Декларацията против провеждането на „Луков марш“ в
частта за оценката за Народния съд, на която
се е позовало НС, също не се обхващат от
основанието по чл. 5, ал. 1, т. 2, предл. 2 от
ПОДНС. От систематичното тълкуване на
чл. 155 ПОДНС е видно, че тази разпоредба
се намира в раздел втори на ПОДНС, където
е уредена материята, свързана със задълженията на народните представители, вменени им
от етичните норми за поведение в пленарна
зала, предвидените санкции и реда, по който
се налагат санкциите на народните представители при нарушаване на задълженията
им. Следователно става въпрос за правна
уредба, която е съвършено различна както
по фактически положения, така и по правни
основания и свързаните с тях последици от
тази, която урежда системното превишаване
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на правата от заместник-председател на НС,
които има в това му качество, и санкционирането му за извършени нарушения, каквото
основание има предвид разпоредбата на чл. 5,
ал. 1, т. 2, предл. 2 ПОДНС. В тази част не
сподел яме разбирането на мнозинството,
според което извършването на нарушения по
чл. 155 от ПОДНС и неспазването на чл. 67,
ал. 2 от Констит уцията налагат извод за
законосъобразно предсрочно освобождаване
от поста на Валери Жаблянов. Считаме, че
изразеното разбиране на мнозинството влиза
в противоречие и с разпоредбата на чл. 56
от Конституцията. Това е така, защото за
първи път на Валери Жаблянов с решението
на Конституционния съд са вменени нарушения, мотивирани с фактически и правни
съображения, включително и с позоваване
на неспазване на Закона за обявяване на
комунистическия режим в България за пре
стъпен, срещу които народният представител
не е имал възможност да упражни правото
си на защита. Във връзка с това следва да
се посочи, че обективираното според мнозинството в действията на Валери Жаблянов
неспазване на чл. 67, ал. 2 от Конституцията
и на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен липсва
и в мотивите към проекта за решение на
Народното събрание.
Анализът на мотивите към оспореното
решение на НС, отразени в стенографския
протокол от пленарното заседание на парламента от 21.02.2018 г. и в проекта за решение,
разкриват съображения за налагане на продиктувана по целесъобразност политическа
санкция, свързана с изразено неодобрение на
действията на Валери Жаблянов като народен представител. Тези съображения са били
водещи при приемане на решението, но са
в противоречие с приетото от НС законово
основание за предсрочно освобождаване на
заместник-председателя от заемания пост. Съображенията за целесъобразност в случая са
прераснали в нарушение на конституционния
принцип, уреден в чл. 4 от Конституцията, на
който се основава и ПОДНС. Това е така и
защото приемането на решението по съображения за целесъобразност влиза в противоречие
с изискванията, които поставят публичния
интерес и изискването за законност като измерение на принципа на правовата държава,
на който са подчинени решенията за избор и
предсрочно прекратяване на мандата, респ.
освобождаване от поста на заместник-председателя на Народното събрание. Във връзка с
това следва да се посочи, че по силата на чл. 86
от Конституцията и Тълкувателно решение
№ 7/2010 г. по к. д. № 5/2010 г. НС е обвързано
с действащите правила на ПОДНС и дължи
спазването им при приемане на решение, с
което предсрочно се прекратява мандатът на

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

заместник-председател на НС. Недопустимо
е по съображения за целесъобразност НС да
не се съобрази с правилата, уреждащи условията и реда за санкционирането му, защото
наличието на такова неспазване на закона
винаги предопределя нарушение на чл. 4 от
Конституцията.
Принципът на правовата държава не изключва целесъобразността в дейността на НС,
но законовата целесъобразност предполага
предварителна промяна в правната уредба на
основанията и реда за освобождаване и едва
тогава следва постановяването на акт, който
да бъде съобразен с извършените промени в
закона.
Избирането на Валери Жаблянов за заместник-председател на НС не води до ограничаване
на конституционните му права в качеството
на народен представител, свързани със свобода на словото и произтичащи от свободния
мандат (чл. 67 от Конституцията). Извод за
противното може да се направи от разбирането на мнозинството, което приема, че като
заместник-председател Валери Жаблянов е нарушил чл. 67, ал. 2 от Конституцията в случая
с приписаното му авторство на оценката за
Народния съд. Отговорността му за нарушение
е ангажирана на обективно основание като
част от колективна отговорност и без да има
доказателства, че е участвал в приемането
на Декларацията против провеждането на
„Луков марш“.
Фактическите положения, на които се
основава проектът за решение, разкриват
действия и поведение на Валери Жаблянов,
осъществени именно в рамките на свободния мандат и предприети в съответствие със
съвестта и убежденията му в качеството на
народен представител.
От обстоятелствената част на проекта на
решение и стенографските протоколи е видно,
че в нито един от случаите, квалифицирани
като „системно превишаване на правата“,
Валери Жаблянов не е действал в качеството
на заместник-председател, нито е ангажирал ръководството на Народното събрание.
Действал е в лично качество и като народен
представител е у пра ж ни л гаран т ирани те
му от чл. 37, 38, 39 и 67 от Конституцията
права. Така в изказването си на 18.01.2018 г.,
за което в мотивите на проекта за решение
е отбелязано, че се прави в лично качество
от Валери Жаблянов, той е изразил личното
си мнение и оценка като български гражданин и народен представител по отношение
на Договора за добросъседство с Република
Македония. Упражнил е конституционното си право да изразява свободно мнение,
гарантирано му с разпоредбата на чл. 39,
ал. 1, както и правото си да има убеждения
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и да ги изразява (чл. 38 от Конституцията).
Конституционният съд е имал възможност
да посочи, че това са основни права, които
стоят в основата на политическия плурализъм
(чл. 11, ал. 1), и акцентира на недопустимостта
да се монополизира политическата, идеологическата и духовната сфера въобще (чл. 11,
ал. 2) (Тълкувателно решение № 7/1996 г. по
к. д. № 1/1996 г.). Упражняването на правото
свободно да се изразява мнение и възможността народният представител да действа
в публичното пространство в съответствие
със своята съвест и убеждения (чл. 67, ал. 2)
осигуряват и свободата на политическия дебат в НС, която е възможна само при един
по-висок праг на търпимост по отношение
на индивидуалното мнение, когато то не съвпада с това на парламентарното мнозинство.
Конституционният съд е имал възможност
да изрази разбирането си, че свободата на
словото важи не само за „информация“ или
„идеи“, които намират благоприятен прием,
но също така и за тези, „които шокират или
смущават държавата или която и да е друга
част от обществото“ (Тълкувателно решение № 7/1996 г.). Това принципно разбиране
несъмнено обхваща и случаите, при които
става въпрос за изразени мнения относно
международни договори, по които България
е страна, или за събития от историческото
минало на българската държава. При положение, че с изказването си Валери Жаблянов
по никакъв начин не е ангажирал ръководството на НС в качеството си на заместникпредседател, оспореното решение, с което
е санкциониран, като е освободен от този
пост, се явява конституционно нетърпимо,
защото влиза в противоречие с разпоредбите
на чл. 11, 37, 38, 39 и 67 от Конституцията.
Такова противоречие с Основния закон е
налице и относно приписаното авторство на
Валери Жаблянов на Декларацията, с която
се осъжда провеждането на „Луков марш“, в
частта относно дадената оценка на Народния
съд. Поначало се поставя под съмнение авторството му по отношение на декларацията/
апел, за която няма спор, че е политически
акт на парламентарна група, на която той е
член. Но дори да се приеме, че именно нему
принадлежи тази оценка, става въпрос отново
за упражняване на конституционното право
на свобода на изразяване на мнение, поради
което оспореното решение и в тази част се
явява конституционно нетърпимо поради посоченото вече противоречие с разпоредбите
на чл. 37 – 39 от Конституцията.
В рамките на свободния мандат народният
представител има право да прави предложения по време на пленарна сесия на НС. Това
е сторил и Валери Жаблянов на заседанието
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от 1.02.2018 г. Данни направеното предложение да е било съпроводено с нарушаване на
установения ред и възпрепятстване нормалната работа на законодателния орган не са
установени. В стенографския протокол липсва
отразяване той да е нарушил едноминутното
мълчание, с което народните представители
станали и с наведени глави са поканени от
председателя на НС да почетат жертвите на
комунистическия режим и жертвите на възродителния процес.
В заключение оспореното решение се явява
юридически израз на санкция, наложена на
заместник-председателя за това, че е упражнил
като народен представител гарантираните му
от Конституцията основни права. Недопустимо
е в правовата държава упражняването на конституционни права от народен представител,
свързано с изразяване на мнение, различно
от това на парламентарното мнозинство, да
бъде основание за санкционирането му с освобождаване от поста заместник-председател
на парламента. Приетото решение е в противоречие с гаранцията за упражняване на
основните права, прогласена с разпоредбата на
чл. 38 от Конституцията, според която никой
не може да бъде преследван или ограничаван
в правата си поради своите убеждения. Във
връзка с това следва да се посочи, че в конкретния случай не е установено наличието
на нито едно от ограниченията, посочени в
чл. 39, ал. 2, чл. 40, ал. 2, чл. 41, ал. 1 и 2 от
Конституцията, при упражняването на комуникационните права, каквото позоваване
или твърдения липсват и в съобразителната
част на проекта за решение или по време на
дебатите в пленарна зала. Извън посочените
конституционни ограничения са преценките за
политическа целесъобразност и политическа
коректност, респ. съобразяване с мнението на
парламентарното мнозинство, плод на които
е оспореното решение.
Недопустимо е по съображения за целесъобразност парламентът да приема актове,
с които да се ограничават основни права,
уредени с разпоредбите на чл. 11, 37, 38, 39
и 67 от Конституцията, поради което оспореното решение трябваше да бъде обявено
за противоконституционно и на посочените
основания.
Мотивирани от изложеното, подписваме
решението с особено мнение.
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Конституционни съдии:
Борис Велчев
Цанка Цанкова
Гроздан Илиев
Таня Райковска

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 17
от 8 ноември 2018 г.
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по конституционно дело № 9 от 2018 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан
Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Росица Симова
разгледа в закрито заседание на 8 ноември
2018 г. конституционно дело № 9/2018 г., докладвано от съдията Таня Райковска.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България във
фазата за решаване на делото по същество.
Делото е образувано на 28.03.2018 г. по
искане на състав на Върховния касационен
съд (ВКС) за установяване на противоконституционност на чл. 225, ал. 3 от Закона за
съдебната власт (ЗСВ) (обн., ДВ, бр. 64 от
7.08.2007 г.; последно изм. и доп., бр. 77 от
18.09.2018 г.).
Според вносителя разпоредбата на чл. 225,
ал. 3 ЗСВ противоречи на чл. 4, ал. 1, чл. 48,
ал. 1 и 5 във връзка с чл. 31, ал. 3 и 4 от
Конституцията.
Съдебният състав на ВКС посочва, че правото на освободения от длъжност магистрат
да получи паричното обезщетение по чл. 225,
ал. 1 и 3 ЗСВ попада под закрилата на прогласеното и гарантирано в чл. 16 от Конституцията
право на труд и произтичащото от това право
да получи възнаграждение и обезщетение за
положения труд, за което съгласно чл. 48,
ал. 1, изр. 2 от Конституцията държавата е
длъжна да създаде условия, респективно да не
създава пречки за изплащането им. Поддържа
се, че с атакуваната разпоредба се създава
основание за ВСС да откаже изплащане на
обезщетението без гаранции срещу прекомерна
и произволна продължителност спрямо обвинените за умишлени престъпления съдии, прокурори или следователи. Вносителят твърди,
че отсъства легитимна цел за ограничаване
правото на тези лица, липсва разумен баланс
между средства и цели, чието постигане се
търси, засяга се значително правната сфера
на лицата, като се приравняват на виновни
(презумпция за невиновност), търпят същите
неблагоприятни последици, каквито и лицата
с влязла в сила присъда.
Доводи относно противоконституционност
на чл. 225, ал. 3 ЗСВ са изложени от вносителя и в представените след разпореждане
от 31.05.2018 г. допълнителни съображения
по делото.
С определение от 3 юли 2018 г. Конституционният съд е допуснал искането за разглеждане по същество. Съдът е конституирал
като заинтересовани институции: Народното
събрание, Министерския съвет, министъра

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

на правосъдието, министъра на отбраната,
главния прокурор, Висшия съдебен съвет,
Висшия адвокатски съвет.
Отправена е покана да предложат писмени
становища до Съюза на юристите в България,
Съюза на съдиите в България, Българската
съдийска асоциация, Асоциацията на българските административни съдии, Асоциацията
на прокурорите в България, Камарата на
следователите в България.
Поканени са да дадат писмено правно мнение по предмета на делото проф. д-р Васил
Мръчков, проф. д-р Емил Мингов , проф. д-р
Красимира Средкова, проф. д-р Пенчо Пенев,
проф. д-р Снежана Начева.
Постъпилите по делото становища и правни
мнения се разделят на две групи.
Първата група, която включва министъра
на отбраната, Върховния административен съд,
Висшия адвокатски съвет, Съюза на юристите
в България, Съюза на съдиите в България и
Камарата на следователите в България, споделят и допълват доводите в искането, което
намират за основателно.
Втората група становища и правни мнения,
която включва Министерския съвет, министъра на правосъдието, Висшия съдебен съвет,
главния прокурор, проф. д-р Емил Мингов,
намират искането за неоснователно.
Останалите конституирани заинтересовани институции и поканени да дадат правно
мнение по делото не са депозирали писмени
становища.
Съдът, като обсъди доводите в искането и
в допълнителните съображения на вносителя,
постъпилите по делото писмени становища
и правни мнения, както и относимата правна уредба, за да се произнесе, взе предвид
следното:
Предмет на оспорване е чл. 225, ал. 3 от
Закона за съдебната власт, по силата на който
паричното обезщетение при освобождаване от
длъжност не се изплаща до приключване на
наказателното, респ. дисциплинарното, производство в случаите, когато съдия, прокурор
или следовател е привлечен като обвиняем за
извършено умишлено престъпление или по
отношение на него е образувано дисциплинарно производство. В тази редакция разпоредбата действа още от приемането на ЗСВ
през 2007 г. (ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.), като
по нейното прилагане не е имало неяснота и
потребност от промяна.
Според чл. 225, ал. 1 ЗСВ при прекратяване на служебното правоотношение съдиите,
прокурорите и следователите с повече от 10
години стаж на такава длъжност имат право
на еднократно парично обезщетение в размер
на толкова брутни месечни възнаграждения,
колкото прослужени години имат в органите
на съдебната власт, но не повече от 20. Законодателят е предвидил в чл. 229 ЗСВ, че за
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неуредените в съответния раздел въпроси се
прилага Кодексът на труда.
Историческият преглед по въпроса за
обезщетенията на работещите по съдебно
ведомство, респ. в съдебната власт, разкрива,
че подобен вид плащане при прекратяване
на правоотношението (освобож даване от
длъжност, уволнение) е съществувало още
при действието на Търновската конституция.
Законът за устройството на съдилищата от
1926 г. (ДВ, бр. 226 от 22.01.1926 г.) в чл. 127
предвижда, че длъжностните лица по съдебно
ведомство, които са навършили 60-годишна
възраст и имат най-малко 30-годишна служба,
получават при уволнение, освен по дисциплинарен ред (чл. 141), възнаграждение в размер
на една годишна заплата с всички бюджетни
прибавки.
Законът за устройство на съдилищата от
1934 г. (ДВ, бр. 182 от 12.11.1934 г.) в чл. 136
при същата възраст и прослужено време отрежда при уволнение на длъжностни лица по
съдебно ведомство, освен по дисциплинарен
ред – плащане в размер на половин годишна
заплата, с всички бюджетни прибавки. Длъжностните лица, прослужили по-малко време,
получават при уволнение възнаграждение
съгласно Закона за държавните служители и
Закона за бюджета на държавата.
В Закона за устройство на съдилищата от
1976 г. (ДВ, бр. 23 от 19.03.1976 г.) отсъства
конкретна правна уредба, но се препраща
към Кодекса на труда (чл. 220 – 222) при
прекратяване на правоотношението или при
отзоваване на съдия.
В Закона за съдебната власт от 1994 г.
(ДВ, бр. 59 от 22.07.1994 г. – отм., бр. 64 от
7.08.2007 г.) правната уредба се съдържа в
чл. 139г (ДВ, бр. 133 от 1998 г.). Разпоредбата
на чл. 139г, ал. 1 е идентична с действащия
чл. 225, ал. 1 ЗСВ, а в чл. 139г, ал. 3 се посочва: „В случаите на повдигнато обвинение за
умишлено престъпление или на образувано
дисциплинарно производство поради тежко
нарушение или системно неизпълнение на
служебните задължения, както и при действия,
които накърняват престижа на съдебната власт,
обезщетението не се изплаща до приключване на наказателното или дисциплинарното
производство.“
В рамките на българското законодателство
изплащане на обезщетение при прекратяване
на правоотношението с работник или служител (държавен служител) е предвидено в
Кодекса на труда (КТ), Закона за държавния
служител (ЗДСл), Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (ЗОВСРБ), Закона за Националната
служба за охрана (ЗНСО), Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС).
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Задължителен елемент от фактическия
състав на обезщетението по КТ и ЗДСл е
придобиването на право на пенсия от съответните лица. При останалите законодателни разрешения работникът или служителят
има възможност да получи обезщетение при
прекратяване на правоотношението, без да
се изисква придобиване право на пенсия. Хипотезите, при които не се прилага основният
текст за плащане на обезщетение в изброените закони, са различни, най-често свързани
с дисциплинарно уволнение. Специфичното
е, че в посоченото законодателство (без КТ
и ЗДСл) е налице възможност на тези лица
за многократно включване в системата на
правоохранителните органи и отбрана, като
съществува законова основа за преизчисляване
на обезщетението.
Сходно на предвиденото в чл. 225, ал. 3
ЗСВ ограничение по отношение изплащането
на обезщетение към момента на прекратяване
на правоотношението се съдържа в чл. 117,
ал. 7 ЗДАНС (ДВ, бр. 109 от 2007 г.).
В искането тезата за противоконституционност на оспорения текст се основава на
твърдението, че „правото на освободения
магистрат да получи парично обезщетение
по чл. 225, ал. 1 ЗСВ попада под закрилата
на прогласеното в чл. 16 от Конституцията
право на труд и произтичащото от това право
да получи възнаграждение и обезщетение за
положения труд, за което съгласно чл. 48,
ал. 1, изр. 2 от Конституцията – държавата е
длъжна да създаде условия, респ. да не създава
пречки за изплащането им“.
Конституционният съд намира за необходимо да подчертае, че правото на труд е изведено
на конституционно ниво като основно право
на гражданите (чл. 48, ал. 1 от Конституцията). Неговата уредба в Основния закон е
признание от най-високата правна трибуна
за фундаменталното значение на труда като
общо и лично благо (Решение № 1 на КС от
2018 г. по к. д. № 3/2017 г.). Трудът и професията за отделния човек са материалните
условия за живот и за свободното разгръщане
на личността му.
Симетрично на значимите материални, но
и морални последици от пълноценната реализация на правото на труд, в ал. 5 на чл. 48
от Конституцията са откроени същностни
негови проявления: уредени са като основни
права, срещу които стои задължението на
работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труд, минимално трудово
възнаграждение и заплащане, съответстващо
на извършената работа, почивка и отпуск
при условия и ред, определени със закон.
Поради особената им важност, макар и да са
съпътстващи правото на труд, те са с ранг
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на самостоятелни конституционни права на
работниците и служителите с полагащата им
се конституционна закрила.
Разпоредбата на чл. 48, ал. 1, изр. 1 от
Конституцията фиксира широк субектен обхват на правото на труд. Титуляр на конституционното право на труд са „гражданите“. В
тази категория попадат преди всичко лицата,
които работят по трудово правоотношение, но
и много други слоеве от работещите граждани в обществото, които упражняват трудова
дейност в изпълнение на задължения по други
правоотношения – държавни служители, съдии, прокурори и следователи, лицата, които
упражняват самостоятелно занаят, свободна
професия и пр.
Конституционният съд в практиката си
приема, че правоотношени ята на съдии,
прокурори и следователи са самостоятелен
вид административни правоотношения по
изпълнение на платена държавна служба в
изпълнение на функциите им при осъществяване на съдебната власт като отделен вид
държавна власт. Независимо от спецификите на този вид правоотношения, съдиите,
прокурорите и следователите полагат труд
в изпълнение на възложените им функции,
изпълняват законовите си задължения и получават възнаграждение, ползват различни
видове отпуски, подлежат на командироване
и пр., поради което в чл. 229 ЗСВ изрично е
предвидено субсидиарното прилагане на Кодекса на труда за неуредените в този раздел
на Закона за съдебната власт въпроси.
На конституционно ниво не е уреден начинът на определяне на възнаграждението
на съдии, прокурори и следователи, т. е. това
е въпрос на законодателна целесъобразност
(Решение № 18 от 2011 г. по к. д. № 6/2011 г.).
Член 133 от Конституцията предоставя на
законодателя да уреди включително и възнагражденията на работещите в съдебната
власт и по аргумент на по-силното основание
това би следвало да се отнася и до обезщетението при прекратяване на правоотношение
с горепосочените лица. Предоставените със
закон права, които не произтичат директно от
конституционно защитеното право на труд, са
израз на преценка на законодателя и поради
това режимът по отношение на визираните
обезщетения е различен.
Очертаването на пределите на свободата на
преценка на законодателя при фиксиране на
предпоставките за изплащане на еднократно
парично обезщетение на съдии, прокурори и
следователи в случай на освобождаване от
длъжност предполага да се изяснят предназначението и характерът на това обезщетение.
Конституционният съд в свое Решение № 1
от 2017 г. по к. д. № 6/2016 г. по повод оспорване конституционосъобразността на чл. 166,
ал. 3 ЗСВ приема, че еднократното парично
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обезщетение, което съдиите, прокурорите и
следователите получават при прекратяване на
служебното им правоотношение, представлява
по своя характер „благодарствено парично
обезщетение“. Съдът не намира основание
да отстъпи от това разрешение, още повече,
че то е в съответствие както с подкрепените
виждания на доктрината, така и със съдебната
практика и следва традиционното разбиране
в българското общество. Възможностите за
допълнителни плащания на работниците и
служителите при определени хипотези са
широко практикувани в съвременните законодателства, те са били познати в българския
правен ред не само в гореизброеното законодателство, но и в Наредба-закон за трудовия
договор от 1936 г., а понастоящем се явяват
и част от уредбата в чл. 157 на Договора за
функционирането на Европейския съюз.
В доктрината е прието, че паричната сума,
която получават работниците и служителите,
отговарящи на конкретните законови изисквания при прекратяване на правоотношението,
не представлява същинско обезщетение, тъй
като не възстановява на работника или служителя вреди от работодателя. Обезщетението
по чл. 222, ал. 3 КТ е едно правно задължение
за работодателя, респ. субективно право на
работника или служителя, то не предпоставя
вреда и се дължи при наличието на предвидените в закона предпоставки. Вредата не е
между тези предпоставки и съответното плащане не представлява форма на обезвреда и
по същината си не представлява обезщетение.
То е от категорията на плащанията, наречени
„гратификационни“, т. е. изразяващи благодарността на работодателя спрямо работника или
служителя за това „че е приключил живота си
в труда по трудово правоотношение, придобил
е право на пенсия и отива в пенсия“. А при
наличие на работа повече от 10 години при
един и същи работодател това плащане е и в
по-голям размер, защото изразява и признателността на работодателя към излизащия в
пенсия за неговата лоялност, която му е за
свидетелствал с продължителната си работа
и принос в дейността на предприятието.
Гратификацията по чл. 222, ал. 3 КТ е
превърната в задължителна за изплащане от
работодателя, когато всички законови изисквания са налице, т. е. не зависи от неговата
субективна преценка и е въздигната в субективно право на работника или служителя, което
на общо основание може да се защитава и по
съдебен ред. Това благодарствено плащане,
отчитайки неговото социално предназначение,
е замислено и уредено като еднократно плащане при прекратяване на трудовия договор,
съответно на служебно правоотношение в
изпълнение на публична дейност в изпълнителната власт или в изпълнение на публична
дейност в съдебната власт.
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Съобразявайки се с изброените особености
на еднократното парично обезщетение, Конституционният съд застъпва разбирането, че
то, макар и да се изплаща при прекратяване
на правоотношението, не се дължи непосредствено срещу престиран труд и поради това не
представлява трудово възнаграждение, нито
служи за компенсиране на претърпени от
работника или служителя вреди. Обезщетението не е част от конституционно защитеното
съдържание на единното основно право на
труд на съдии, прокурори и следователи по
чл. 48, ал. 1 от Конституцията. Правото на
парично обезщетение при прекратяване на
правоотношението за работа не е включено
в изчерпателния каталог с трудови права по
чл. 48, ал. 5 от Конституцията, поради което
не може да се третира и като самостоятелно
конституционно право.
Изложеното позволява да се заключи, че
законодателят е правомощен по съображения
за целесъобразност – социална и финансова,
да определи условията, при които на съдии,
прокурори и следователи да се изплаща парично обезщетение в случаите на прекратяване
на тяхното правоотношение. Тази законодателна целесъобразност може и следва да бъде
упражнена само в конституционно установените граници (Решение № 18 от 1997 г. по к.
д. № 12/1997 г. и Решение № 7 от 1995 г. по
к. д. № 9/1995 г.).
Свободата на п реценка на Народното
събрание в тази сфера има своите предели,
очертани чрез основните начала, които пронизват конституционната уредба на съдебната власт и стоят в основата на правовата
държава. Сред тях е принципът за нейната
независимост (чл. 117, ал. 2 от Конституцията). В своята практика Конституционният
съд последователно поддържа позицията, че
двете изречения във втората алинея на чл. 117
от Конституцията представляват обективиран
израз на конституционното установяване на
независимостта както на осъществяващите
правораздаването, така и на цялата система,
т. е. на съдебната власт (Решение № 11 от
2002 г. по к. д. № 18/2002 г.; Решение № 12
от 2018 г. по к. д. № 1/2018 г.). Така независимостта на съдебната власт се проявява в
две посоки – първо, независимост от другите
власти (принципа за разделение на властите,
но и взаимодействието помежду им), и второ,
независимост на отделния съдия, прокурор,
следовател при изпълнение на функциите му.
Пряко отношение към автономията на
съдиите, прокурорите и следователите има
механизмът за заемане на магистратски длъжности, както и изискванията, които законът
поставя за това. Сред квалификациите за
постъпване в системата на съдебната власт
присъства изискването за притежаване на
необходимите нравствени качества (чл. 162
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ЗСВ), като законодателят неслучайно е поставил особен акцент върху тях, извеждайки ги
преди професионалните. Това изискване не е
лишено от практическо изражение пожелание, а е уредено като самостоятелно условие
за заемане на длъжността съдия, прокурор
или следовател наравно и наред с останалите. При назначаване на съдии, прокурори и
следователи кадровият орган не проверява
само наличието или липсата на формалните
критерии на закона (образование, стаж и
т.н.), а се произнася и по съществения въпрос
дали кандидатът притежава необходимите
нравствени и професионални качества. Положение, което свидетелства за значението
на нравствените качества на съдиите, прокурорите и следователите като фактор за
формиране на по-високо обществено доверие
към съдебната система, защита правата на
човека и утвърждаване върховенството на
закона, п редот вратяване и ог рани чаване
на кору пци ята в системата на съдебната
власт. Тези качества са мерило за личната
им способност да мислят самостоятелно, да
действат по съвест и вътрешно убеждение,
без да се поддават на въздействия и влияния,
чужди на истината и справедливостта. По
този начин се уплътнява конституционният
принцип за независимост на магистратите,
възприемана като тяхно субективно право
в публичната сфера, корелат на което е задължението на държавата да я осигури, но и
като дълг и отговорност спрямо обществото.
Независимо правосъдие в името на народа, в
защита на правата и законните интереси на
гражданите и юридическите лица може да
се очаква само от съдии, прокурори и следователи, които имат необходимите не само
професионални, но и нравствени качества.
Преценката дали лицето притежава изиск уемите по закон нравствени качества
се прави при вливането му в системата на
съдебната власт, като тези качества следва
да се проявят във времето, през което то
осъществява своите магистратски функции.
Нравствените качества на съдиите, прокурорите и следователите трябва да личат във
всички техни актове и действия, включително и към момента на преустановяване
на правоотношението, те са от значение за
произтичащите от това правни последици.
В този смисъл оспорената уредба импонира на важността на изискването съдиите,
прокурорите и следователите да изпълняват
и внедряват в професионалната си дейност и
в личния си живот правилата за нравствено
поведение. Възприетото в атакуваната разпоредба разрешение се явява продължение
на системен и последователен законодателен
подход, в основата на който стои разбирането
за нравствените и професионалните качества
на съдиите, прокурорите и следователите
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като атестат и гарант за тяхната автономия.
Така се постигат вътрешна съгласуваност и
последователност в логиката на правната
уредба, свързана със статута на посочените
лица (правова държава във формален смисъл).
О тла га не т о на изп ла ща не т о на ед но кратното благодарствено обезщетение при
условията на чл. 225, ал. 3 ЗСВ е моралната
оценка, която законодателят поставя при
наличие на достатъчно данни за поведение, с
което съдията, прокурорът или следователят
се е отклонил от повелята за нравственост
и безукорност и е дал повод за водене на
дисциплинарно или наказателно производство срещу него. Понятието „нравствени
качества“ е морална категория. Моралът
представлява система от неписани правила
за поведение, които не възникват по силата
на властнически акт. Ето защо способ да
се гарантира спазването им в една правова
държава е облеченото във формата на закон
неодобрение, което съответното аморално
поведение среща у останалите членове на
обществото.
Крайната цел на атакуваната разпоредба
е да запази интегритета на магистратската
служба и доверието на гражданите в нея.
Съвкупността от поведението на отделните
магистрати в личен и професионален план
е това, което в най-голяма степен оформя
облика на съдебната власт пред обществото.
Изплащането на парично обезщетение на
съдия, прокурор или следовател, преди да е
ясен изходът от образуваното наказателно
производство срещу него, несъмнено ще накърни авторитета на съдебната власт. А съхраняването на престижа на съдебната власт и
доверието в нея, разколебано от поведението
на освободения от длъжност магистрат, е
цел от най-висш, конституционен порядък
и предпоставка за нормалното и безпрепятственото є функциониране (Решение № 5 от
2016 г. по к. д. № 2/2016 г.).
Така оспорената уредба допринася за реализацията на един от същностните компоненти
на принципа за правова държава – възстановяването на правната справедливост. Правните субекти следва да се осланят на съдебната
власт в търсене на закрила на своите права
и свободи, а доверието и доброто име, с
които тази власт се ползва в обществото,
способстват за това.
В разрешението по чл. 225, ал. 3 ЗСВ се
проектира и друго ясно правило на правовата
държава – разпоредбите по прилагане на даден правен институт да бъдат не само точно
и ясно разписани, но да са формулирани в
тясна близост и унисон с неговата правна
същност и предназначение, да съобразяват
контекста, в който този институт се прилага.
Еднократното благодарствено обезщетение,
което се изплаща на съдия, прокурор, следо-
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вател при освобождаване от длъжност, е за
положените усилия в хода на правораздавателната му дейност, за неговия личен принос
в процеса на утвърждаване на върховенството
на правото. То е форма на отблагодаряване,
с която се отдава заслуженото за проявената
отдаденост и усърдие в работата.
В своя та п рак т ика Конст и т у ц ионни я т
съд поставя ударението именно върху тази
особеност на паричното плащане при прекратяване на правоотношението за работа и
го определя като благодарствено (Решение
№ 1 от 2017 г. по к. д. № 6/2016 г.). В този
контекст получаването на обезщетение при
освобождаване от длъжност като съдия, прокурор или следовател в условията на висящо
наказателно производство би било несъвместимо със самата природа на гратификацията
като израз на благодарност за дългогодишна
предана служба, за проявената от работника
или служителя лоялност.
Неза виси мос т та на ма г ис т рат и т е по
отношение на предмета на тяхната дейност
(наказателно, гражданско или административно производство), произтичаща от чл. 117
на Конституцията, разбирана като свободно
от указания, законосъобразно изпълнение на
служебните функции, не може да съществува,
без да е подсигурена и тяхната лична независимост. Ето защо в сферата на конституционноправното регулиране са изградени и се
прилагат правни механизми, предназначени
да гарантират постигането є на практика.
Такъв е институтът на имунитета на съдиите,
прокурорите и следователите.
Конституционната уредба на магистратския имунитет търпи динамично развитие
във времето, за да се стигне до действащото
положение, според което посочените лица се
ползват с наказателна и гражданска неотговорност за служебни действия и постановени актове, при условие, че извършеното не
съставлява умишлено престъпление от общ
характер (чл. 132, ал. 1). В доктрината се
подчертава материалноправният характер на
неотговорността – тя е за служебни действия, чрез които се осъществяват основните
функции и се вземат решения.
По действащата българска Конституция
съдиите, прокурорите и следователите имат
само функционален имунитет, предназначен
да създаде благоприятна среда на свободно
от натиск и въздействие решаване на делата
и преписките. С това си съдържание и с този
си предметен обсег неотговорността е предназначена да гарантира на посочените лица
тяхната независимост, когато осъществяват
функциите си. На фона на това предназначение на функционалния имунитет, когато
наказателното производство срещу освободения от длъжност магистрат се води при
наличие на достатъчно данни за умишлено
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престъпление от общ характер, извършено
при или по повод изпълнение на служебни
задължения, следва да се допусне, че това му
поведение се е проектирало негативно върху
осъществяваните от него професионални
функции. В тези слу чаи разпоредбата на
чл. 225, ал. 3 ЗСВ изпълнява и важна предупредително-възпираща функция – съдиите,
прокурорите и следователите да се въздържат
от актове и действия, с които посягат върху
ядрото на правосъдната дейност.
Прегледът на уредбата на обезщетенията
с гратификационен характер в българското
законодателство показва, че законодателят
подхожда диференцирано при установяване
на критериите, които предпоставят възникването на правото на парично обезщетение,
от една страна, и на критериите, съобразно
които се определя неговият размер, от друга.
Държи се сметка за характера и естеството
на упражняваната от работника или служителя трудова дейност, за нейното значение
за нормалното функциониране на държавния апарат, за осигуряване на сигурността
и суверенитета на държавата и за защитата
на правата и законните интереси на гражданите. Такъв диференциран подход се вписва
напълно в свободата на преценка, с която
законодателят разполага, когато регламентира
права, които не са с ранг на конституционни, нито са производни от гарантирани по
Конституция права.
Подобен подход, при който еднократното
парично обезщетение, дължимо в случаите
на прекратяване на правоотношението за
работа, не се изплаща до приключване на
висящо наказателно, респ. дисциплинарно,
производство, съвсем не е чужд на правната
ни система. Аналогично на възприетото в
чл. 225, ал. 3 ЗСВ разрешение се съдържа и
в Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“.
Според уредбата в Кодекса на труда, към
която чл. 229 ЗСВ препраща за неуредените
в раздел V от ЗСВ въпроси, това право възниква дори и при дисциплинарно уволнение
на работника. Атакуваното разрешение в
ал. 3 на чл. 225 ЗСВ обаче има за цел да
открои по-релефно положението на съдиите,
прокурорите и следователите и важността на
техните функции.
Преамбюлът на Конституцията прогласява
справедливостта като общочовешка ценност,
за чиято реализация е мислена и се прилага
самата Конституция. Оспорената разпоредба
е средство за постигане на справедлив от
конституционноправна гледна точка резултат, така че да не се стигне до изплащане
на благодарствено парично обезщетение на
съдии, прокурори и следователи, извършили
прест ъплени я или теж к и дисциплинарни
нарушения (Решение № 1 на КС от 2017 г.
по к. д. № 6/2016 г.).
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Конституционният съд не споделя и изложеното в искането съображение, според
което разрешението по чл. 225, ал. 3 ЗСВ
третира еднакво лицето, срещу което само
е повдигнато обвинение, и лицето, осъдено
с влязла в сила присъда, като не се изплаща благодарствено обезщетение и в двата
случая. Атакуваната норма не преграж да
безвъзвратно получаването на парично плащане, а го отлага във времето до приключване на висящото наказателно производство
с влязла в сила присъда. Възникването на
изискуемостта на правото на обезщетение
по чл. 225, ал. 1 ЗСВ в случай на освобождаване от длъж ност на обвин яем съди я,
прок у рор или следовател следователно е
поставено в зависимост от настъпването на
едно отлагателно условие – приключването на
образувано наказателно производство срещу
съдия, прокурор или следовател чрез неговото
прекратяване или постановяване на влязла
в сила присъда, при отчитане особеностите
на чл. 165, ал. 1, т. 3 ЗСВ.
Конституционният съд не споделя и тезата на вносителя на искането, според която
с оспорвания текст се създава основание за
Висшия съдебен съвет да откаже изплащане
на парично обезщетение без гаранции срещу
прекомерна и произволна продължителност
на съдебното производство спрямо обвинените за умишлени престъпления горепосочени
лица. Конституционният съд припомня, че
добросъвестността на органите на власт, в
т. ч. и на органите на съдебната власт, се
предполага (Решение № 1 на КС от 2005 г.
по к.д. № 8/2004 г.). Презумпцията за тяхната
добросъвестност според Конституционния съд
е издигната в мерило за конституционосъобразност на текущото законодателство. Тази
презумпция служи като основа за нормо
творческата дейност на Народното събрание
и е втъкана в разума на приеманите от него
закони.
Като израз на това принципно разбиране
Наказателно-процесуалният кодекс подпомага
проявлението на презумпцията за добросъвестност в процеса на правоприлагане, като
с императивни норми създава задължение за
органите на съдебната власт да приключват
производствата по наказателни дела в разумен срок. Предвидени са редица процесуални
срокове досежно досъдебното производство,
а чл. 22, ал. 1 НПК задължава съда да разглежда делата в разумен срок. Все законови
гаранции срещу прекомерна продължителност
на наказателното производство.
Поради изложеното Конституционният
съд приема, че искането на състав на ВКС
за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 225, ал. 3 ЗСВ е
неоснователно, поради което следва да бъде
отхвърлено.
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Воден от изложените съображения и на
основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституция
та във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за
Конституционен съд Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на тричленен състав
на Върховния касационен съд, гражданска
колегия, четвърто отделение, за установяване
на противоконституционност на чл. 225, ал. 3
от Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64
от 7.08.2007 г.; последно изм. и доп., бр. 77 от
18.09.2018 г.).
Председател:
Борис Велчев
10117

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2
от 8 ноември 2018 г.

по конституционно дело № 5 от 2018 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова,
Константин Пенчев, Таня Райковска, при
участието на секретар-протоколиста Кристина Енчева разгледа в закрито заседание
на 8 ноември 2018 г. конституционно дело
№ 5/2018 г., докладвано от съдията Мариана
Карагьозова-Финкова.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2
от Конституцията и чл. 19, ал. 1 от Закона
за Конституционен съд (ЗКС).
На 18.03.2018 г. в Конст и т у ц ионни я съд
е пост ъпи ло искане о т главни я п рок у рор
на Реп ублика Бъ лгари я за установяване на
п ро т ивоконст и т у ц ионност на ч л. 5, а л. 1,
т. 6, ч л. 27, 28 и 29 о т Закона за част ната
ох рани т елна дейност (ЗЧОД) (ДВ, бр. 10
о т 2018 г.) пора ди п ро т иворечиет о им с
п ринц ипи т е на п равовата д ържава (Преамбюл, ч л. 4, а л. 1) и с ч л. 105, а л. 2 о т
Конст и т у ц и я та на Реп ублика Бъ лгари я и
с ъд ът е образу ва л конс т и т у ц ион но дело
№ 5/2 018 г. По -к ъ сно на с ъщат а дат а в
Конст и т у ц ионни я съд е пост ъпи ло искане
от п рези ден та на Реп ублика Българи я да се
обявя т за п ро т ивоконст и т у ц ионни разпоредби т е на ч л. 5, а л. 1, т. 6, ч л. 27, 28, 29,
§ 1, т. 2 о т носно д у ми т е „о тделно т о населено м ясто, обособено като самостоя телна
у рбанизи рана т ери т ори я – п ри ох рана на
у рбанизи рани т ери т ории“, как т о и свързани я т с тя х § 1, т. 5 о т Закона за част ната
ох рани т елна дейност (ЗЧОД) (ДВ, бр. 10
о т 2018 г.) пора ди несъо т ветст вие с ч л. 4,
а л. 1, ч л. 7, ч л. 8, ч л. 105, а л. 2, ч л. 143,
а л. 3 о т Конс т и т у ц и я т а и е о бра зу ва но
конст и т у ц ионно дело № 6/2018 г.
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В за к ри т о зас еда н ие, с ъ с т оя ло с е на
3 юл и 2 018 г., Конс т и т у ц ион н и я т с ъд е
доп усна л за разглеж да не по същес т во и
д ве т е посочен и по -г оре конс т и т у ц ион н и
дела по реда на тя х но т о образу ване. Во дим о т констатац ии т е в двет е оп ределени я
по доп уст имост, Конс т и т у ц ионни я т съд е
п риел, че има сходс т во в п редмета на к. д.
№ 5/2018 г. и к. д. № 6/2018 г. и е присъедини л к. д. № 6/2018 г. к ъм к. д. № 5/2018 г.
(т. 2 о т диспози т ива на оп ределениет о за
доп ускане за разглеж да не по същес т во на
к. д. № 6/2018 г. о т 3 юли 2018 г.) за съвмес т но разглеж да не и реша ва не.
О т пок а нен и т е на основа н ие ч л. 20 а,
а л. 1 о т Пр а ви л н и к а з а о рг а н и з а ц и я т а
н а д ей н о с т т а н а К о н с т и т у ц и о н н и я с ъ д
( ПОД КС ) з а и н т е р е с о в а н и и н с т и т у ц и и
с та новище по дело т о са п редс та ви ли Минис т ерск и я т съвет, м инис т ърът на о тбраната, минист ърът на вът реш ни т е рабо т и,
Върховни я т а дминис т рат ивен съд, На ц иона л ната с ледс т вена с л у жба и Висш и я т
а двокатск и съвет.
О т пок а нен и т е на основа н ие ч л. 20 а,
а л. 2 ПОДКС неп ра ви т елс т вени орга низац ии са п ред лож и ли с та новище по дело т о:
Съюзът на юрист и т е в Бъ лгари я, К амарата
на следователите в България, Индустриален
к л ъс т ер „Сиг у рнос т“, Бъ лгарската камара
за ох рана и сиг у рнос т, Съюзът на фи рм и т е
за ох рана и сиг у рнос т.
Писмено правно мнение, покана за каквото е отправена до изтъкнати специалисти по
предмета на делото по чл. 20а, ал. 3 ПОДКС,
е дадено от проф. д-р Христо Георгиев и
доц. д-р Веселин Вучков.
Оспорените разпоредби от ЗЧОД са обнародвани в ДВ, бр. 10 от 2018 г.
На 24 октомври 2018 г. от 44-то Народно събрание е приет Закон за изменение и
допълнение на Закона за правната помощ
(ЗИДЗПП) (ДВ, бр. 92 от 2018 г.). С § 5 от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗИДЗПП са внесени промени в Закона за
частната охранителна дейност (ЗЧОД) (ДВ,
бр. 10 от 2018 г.), меж ду които е и отмяната
на оспорените пред Конституционния съд
текстове от същ и я, как т о следва: с § 5,
т. 1, буква „б“ се отменя т. 6 от чл. 5, ал. 1
от ЗЧОД; с § 5, т. 6 се отменят, в глава
втора, раздел VI на ЗЧОД, чл. 27, 28 и 29;
с § 5, т. 7, буква „а“ и буква „б“ в § 1, т. 2
от допълнителни те разпоредби на ЗЧОД
отпада оспореният пред Конституционния
съд израз „отделното населено място, обособено като самостоятелна у рбанизирана
територи я – при охрана на у рбанизирани
територии“ и се отменя т. 5 от същия § 1 на
ЗЧОД. Посочените промени са обнародвани
в ДВ, бр. 92 от 2018 г.
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Предвид изложеното Констит у ционният съд счита, че отмяната на оспорените
разпоредби – предмет на констит у ционно
дело № 5 от 2018 г. (ведно с присъединено
към него к. д. № 6/2018 г.), води до липса
на предмет, както и на правен интерес от
разглеждането му по същество. Поради това
и в съответствие с разпоредбите на чл. 19
ЗКС и чл. 25, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от ПОДКС
исканията на главния прокурор на Република България и на президента на Република
България следва да бъдат отклонени, а производството по делото – прекратено.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и
чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд
Конституционният съд
ОПРЕДЕЛИ:
Отклонява исканията на главния прокурор на Република България и на президента
на Република България за установяване на
противоконституционност на чл. 5, ал. 1, т. 6,
чл. 27, 28 и 29 и искането на президента за
установяване на противоконституционност
на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на
ЗЧОД относно думите „отделното населено
място, обособено като самостоятелна урбанизирана територия – при охрана на урбанизирани територии“, както и на свързания с тях
§ 1, т. 5 от Закона за частната охранителна
дейност (обн., ДВ, бр. 10 от 2018 г.; посл. изм.,
бр. 92 от 2018 г.).
Прекратява производството по конституционно дело № 5 от 2018 г.
Връща исканията ведно с препис от определението на вносителите.
Председател:
Борис Велчев
10096

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 12 ноември 2018 г.
Председателят на Конституционния съд
на Република България на основание чл. 148,
ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република
България и чл. 11, ал. 1 и 3 от Закона за
Конституционен съд
ОПРЕДЕЛИ:
Обявява за прекратени поради изтичане на
определения срок мандатите на съдиите от
Конституционния съд, считано от 13 ноември
2018 г., както следва:
От квотата на Народното събрание:
1. Цанка Тодорова Петрова
От квотата на съдебната власт:
1. Стефка Савова Стоева
2. Румен Христов Ненков
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От квотата на президента на Републиката:
1. Кети Методиева Маркова
Съдиите, чийто мандат се прекратява, се
освобождават от датата на встъпване в длъжност на новоизбраните и новоназначените
конституционни съдии.
В изпълнение на чл. 11, ал. 4 от Закона
за Конституционен съд определението да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Председател:
Борис Велчев
10106

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 14 ноември 2018 г.

Конституционният съд в състав: заместващ
председател: Гроздан Илиев, членове: Георги
Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов,
Мариана Карагьозова-Финкова, Константин
Пенчев, Таня Райковска, Надежда ДжелеповаРангелова, Павлина Панова, Атанас Семов,
Красимир Влахов, в закрито заседание, като
взе предвид резултата от извършени я на
14 ноември 2018 г. избор на председател на
Конституционния съд на Република България,
съгласно чл. 147, ал. 4 от Конституцията на
Република България и чл. 7, ал. 2 от Закона
за Конституционен съд
ОПРЕДЕЛИ:
Обявява за избран за председател на Конституционния съд на Република България
Борис Владимиров Велчев.
Определението да се обнародва в „Държавен вестник“.
Заместващ председател:
Гроздан Илиев
10224

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМ ЗА
РАЗБИРАТЕЛСТВО
меж д у Министерството на отбраната на
Република България и Върховното главно
командване на Обединените въоръжени сили
в Европа (SHAPE) относно Мобилен КИС модул (DCM) F от 2-ри свързочен батальон на
НАТО в Горна Малина, Република България
(Одобрен с Решение № 686 от 25 септември
2018 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му – 19 октомври 2018 г.)
Приложими документи
A. PO(2011)0204-Final, New NATO Command
Structure, Including Its Geographic Footprint,
dated 8 June 2011
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B. C-M(2012)0055-AS1, Deactivation of NCSA
and Activation of NCISG, ACO, dated 2 July
2012 (noting NAC approval of MCM-0076-2012,
dated 22 June 2012
C. C-M(69)22, Procedure for the Activation
and Reorganization in Peacetime of NATO
Military Bodies and Rules for Granting Them
International Status and International Financing,
dated 19 May 1969
D. PO (2012) 0514, Council Approval of the
End State of Peacetime Establishment for Allied
Command Operations and A llied Command
Transformation, dated 28 November 2012
E. MC 0500/2 (Final) NATO International
Peacetime Establishments, dated 29 January 2013
F. MC 0324/3 (Final), The NATO Military
Command Structure, dated 30 January 2013
G. Agreement between the Parties to the
North Atlantic Treaty Regarding the Status of
Their Forces, done in London, dated 19 June
1951 (NATO SOFA)
H. Protocol on the Status of International
Military Headquarters Set Up Pursuant to the
North Atlantic Treaty, done in Paris, dated 28
August 1952 (Paris Protocol)
I. PO (2011)0020, NATO Command Structure,
Host Nation Support, Policy and Standards, dated
14 February 2011
J. Agreement between the Republic of Bulgaria
and Supreme Headquarters Allied Powers Europe
and Headquarters, Supreme Allied Commander
Transformation to supplement the Paris Protocol,
signed on 15 March 2017 and 26 April 2017 in
Mons Belgium
K. Garrison Support Arrangement (GSA)
between Republic of Bulgaria, represented by
Ministry of defense and Supreme Headquarters
Allied Powers Europe (SHAPE) regarding Base
Suppor t to Deployable Communication and
Information Systems Module (DCM) F, 2nd NATO
Signal battalion (2NSB), dated 28 august 2014
Министерството на отбраната на Репуб
лика България и SHAPE, наричани по-долу
„Участници“;
Като отчитат, че в решенията си в Приложими документи т. А и т. B и в съответствие
с процедурите в Приложими документи т. C
Северноатлантическият съвет и Военният
комитет одобриха активирането на групата
на НАТО по КИС и нейната мобилна КИС
структура, включително DCM F от 2nd NSB
(2-ри свързочен батальон на НАТО);
К ато от чи тат, че целени я т ми рновременен щат на Групата на НАТО по КИС
(End State Peacetime Establishment – ESPE),
включително и на DCM F от 2nd NSB (2-ри
свързочен батальон на НАТО), е одобрен в
Приложими документи т. D и т. Е като част
от командната структура на НАТО в Приложими документи т. F;
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Като отчитат, че Групата на НАТО по
КИС и нейните подчинени формирования,
както и нейният меж дународен персонал
имат правен статут по Приложими документи
т. G, т. H и т. J;
Като отчитат, че Република България е
предложила на национално ниво да окомплектува с личен състав DCM F и да позволи
модулът да се дислоцира на територията на
Република България;
Като отчитат необходимостта от изясняване на някои договорености и разбирания
относно DCM F;
Се споразумяха за следното:
Раздел 1
Цел
1. Този меморандум за разбирателство
(MoU) установява отговорностите на участниците, както и определя условията за служба
в НАТО и на национално равнище, както и
приложимите правила и процедури по отношение на DCM F, 2nd NSB.
2. Този MoU не би следвало да е в противоречие със законодателството на Република
България, с международното право и с договорите на НАТО. При възникване на конфликт
предимство ще имат законите и подзаконовите
нормативни актове в сила на територията на
Република България, международното право
и договорите на НАТО. SHAPE и Министерството на отбраната на Република България
се уведомяват взаимно в случай на конфликт.
Раздел 2
Дефиниции
1. За целите на този MoU и съпровождащите го документи се прилагат следните
определения:
2. Мобилен КИС модул F (DCM F) се разбира като организация и персонал на Мобилен
КИС модул F, разположен в Горна Малина,
Република България. Въпреки че неговият
персонал е част от мирновременна структура
на Групата на НАТО по КИС, той не е включен по основното длъжностно разписание на
Групата на НАТО по КИС и мирновременната структура на Обединеното командване
по операциите ACO PE. Длъжностите на
DCM F не се отчитат при разпределението
на длъжностите, изискващи висше офицерско
звание, и ключовите длъжности в командната
структура на НАТО.
3. „The Republic of Bulgaria“ означава Репуб
лика България, представлявана от Министерството на отбраната на Република България.
4. Групата на НАТО по КИС (NCISG) е
ACO (Allied Command of Operations) командване със седалище в Белгия и подчинено на
SHAPE. Това е щаб, в чието подчинение е 2-ри
свързочен батальон на НАТО, чието седалище
се намира в Грацанизе, Италия.
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Раздел 3
Правни съображения
1. С одобрението на новата командна структура на НАТО от Северноатлантическия съвет
на 8 юни 2011 г., последвано от активирането
на групата на НАТО по КИС на 1 юли 2012 г.,
Парижкият протокол е приложим за DCM F
(от 2-ри NSB) в Горна Малина. DCM F е със
статут на Международен военен щаб, както
е описано в член 14 от Парижкия протокол
(Приложими документи по т. H). Конкретните
привилегии и имунитети на DCM F и неговият
персонал са установени в Допълнителното
споразумение в Приложими документи по
т. H, договорено между Република България
и SHAPE/HQ SACT.
2. Командирът на DCM F има правомощиe да подписва официални документи и да
предприема официални действия от името на
групата на НАТО по КИС и SHAPE, които
са необходими за изпълнението на мисиите
на DCM F. Това правомощие може да бъде
делегирано на подчинените длъжностни лица
за всеки отделен случай. Като неразделна
част от Групата на НАТО по КИС, ACO командването, подчинено на SHAPE, DCM F
няма отделна юридическа правосубектност от
SHAPE като цяло. SHAPE, Групата на НАТО
по КИС, 2-ри NSB или техни представители
изпълн яват определени правни действи я,
когато това се изисква от името на DCM F,
включително, но не само, упражняване на
правоспособност за сключване на договори,
подписване на административни споразумения, правни и административни производства
и придобиване или разпореждане с имущество.
Раздел 4
Местоположение и съоръжения
М ястото за постоянна мирновременна
дислокация за DCM F, 2-ри NSB е във военно
формирование, разположено в Горна Малина.
Планирането на съоръженията, инфраструктурата и оперативното оборудване, които
ще се предоставят на DCM F, се извършва в
контекста на Планове за способности и планове за разпределение на оборудването, които
се разработват и одобряват в съответствие с
процедурите на НАТО и/или АСО.
Раздел 5
Приложими правила и регулации
Доктрината, политиката, принципите и
административните процедури, описани в
документите на Военния комитет на НАТО,
директивите за Стратегическото командване и
директивите на Групата на НАТО по КИС са
приложими за DCM F и нейния персонал. Наред с други въпроси това включва и въпроси
по отношение на командната верига, обучението, финансовото управление, подкрепата
от страната домакин, както и имуществената
отчетност.
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Раздел 6
Командване и управление
1. Както е одобрено от Северноатлантическия съвет (NAC), DCM F е подчинена единица на Групата на НАТО по КИС. Неговата
командна верига във възходящ ред включва
Щаба на 2-ри NSB, Щаба на Групата на НАТО
по КИС и SHAPE. По този начин DCM F е
част от командната структура на НАТО.
2. Като част от Групата на НАТО по КИС,
DCM F, 2-ри NSB е обект на командване и
управление от НАТО. SACEUR упражнява
оперативен контрол (OPCON) върху Групата
на НАТО по КИС, включително 2-ри NSB и
DCM F. От името на SACEUR командващият
на NCISG упражнява оперативно командване
(OPCOM) върху групата на НАТО по КИС
включително 2-ри NSB и DCM F. При развръщане в операция на НАТО OPCON може
да бъде делегиран на оперативния командир
или на командира на групировката, действаща в района на операцията, при подходящи
обстоятелства. По всяко време DCM F от
2-ри NSB остава под дисциплинарната власт
на българските военни органи и административния контрол (ADCON) от национална
гледна точка.
3. DCM F може да се използва за национални
цели при определени обстоятелства (описани
по-долу). Освен това националните DCM са
идентични с DCM на НАТО за всички други
намерения и цели, включително възможност
за общо финансиране от НАТО.
Раздел 7
Развръщане в операции и учения
С решение на командващия на Групата на
НАТО по КИС и с предварителното съгласие
на България DCM F от 2-ри NSB и неговият
персонал могат да бъдат разгърнати изцяло
или частично, включително с попълване на
отделни длъжности в подкрепа на учения на
НАТО и одобрени от Съвета военни операции
и мисии в съответствие със своевременно
издадени предупредителни и разпоредителни
заповеди от командването на Групата на НАТО
по КИС или от командването на 2-ри NSB.
Групата на НАТО по КИС уведомява българските военни органи за предстояща заетост на
DCM F възможно най-скоро. DCM F от 2-ри
NSB може да бъде развърнат в международни
военни операции само след като Групата на
НАТО по КИС получи писмено съгласие от
българските органи. Това съгласие не следва
да бъде в противоречие или несъответствие
с решенията, взети от Република България в
Северноатлантическия съвет по отношение на
командната структура на НАТО и настоящите
и бъдещите операции, ръководени от НАТО.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

Раздел 8
Използване на DCM F за национални цели
1. Оборудването на НАТО и личният състав
на DCM F от 2-ри NSB могат да се използват
за национални цели само ако тази национална
необходимост не противоречи на ангажиментите на DCM F към НАТО. Исканията за
такова национално използване се предават
на командващия Групата на НАТО по КИС
за одобрение. Всички разходи, произтичащи
от това национално използване, се поемат от
България. КИС оборудване на НАТО може
да се използва за подобни национални цели,
ако това не се изисква за целите на НАТО.
България е финансово отговорна за всяка
загуба или повреда на собственост на НАТО,
използвана за такива национални цели.
2. Преди използването за национални цели
командващият NCISG извършва прехвърляне
на правомощия на съответния национален
командир, който може допълнително да делегира командването и контрола в зависимост
от националните изисквания.
3. Има две възможности на национално
използване: предвидима и непредвидима.
3.1. Предвидимото използване може да
възникне, ако има нужда от подпомагане на
КИС в национални или многонационални
операции, учения, тренировки или демонстрации. Националната заетост може да се
осъществи и в подкрепа на важни събития,
посещения от ВИП (например посещение на
Военния комитет на НАТО, срещи на равнище
министри и т.н.).
3.1.1. С цел най-добро планиране в национален план NCISG и 2-ри NSB информират
българските военни власти за очакваните
развръщания на DCM F в подкрепа на ръководените от НАТО операции и учения чрез
командната верига NCISG.
3.1.2. Българските военни власти ще подават
заявленията си за национално използване на
целия или на част от персонала и оборудването на DCM F до командващия NCISG чрез
Българския национален военен представител
в SHAPE най-малко 180 дни преди началото
на националното използване.
3.1.3. В искането за национално използване
трябва да се посочат подробно необходимият брой персонал, определените му задачи,
идентифицираното оборудване по вид, количество и необходимите услуги от Групата на
НАТО по КИС, ако има такива, за да бъдат
изпълнени (доставени) в съответната точка
за достъп на NGCS CIS (PoP).
3.2. Непредвидимото използване може да
се случи само в контекста на овладяване на
бедствия, предизвикани от човешка дейност,
или природни бедствия.
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3.2.1. В случай на непредвидено национално искане българските военни власти
информират NCISG възможно най-бързо и
подават официално искане възможно найскоро. Органите на NCISG отговорят на това
искане възможно най-скоро.
Раздел 9
Попълване с личен състав и въпроси по
личния състав
1. Детайлната структура на персонала на
DCM F е предоставена в международния Мирновременен щат (PE) на 2-ри NSB от Групата
на НАТО по КИС. Промените в одобрения
мирновременен щат се извършват в съответствие с правилата и процедурите на НАТО.
Последиците от тези промени се обсъждат
между Участниците, както се изисква.
2. Рутинното администриране на персонала
на DCM F, назначен на длъжности в PE, се
извършва в съответствие с правилата и процедурите на НАТО, включително A AP-16D,
ACO Directive 45-1 и други приложими политики и директиви.
3. Първоначалната продължителност на
заемане на длъжност трябва да бъде три години, в съответствие с SMAPP 12 на A AP-16D,
с възможност за последващи удължавания до
пет години за всяко удължаване.
4. Българск и ят персонал се назначава
на РЕ на НАТО в DCM F с цел изпълнение
на задачите на НАТО и е разполагаем за
НАТО на пълно работно време. Исканията
за освобождаване на персонала на DCM F
за изпълнение на национални задължения
или обучение трябва да бъдат координирани
чрез Щаба на Групата на НАТО по КИС или
негови представители.
5. Всеки персонал, който заема длъжности
извън официалния РЕ, се счита за национален
персонал и не отговаря на условията за общо
финансиране на НАТО.
Раздел 10
Дисциплина
Дисциплината остава национално право и
всички дисциплинарни въпроси се решават в
съответствие с българските закони, правила
и процедури. Групата на НАТО по КИС може
да уведоми българските органи за случаи
на неправомерно поведение от персонала
на DCM и може да направи препоръка за
дисциплинарни мерки, когато това е подходящо. По подобен начин в подходящи случаи
Групата на НАТО по КИС може да поиска
да освободи лица, назначени в DCM, от заемането на международната длъжност. Тези
искания се предават на българските органи
чрез Националния военен представител в
SHAPE в съответствие с ACO Директива 45-1.
Българските власти предприемат действия за
преназначаване съгласно българското законодателство и процедури.
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Раздел 11
Обучение
В съответствие с AAP-16D индивидуалното
обучение, изискванията, описани в длъжностните характеристики, като обща военна
подготовка, професионална квалификация
по КИС (задължителната подготовка) и езиковото обучение на персонала на DCM F,
са национална отговорност, изпълнявана от
България в съответствие с националните разпоредби. Обучението и подготовката на екипи
преди развръщане и подготовка за операции
и учения на НАТО трябва да се провеждат в
съответствие с изискванията на NCISG или
2-ри NSB. SHAPE или негови представители
финансират и организират всякаква специфична за НАТО подготовка (включително и
по КИС), изисквана от персонала на DCM.
Раздел 12
Военно оборудване
1. Индивидуалното военно оборудване на
персонала на DCM F (униформи, екипировка,
каски, бронежилетки, оръжие, защитни средства за ЯХБЗ и др.) се осигурява и поддържа
от България за нейна сметка в съответствие
с националните правила.
2. Организационното военно оборудване,
използвано от DCM F, се състои от материали и оборудване, собственост на НАТО,
предимно развръщащи се комуникационни и
информационни системи (CIS), развръщащи
се генератори и климатици, палатки, военни
превозни средства и ремаркета. Това развръщащо се оборудване, свързано с мисиите, се
осигурява в съответствие с процедурите в
НАТО и се поддържа с общо финансиране
на НАТО.
Раздел 13
Допустимост за общо финансиране
Както е одобрено от Северноатлантическия
съвет, Националният DCM F е допустим за
общо финансиране в същата степен като останалите DCM на НАТО. Въпреки това всички
разходи, свързани с използването на DCM F
за национални цели, няма да бъдат допустими
за общо финансиране от страна на НАТО.
Раздел 14
Разходи
1. Осигуряването на гарнизона за DCM F
се предоставя от България в съответствие с
договореност за осигуряване на гарнизона
съгласно Приложими документи към т. К.
2. България отговаря за жилищата, временното настаняване, храненето и другите
национални задължения за осигуряване на
военния си персонал в съответствие с българските национални разпоредби. Пътните
разходи на персонала при първоначално назначаване и при приключване заемането на
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длъжността от гарнизона на DCM F се поемат
от България в съответствие с българските
национални разпоредби.
3. НАТО осигурява и поддържа функционалността на мобилно оборудване и транспортни
средства на НАТО.
4. Разходите за мисия, възложена от съответните органи на НАТО, за персонала
на DCM F, назначен на длъжности в РЕ на
НАТО, са допустими за общо финансиране от
НАТО. Приоритетизацията и възможността за
изпълнение на изискванията се определят и
разрешават преди извършване на разходите от
групата на НАТО по КИС или техни представители. Такива разходи включват транспортни
разходи за командировки за изпълнение на
задачи, свързани с изпълнение на мисии на
НАТО, разходи за експлоатация и поддръжка
на оборудване на НАТО и разходи за доставка на оборудване, собственост на НАТО.
Наличието на финансиране за всяка дейност,
свързана с НАТО, трябва да бъде потвърдено
предварително чрез ангажиране на одобрени
от финансовия контрольор на НАТО средства,
обслужващи DCM F.
5. Договореностите и отговорностите за
предоставяне (настаняване, медицинска помощ, хранене, координиране на разгръщането
и преместването и др.) в подкрепа на ръководените от НАТО операции и учения се описват
подробно в съответните разпореждания и
заповеди в съответствие с правилата в НАТО.
Раздел 15
Инфраструктура и остатъчна стойност
Инфраструктурата се предоставя в съответствие с процедурите на НАТО, свързани с
цивилните дейности съгласно приложимите
Пакети за способности. Изчисленията на
остатъчната стойност за съоръжения, спонсорирани от НАТО, следват установените
процедури на НАТО.
Раздел 16
Спорове
Всички спорове относно този меморандум
за разбирателство се решават чрез преговори
между Участниците, без да се прибягва до
административни или съдебни производства
и без да се сезира трета страна. Всякакви
п ретенции, разли чни от договорни те, се
разглеждат в съответствие с приложените
правила съгласно Приложими документи по
т. G и т. Н.
Раздел 17
Точки на контакт (лица за контакт)
Участниците се съгласяват, че основната
точка за контакт (РОС) между участниците
е офисът на Българския национален военен
представител в SHAPE; алтернативният POC
е Командващият на Съвместното командване
на силите. За НАТО основният POC е офисът
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на Началника на щаба на Групата на НАТО
по КИС; алтернативният POC е офисът на
правния съветник на Групата на НАТО по
КИС. В случай на промяна на POC всяка
страна уведомява другата чрез Националния
военен представител на България в SHAPE.
Раздел 18
Изменения и допълнения
Този меморандум за разбирателство може
да бъде изменен по всяко време чрез писмено
съгласие на участниците, като измененията
влизат в сила съгласно раздел 19.
Раздел 19
Влизане в сила и срок на действие
Този меморандум за разбирателство влиза в
сила от датата на подписването и остава в сила,
докато не бъде прекратен писмено от някой
от участниците, след 24-месечно предизвестие.
Подписан в два оригинални екземпляра
на английски език.
Подписан в SHAPE на 19 октомври 2018 г.
За Министерството на За Върховното главно
отбраната на Републикомандване на
ка България:
Обединените въоръжеКирил Михайлов,
ни сили в Европа:
контраадмирал,
Волфганг Ренер,
Национа лен военен
генерал-майор, DEU,
представител в SHAPE,
командир, Група на
Монс, Белгия
НАТО по КИС
9840

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-465 от 2014 г. за организацията
и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република
България (обн., ДВ, бр. 74 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 50 от 2015 г. и бр. 68 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 1, т. 10 след думата „визи“
се добавя „както и тези, изпълняващи функции
по предотвратяване и разкриване на престъпления, свързани с някоя от дейностите
по чл. 4, ал. 1, т. 11 и/или 13 от Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“.
§ 2. В приложението към чл. 13 „Списък
на структурите на Министерството на вътрешните работи и други държавни органи
с право на достъп до данни в ШИС и обхват
на достъпа“ след таблицата „Държавна агенция „Национална сигурност“ – Национално
звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република
България, превозвани по въздух“ се създава
таблица „Държавна агенция „Национална
сигурност“ – структурни звена, изпълняващи
функции по предотвратяване и разкриване на
терористични престъпления“:

Х

Х

Х

Чл. 34 от Решение
20 07/533/ПВР на
Съвета

Чл. 36 от Решение
20 07/533/ПВР на
Съвета

Чл. 38 от Решение
20 07/533/ПВР на
Съвета

Чл. 40 (2)

Чл. 1 (2)

“
Министър:
Младен Маринов

Достъпът е предоставен на структ у рни звена в Държавна агенц и я „На ц иона л на си г у рно с т “,
изпълняващи функции по предот вратяване и разк риване на
т ерорис т и ч н и п рес т ъп лен и я в
съответствие с разпоредбите на
Наредбата за организаци ята и
функционирането на НШИС

Национално законодателство
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Х

Чл. 40 (1) (а) Чл. 40 (1) (b)

Чл. 32 от Решение
20 07/533/ПВР на
Съвета

Чл. 27 (3)

Х

Х

Чл. 27 (2)

Решение 2007/533/ПВР на Съвета
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Чл. 26 от Решение
20 07/533/ПВР на
Съвета

Чл. 24 от Регламент
(ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета

Чл. 27 (1) (а) Чл. 27 (1) (b)

Регламент (ЕО) № 1987/2006
на ЕП и на Съвета

Регламент (ЕО)
№ 1986/2006
на ЕП и на
Съвета
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ст ру к т у рни звена, изпълняващ и фу н к ц и и п о
п р едо т врат я ва не
и разк риване на
терористични
престъпления

Държавни органи
/структури
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за
предписване и отпускане на лекарствени
продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 91 от 2009 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 2
от 2012 г., бр. 81 и 104 от 2013 г., бр. 15, 68 и
95 от 2014 г.; изм. с Решение № 5812 на ВАС
от 17.05.2016 г. – бр. 91 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 23, ал. 1 думата „задължително“
се заличава.
§ 2. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „освен когато липсва подходяща
опаковка съгласно списъка по чл. 262, ал. 1
ЗЛПХМ;“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Рецептурните бланки по ал. 1 задължително се попълват в електронна форма,
разпечатват се и издалите ги лекари/лекари
по дентална медицина полагат подпис и личен
печат и/или печат на лечебното заведение.“
§ 3. В чл. 30а се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лекарственият лист по приложение
№ 5а може да бъде и само в електронна
форма, като се подписва съгласно Закона
за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги с квалифициран или
усъвършенстван електронен подпис.“
2. Създават се ал. 5, 6, 7 и 8:
„(5) Когато лекарствените продукти са за
злокачествени заболявания, лекарственият
лист по ал. 1 се придружава от терапевтичен
фиш съгласно приложение № 5б.
(6) Терапевтичният фиш може да бъде и само
в електронна форма, като се подписва съгласно
Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги с квалифициран или
усъвършенстван електронен подпис.
(7) Терапевтичният фиш се попълва съгласно
решението на клиничната онкологична комисия по химиотерапия/клиничната комисия по
хематология, отразено в протокол, еднократно
на първия ден от терапията по съответната
клинична пътека/амбулаторна процедура.
(8) Терапевтичният фиш се попълва в два
екземпляра, подписва се от лекуващия лекар,
след което се предава за изпълнение в болничната аптека.“
§ 4. В чл. 30в, ал. 1 цифрата „4“ се заменя
със „7“.
§ 5. Член 30г се изменя така:
„Чл. 30г. (1) Лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ, заплащани напълно от НЗОК, могат да предписват лицата
по чл. 4, ал. 1, работещи в лечебни заведения – изпълнители на болнична помощ по
к линични пътеки/амбулаторни процеду ри
съгласно наредбата по чл. 45, ал. 2 ЗЗО.
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(2) Когато съгласно наредбата по чл. 45, ал. 2
ЗЗО лекарствените продукти за злокачествени заболявания се заплащат от НЗОК извън
цената на клиничните пътеки/амбулаторните
процедури, същите се предписват и прилагат
само след взето решение за провеждане на
лекарствено лечение от общата клинична
онкологична комисия/клиничната комисия
по хематология съгласно медицинските стандарти „Медицинска онкология“/„Клинична
хематология.“
(3) Лекарствените продукти за лечение на
злокачествени солидни тумори при лица над
18 г., с изключение на опиоидните аналгетици, се предписват от лекуващия лекар след
решение на клиничната онкологична комисия
по химиотерапия съгласно медицинския стандарт „Медицинска онкология“. Комисията се
състои най-малко от трима лекари с призната
специалност „Медицинска онкология“, които
работят в лечебното заведение, и се определя
със заповед на ръководителя на лечебното
заведение. Решенията на клиничната онкологична комисия по химиотерапия се вписват в протоколи съгласно приложение № 8б
и се подписват от членовете на комисията.
Протоколите са валидни за срок до 180 дни
считано от началото на лечението по схемата.
(4) Лекарствените продукти за лечение на
злокачествени хематологични заболявания при
лица над 18 г., с изключение на опиоидните
аналгетици, се предписват от лекуващия лекар след решение на клиничната комисия по
хематология съгласно медицинския стандарт
„Клинична хематология“. Решенията се вписват
в протокол по образец съгласно приложение
№ 8в, подписан от най-малко трима лекари с
призната специалност „Клинична хематология“.
Протоколите са валидни за срок до 180 дни
считано от началото на лечението по схемата.
(5) Лекарствените продукти за лечение на
злокачествени заболявания при лица под 18 г.,
с изключение на опиоидните аналгетици, се
предписват от лекуващия лекар след решение
на клинична онкологична комисия/клинична
комисия по хематология за лица под 18 години.
Решенията се вписват в протокол по образец
съгласно приложения № 8б/№ 8в и се подписват
най-малко от двама лекари със специалност по
„Педиатрия“ и „Клинична хематология“ или
„Детска клинична хематология и онкология“,
които работят в лечебното заведение. Протоколите са валидни за срок до 180 дни считано
от началото на лечението по схемата.
(6) Решенията на комисиите по ал. 3 – 5
са съгласно терапевтичните схеми за лечение
в съответствие с одобрените фармако-терапевтични ръководства.
(7) Лицата по ал. 1 могат да предписват на
ЗОЛ със злокачествени заболявания лекарствени продукти за лечение/продължаване
на лечението в извънстационарни условия,
както следва:
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1. лекарствени продукти за перорална прицелна противотуморна терапия и перорална
химиотерапия – при дехоспитализация на
ЗОЛ, лекувани в същото лечебно заведение
по клинични пътеки или амбулаторна процедура за системно лекарствено лечение при
злокачествени заболявания;
2. опиоидни аналгетици – при диспансерно
наблюдение при злокачествени заболявания
и при вродени хематологични заболявания.
(8) В случаите по ал. 7, т. 1 ЗОЛ следва
да са лекувани по клинични пътеки/амбулаторни процедури, посочени в наредбата по
чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, при които стойността
на лекарствените продукти се заплаща от
НЗОК извън цената на клиничната пътека/
амбулаторната процедура.“
§ 6. В чл. 30д, ал. 1 цифрата „4“ се заменя
със „7“.
§ 7. В чл. 48, ал. 1 се създава т. 6:
„6. в случаите, когато не е изпълнено изискването на чл. 24, ал. 5.“
§ 8. В чл. 50 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Когато лекарствените продукти са
за лечение на злокачествени заболявания

ВЕСТНИК
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в стационарни условия, болничната аптека
води журнал за разтваряне на лекарствени
продукти за лечение на онкологични/онкохематологични заболявания по образец
съгласно приложение № 8д, в който данните
се регистрират ежедневно.
(5) В случай че след приготвяне на индивидуалните дози за деня от даден лекарствен
продукт се формира остатък, който не може
да бъде приложен в срока му на годност,
посочен в кратката характеристика на лекарствения продукт, остатъкът се отразява в
опис на неизползваемите остатъци от лекарствени продукти за лечение на онкологични/
онкохематологични заболявания по образец
съгласно приложение № 8е.“
§ 9. В чл. 50б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 цифрата „4“ се заменя със „7“.
2. В ал. 2 цифрата „4“ се заменя със „7“.
§ 10. В чл. 50д цифрата „4“ се заменя със „7“.
§ 11. В чл. 50е, ал. 1 цифрата „4“ се заменя
със „7“ и думите „ал. 5 и/или клинична“ се
заменят с „ал. 8 и/или амбулаторна“.
§ 12. Създава се приложение № 5б към
чл. 30а, ал. 5:

ТЕРАПЕВТИЧЕН ФИШ
по протокол №
Пациент: Име Презиме Фамилия
Дата на
раждане:
Ръст
(см):
Креатинин:
Цикъл
№:
Дата – № Час
Ден/дни
на
приложение

Дата:
1
Ден № ... 2
…
Дата:
1
Ден № ... 2
…
Дата:
1
Ден № ... 2
…
Дата:
1
Ден № ... 2
…

ИЗ №/
АПр №:
Тегло:
Отделение, име
и код:
Химиотерапевтична схема:
AT C Лекарствен
продукт –
търговско име

„Приложение № 5б
към чл. 30а, ал. 5

Възраст:
Тел. повърхност
(m2):
Дата – начало на
терапията:

Лекарствена
форма

Път на Стан- Инди- РеКори- Но- Контейнер Обем Време/
приладарт- виду- дук- гирана си- за пациен- на го- скорост
гане
на
ална
ция
инди- тел
та (банка товия за прила(iv, sc,
доза
доза
на видуалстъкло,
раз- гане (h ǀ
po, ин(mg/ доза- на доза
банка PVC, твор
ml/h)
тракавиmcg/ та в
(mg/
инфуз. сак, (ml)
тарно,
IU/
%
mcg/
спринцовинтравеMIU/
IU/
ка, еластозикално
MU)
MIU/
мерна поми т.н.)
MU)
па и др.)
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Дата:
1
Ден № ... 2
…
Дата:
1
Ден № ... 2
…

Лекуващ лекар: ………………. (подпис) Назначено на: ………….....……….. (дата)
Име Презиме Фамилия
Приготвил: маг.-фарм./пом.-фарм. Име Презиме Фамилия ………………… (подпис)
Проверил: маг.-фарм. Име Презиме Фамилия …………...........................……… (подпис)

“

§ 13. Приложение № 8б към чл. 30г, ал. 3 се изменя така:

„Приложение № 8б
към чл. 30г, ал. 3 и 5
ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

............................................................................................................................................................

здравен район

регистрационен номер на лечебното заведение

име на лечебното заведение

ПРОТОКОЛ ОТ КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЧНА КОМИСИЯ ПО ХИМИОТЕРАПИЯ
№. ......................... / дата: ..
На онкологичната комисия по химиотерапия към лечебното заведение се разгледа и обсъди приложената
медицинска документация
И РЕШЕНИЕ НА ОБЩА КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЧНА КОМИСИЯ №. ......................... / дата: ..

в лечебно заведение ............................................................................................
ПАЦИЕНТ

здравен район

 ЕГН  ЛНЧ  ССН
РЗОК №.

здравен район

регистрационен номер на лечебното заведение

 гражданин на ЕС (или по двустранни спогодби)

Пол м/ж

ЕГН (ЛНЧ) на пациента

Идентификационен номер на пациента

код на държава

дата на раждане ..

........................................................................................................................................................................................................................................
име, презиме и фамилия

Диагноза: .................................................................................................................................................................................................

МКБ 10

.
Дата на диагноза: ..
Разширена диагноза: .............................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Стадий:

TNM:

ECOG:

От 0 до 4

Хистологичен резултат: .......................................................................................................................................................................... /
...................................................................................................................................................................................................................................................................
Предиктивни,
имунохистохимични и с
Име
(+/-)
Име
(+/-)
Име
(+/-)
Име
(+/-)
Име
(+/-)
Име
(+/-)
генетични маркери:
(по номенклатура)

Ръст (см) ….........

Име

Тегло (кг) ...............

(+/-)

Име

(+/-)

Име

(+/-)

Телесна повърхност (кв. м) ...........

Име

(+/-)

Име

(+/-)

Име

(+/-)

Целева стойност AUC: .............

Придружаващи заболявания: ...............................................................................................................................................................................

.

.................................................................................................................................................................................................................................... .
.................................................................................................................................................................................................................................... .
.................................................................................................................................................................................................................................... .
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РЕШЕНИЕ:
Ще се проведе лекарствено лечение по схема: .................................................................................................................................................................................
Тип терапия:
 неадювантна

Лечебна терапия (палиативна):

 адювантна

 лечебна

 първа линия

 втора линия

 трета линия

 четвърта линия

 поредна линия

 химиотерапия

ATC

Международно
непатентно
наименование /INN/

Ден/дни

Път на
прилагане
( iv, sc, po,
интракавитарно,
интравезикално
и т.н.)

Стандартна
доза/
целева
стойност
AUC

Индивидуална доза
(mg/mcg/IU/MIU/MU)

Доза за цикъл
(mg/mcg/IU/MIU/MU)

Обща доза за протокола
(mg/mcg/IU/MIU/MU)

Индивидуална доза

Доза за цикъл

(mg/mcg/IU/MIU/MU)

(mg/mcg/IU/MIU/MU)

Обща доза за
протокола

......
 хормонотерапия

ATC

Ден/дни

Международно
непатентно
наименование /INN/

Стандартна доза

(mg/mcg/IU/MIU/MU)

......
 таргетна

ATC

Ден/дни

Международно
непатентно
наименование /INN/

Стандартна доза

Индивидуална доза

Доза за цикъл

(mg/mcg/IU/MIU/MU)

(mg/mcg/IU/MIU/MU)

Обща доза за
протокола
(mg/mcg/IU/MIU/MU)

......
 имунотерапия

ATC

Ден/дни

Международно
непатентно
наименование /INN/

Стандартна доза

Индивидуална доза

Доза за цикъл

(mg/mcg/IU/MIU/MU)

(mg/mcg/IU/MIU/MU)

Обща доза за
протокола
(mg/mcg/IU/MIU/MU)

......
Брой цикли (повторения):



Оценка след цикъл № .......

Интервал: Брой дни: 
Съпътстваща терапия:
 остеомодулатори

ATC

Международно непатентно наименование /INN/

Доза (еднократна)

Обща доза за протокола
(mg/mcg/IU/MIU/MU)

......
 колониостимулиращи фактори

ATC

Международно непатентно наименование /INN/

Доза (еднократна)

Обща доза за протокола
(mg/mcg/IU/MIU/MU)

......
 кортикостероиди

ATC

Международно непатентно наименование /INN/

Доза (еднократна)

Обща доза за протокола
(mg/mcg/IU/MIU/MU)

......
Оценка на терапевтичния отговор:
 начално лечение
 пълен отговор
 частична ремисия
 стабилна болест или стациониране (без ремисия, но без прогресия)
 прогресия на болестта
 рецидив
 непоносимост към прилаганото лечение
 промяна

 продължаване
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Протоколът е валиден до 180 дни, считано от началото на лечението по схемата.

Онкологична комисия по химиотерапия:
специалност

УИН на лекар

Имена на лекар, подпис

Председател:





...........................................................................................

Членове:

























...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Пациентът (родителят/настойникът) се подписва при получаване на протокола
Пациент (родител/настойник)............................................................................
(подпис)

“
§ 14. Приложение № 8в към чл. 30г, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 8в
към чл. 30г, ал. 4 и 5
ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА

............................................................................................................................................................

здравен район

регистрационен номер на лечебното заведение

име на лечебното заведение

ПРОТОКОЛ ЗА ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ХЕМАТОЛОГИЯ
Към Решение №. ......................... / дата: .. на Клинична комисия по хематология
Комисия, назначена със Заповед №……. определя следното лекарствено лечение на базата на взетото решение
при пациента:
ПАЦИЕНТ

 ЕГН  ЛНЧ  ССН
РЗОК №.

здравен район

ЕГН (ЛНЧ) на пациента

 гражданин на ЕС (или по двустранни спогодби)

Пол м/ж

дата на раждане ..
Идентификационен номер на пациента

код на държава

........................................................................................................................................................................................................................................
име, презиме и фамилия

Ръст (см) ............

Тегло (кг) ...............

Телесна повърхност (кв. м) ......................

Диагноза: ................................................................................................................................................................................................

МКБ 10

.
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Предиктивен маркер (където е приложимо):
 Ph и/или BCR-ABL (+)
 PML/RARA (+)
 не е изследван

 Ph и/или BCR-ABL (+) с T315I мутация (+)
 CD20 (+)
 PDGFR генни пренареждания

 Del17p и/или p53 мутация (+)
 CD30 (+)
 CD3 и/или CD19 (+)

 JAK2V617F мутация (+)
 FLT3-ITD (+)
 няма предиктивен маркер

При лечение за химиотерапия/прицелна терапия/имунотерапия/растежни фактори/симптоматично лечение:
Линия на терапия:  първа линия

 втора линия

 трета линия

 четвърта линия

 пета и следваща линия
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Схема (наименование): ...........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Тип
терапия

АТС

Международно непатентно
наименование /INN/

Ден/дни

Стандартна
доза

Индивидуална доза

Доза за цикъл

Обща доза

(mg/mcg/IU/MIU/MU)

(mg/mcg/IU/MIU/MU)

(mg/mcg/IU/MIU/MU)

..............
Брой цикли (повторения):



Оценка след цикъл № .......

Протоколът е валиден до 180 дни, считано от началото на лечението по схемата.

Комисия в състав:
специалност

УИН на лекар

Имена на лекар, подпис

Председател:





...........................................................................................

Членове:







...........................................................................................
...........................................................................................

Пациентът (родителят/настойникът) се подписва при получаване на протокола
Пациент (родител/настойник)............................................................................
(подпис)

§ 15. Създава се приложение № 8д към чл. 50, ал. 4:

“

„Приложение № 8д
към чл. 50, ал. 4
Журнал за разтваряне на лекарствени продукти за лечение на онкологични/онкохематологични
заболявания
ЛП – Дата Час Лекар- Ко- Индиви- Брой Остат ък Срок
порена
на
ствен личе- дуална отво(mg/
на
ден
при- припроство
доза
рени
mcg/
год№
гот- готдукт
ак(mg/
флаIU/
ност
вяне вяне (име) тивно mcg/IU/ кони
MIU/
на
в-во
MIU/
за
MU)
оставъв
MU)
притъка
флаготвякон
не на
дозата

НоНоПасител сител циент
(име) (ml) (ЕГН)

ПаПаПаПа- BSA Па- Про- Леку- Фарци- циент циент циент (m 2) цитоващ
маент (въз- (ръст) (тег
ент
кол лекар цевт
(име) раст)
ло)
(пол)
№
изготвил

1

Общо
за дата
.......
2

Общо
за дата
.......
3

Общо
за дата
.......

“
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§ 16. Създава се приложение № 8е към чл. 50, ал. 5:
„Приложение № 8е
към чл. 50, ал. 5
Опис на неизползваемите остатъци от лекарствени продукти за лечение на онкологични/онкохематологични заболявания
№ Дата

Лекарствен
продукт
(търг.
име)

АТС

Лекарствен
продукт
(INN)

Кол-во
акт. в-во

Лек.
форма

ПарНеизползва- Цена на
Стойтиден
ем остатък цял фла- ност на
№ на
за деня (mg/ кон/амп. остатъпроизвоmcg/IU/
(лв.)
ка (лв.)
дителя
MIU/MU)

1.
2.
3.

Заключителни разпоредби
§ 17. Навсякъде в наредбата абревиатурата
„(ЗЗОЛ)“ се заменя със „(ЗОЛ)“.
§ 18. В Наредба № 8 от 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична
хематология“ (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 67 и 92 от 2010 г. и бр. 32 от
2014 г.), в приложението към член единствен,
раздел II, се създава т. 4.2.4.1:
„4.2.4.1. Клинична комисия може да се
създаде и към хематологични структури от II
ниво на компетентност в лечебните заведения,
определени за проследяването на ефекта от
терапията с лекарствени продукти в областта на клиничната хематология по реда на
чл. 31б от наредбата по чл. 261а, ал. 5 от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, в които работят най-малко трима
лекари с призната специалност по „Клинична
хематология“, като най-малко двама от тях са
на основен трудов договор по смисъла на § 1,
т. 7 от допълнителните разпоредби на Закона
за лечебните заведения.“
§ 19. В Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на
аптеките и номенклатурата на лекарствените
продукти (обн., ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 67 от 2010 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81
от 2015 г., бр. 24 и 79 от 2017 г.), в чл. 39 се
правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лекарствените продукти и медицинските изделия, предназначени за клинични
изпитвания, се получават, съхраняват, приготвят и отпускат от аптеката на лечебното
заведение отделно от другите лекарствени
продукти и медицински изделия, с обозначение за статута им, съгласно протокола на
клиничното изпитване, а когато лечебното
заведение не разполага със собствена аптека
или аптеката не работи – в подходящи за целта помещения, след одобрение от фармацевт,
член на изследователския екип.“
2. Алинея 4 се отменя.
Министър:
Кирил Ананиев
10072

“
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда
за заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, както и на
лекарствени продукти за здравни дейности
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.,
бр. 67 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от
2014 г., бр. 30 и 62 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г.
и бр. 89 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на МИ, които
НЗОК заплаща на производители или търгов
ци на едро с МИ или техни упълномощени
представители, сключили договори с НЗОК
за доставка на МИ по реда на наредбата по
чл. 11, ал. 1“.
§ 2. В чл. 13, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. списък с МИ по групи, които НЗОК
заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК
заплаща за всяка група на:
а) лечебни заведения в изпълнение на договорите за оказване на болнична медицинска
помощ, ск лючени меж ду изпълнители на
медицинска помощ и директора на съответната РЗОК;
б) производители или търговци на едро с
МИ или техни упълномощени представители,
сключили договори с НЗОК за доставка на
МИ по реда на наредбата по чл. 11, ал. 1.“
§ 3. В чл. 16в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 13, ал. 2, т. 2“ се
поставя запетая и се добавя „букви „а“ и „б“,
а след думите „болнична медицинска помощ“
се добавя „и на производители или търговци на едро с МИ или техни упълномощени
представители, сключили договори с НЗОК
за доставка на МИ по реда на наредбата по
чл. 11, ал. 1“.
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2. В ал. 2, т. 3 думите „по реда на методиката по чл. 55е ЗЗО“ се заменят с „по реда,
установен в националните рамкови договори,
приложими през съответната година“.
3. В ал. 3 в текста преди т. 1 след думите
„чл. 13, ал. 2, т. 2“ се поставя запетая и се
добавя „буква „а“.
4. В ал. 4 думите „по реда на методиката по
чл. 55е ЗЗО“ се заменят с „по реда, установен
в националните рамкови договори, приложими
през съответната година“.
5. В ал. 6 думите „списъка по чл. 13, ал. 2,
т. 2“ се заменят със „списъците по чл. 13,
ал. 2, т. 2, букви „а“ и „б“.
6. Създава се ал. 7:
„(7) Националната здравноосигурителна
каса заплаща МИ от списъка по чл. 13, ал. 2,
т. 2, буква „б“ на производители или търгов
ци на едро с МИ или техни упълномощени
представители по ал. 1 след представяне на
следните документи:
1. фактура или електронна фактура;
2. обобщена справка за доставените и
вложените МИ по съответни клинични пътеки, отчетени от лечебните заведения през
предходния календарен месец, получена от
НЗОК в изпълнение на договорите за доставка
на МИ по реда на наредбата по чл. 11, ал. 1;
3. спецификация за доставените и вложените МИ по съответни клинични пътеки през
предходния календарен месец, съответстваща
на количествата по справката по т. 2.“
§ 4. В чл. 16г след думите „чл. 16в, ал. 3“
се добавя „и ал. 7“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Кирил Ананиев
9977

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБА № 63
от 8 ноември 2018 г.

за изискванията към съдържанието, перио
д и ч нос т т а на изг о т вя не и срокове т е з а
представяне на отчетите за надзорни цели
на пенсионноосигурителните дружества и
управляваните от тях фондове
Чл. 1. С наредбата се уреждат изискванията
към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите
за надзорни цели на пенсионноосигурителните
дружества и управляваните от тях фондове за
допълнително пенсионно осигуряване.

ВЕСТНИК
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Чл. 2. Пенсионноосигурителното дружество представя в Комисията за финансов
надзор в срок до 20 дни след края на всеки
месец месечни отчети за надзорни цели на
дружеството и управляваните от него фондове
по образец съгласно:
1. приложение № 1 – за пенсионноосигурително дружество;
2. приложение № 2 – за универсален пенсионен фонд;
3. приложение № 3 – за професионален
пенсионен фонд;
4. приложение № 4 – за фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
5. приложение № 5 – за фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми.
Чл. 3. Пенсионноосигурителното дружест
во представя в Комисията за финансов надзор
в срок до 20 дни след края на всяко тримесечие заедно с отчетите по чл. 2 и отчет за
надзорни цели за тримесечието по образец
съгласно приложение № 6.
Чл. 4. Пенсионноосигурителното дружество представя в Комисията за финансов
надзор в срок до три месеца след края на
финансовата година годишни отчети за надзорни цели на дружеството и управляваните
от него фондове по образец съгласно:
1. приложение № 7 – за пенсионноосигурително дружество;
2. приложение № 8 – за универсален пенсионен фонд;
3. приложение № 9 – за професионален
пенсионен фонд;
4. приложение № 10 – за фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
5. приложение № 11 – за фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
по професионални схеми.
Чл. 5. Отчетите по чл. 2 – 4 се представят
в електронен вид, подписани с квалифициран
електронен подпис, чрез поддържан от Комисията за финансов надзор електронен портал.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 185, ал. 3 и във връзка с чл. 252, ал. 1 от
Кодекса за социално осигуряване и е приета
с Решение № 1051-Н от 8 ноември 2018 г. на
Комисията за финансов надзор.
§ 2. Пенсионноосигурителните дружества
изготвят и представят отчетите и справките
за надзорни цели за месец октомври 2018 г.
по образците, действащи до влизане в сила
на тази наредба.
§ 3. Наредбата влиза в сила от 19.11.2018 г.
Председател:
Карина Караиванова
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Приложение № 1
Приложение
към
чл. 2, т. 1№ 1
към чл. 2, т. 1

Месечен отчет на ………………………………..
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

…………………………….
(ЕИК)
за ………………………

I. БАЛАНС
към .....................
АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
а

А. Нетекущи активи
I. Нетекущи материални активи
1. Земи (терени)
2. Сгради
3. Машини и оборудване
4. Автомобили
5. Други нетекущи материални активи
6. Разходи за придобиване и ликвидация на нетекущи материални активи
Общо за група I:
II. Нетекущи нематериални активи
1. Права върху собственост, в т.ч.:
- лицензии
2. Програмни продукти
3. Други нетекущи нематериални активи
Общо за група II:
III. Нетекущи финансови активи
1. Финансови активи на собствени средства
1.1. Дялово участие
1.2. Финансови инструменти
1.3. Други нетекущи финансови активи
2. Финансови активи на специализирани резерви
Общо за група III:
ІV. Инвестиционни имоти
V. Други нетекущи активи, в т.ч.:
1. Отсрочени данъчни активи
2. Разходи за бъдещи периоди
Общо за група V:
Общо за раздел "А":
Б. Текущи активи
І. Материални запаси
II. Текущи вземания
1. Вземания от свързани лица
2. Вземания от клиенти и доставчици
3. Съдебни и присъдени вземания
4. Данъци за възстановяване
5. Авансово платен данък
6. Други текущи вземания
Общо за група II:
III. Текущи финансови активи

Сума (хил. лв.)
текуща го- предходна година
дина
1
2

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1. Финансови активи на собствени средства
1.1. Финансови активи в свързани лица
1.2. Финансови инструменти
1.3. Други текущи финансови активи
2. Финансови активи на специализирани резерви
Общо за група ІII:
IV. Парични средства
1. Собствени парични средства
1.1. Парични средства в брой
1.2. Парични средства по разплащателни сметки
1.3. Парични средства по влогове в банки, в т.ч.:
- със срок до падежа до 1 година
1. 4. Блокирани парични средства
1.5. Парични еквиваленти
2. Парични средства на специализирани резерви
Общо за група IV:
V. Разходи за бъдещи периоди
Общо за раздел "Б":
СУМА НА АКТИВА (А+Б)
В. Условни активи
ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
а
А. Собствен капитал
I. Основен капитал
1. Регистриран капитал
2. Невнесен капитал
3. Изкупени собствени акции
Общо за група I:
IІ. Резерви
1. Премии от емисия
2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви
3. Целеви резерви, в т.ч.:
3.1. Общи резерви
3.2. Други резерви
Общо за група IІ:
ІІІ. Финансов резултат
1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:
1.1. Неразпределена печалба
1.2. Непокрита загуба
1.3. Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика
2. Текуща печалба (загуба)
Общо за група ІІІ:
Общо за раздел "А":
Б. Специализирани резерви
1. Пенсионен резерв
1.1. УПФ
1.2. ДПФ
2. Резерв за гарантиране на минималната доходност
2.1. УПФ
2.2. ППФ
Общо за раздел "Б"
В. Нетекущи пасиви
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Сума (хил. лв.)
текуща го- предходна година
дина
1
2
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I. Нетекущи задължения
1. Задължения към свързани лица
2. Други нетекущи задължения
Общо за група I:
ІІ. Други нетекущи пасиви, в т.ч.:
1. Отсрочени данъчни пасиви
2. Приходи за бъдещи периоди
Общо за група IІ:
Общо за раздел "В":
Г. Текущи пасиви
I. Текущи задължения
1. Задължения към управляваните ПФ
1.1. Пенсионен резерв към УПФ
1.2. Пенсионен резерв към ДПФ
1.3. Други
2. Задължения към свързани лица
3. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:
- към банки
4. Задължения към доставчици и клиенти
5. Задължения по търговски заеми
6. Задължения към персонала
7. Задължения към осигурителни предприятия
8. Данъчни задължения
9. Задължения по чл. 193, ал. 10 от КСО
9.1. За покриване на разликата до минималната доходност
за УПФ
9.2. За покриване на разликата до минималната доходност
за ППФ
10. Провизии
11. Други текущи задължения
Общо за група I:
II. Приходи за бъдещи периоди
Общо за раздел "Г":
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)
Д. Условни пасиви

Съставител: ................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

Представляващи дружеството:
1. ......................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)
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провизии

-

Общо за група ІІ:
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ІІ. Суми с корективен характер
1. Балансова стойност на продадени активи
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин

Общо за група І:

обезценка на активи

-

6. Други разходи, в т.ч.:

5. Разходи за осигуровки

4. Разходи за възнаграждения

А
А. Приходи от дейността
І. Приходи от такси и удръжки
1. От УПФ
2. От ППФ
3. От ДПФ
4. От ДПФПС
Общо за група І:
ІІ. Приходи от управление на
собствени средства
1. Приходи от лихви
2. Приходи от дялово участие, в
т.ч.
- дивиденти
3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:
- от преоценка
4.Приходи от операции с чуждестранна валута
5. Други приходи, в т.ч.:
- от инвестиционни имоти

ДЪРЖАВЕН

3. Разходи за амортизации

А

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Сума (хил.
лв.)
те- предкуща ходна
гогодина дина
1
2

…………………………….
(ЕИК)
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А. Разходи за дейността
І. Разходи по икономически елементи
1. Разходи за материали
2. Разходи за външни услуги, в т.ч.:
- за реклама
- за банка попечител
- за осигурителни посредници

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Сума (хил.
лв.)
те- предкуща ходна
гогодина дина
1
2

II. ОТЧЕТ за доходите
за периода от .................. до ................. г.

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

С Т Р.
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1. Разходи за лихви
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:
- от преоценка
- комисионни на инвестиционни посредници
3. Разходи по операции с чуждестранна валута
4. Други разходи, в т.ч.:
- за инвестиционни имоти
Общо за група ІV:
V. Заделени специализирани резерви

ІV. Разходи за инвестиране на специализираните резерви

А

сума (хил.
лв.)
те- предкуща ходна
гогодина дина
1
2

А
ІV. Освободени резерви за гарантиране на минималната доходност
1. на УПФ
2. на ППФ
Общо за група ІV:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Общо за група ІІІ.

ІІІ. Приходи от инвестиране на
специализирани резерви
1. Приходи от лихви
2. Приходи от дялово участие, в
т.ч.:
-дивиденти
3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:
от преоценка
4. Приходи от операции с чуждестранна валута
5. Други приходи от финансови
операции, в т.ч.:
- от инвестиционни имоти
Сума (хил.
лв.)
те- предкуща ходна
гогодина дина
1
2

ДЪРЖАВЕН

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

3. Разходи по операции с чуждестранна валута
4. Други разходи, в т.ч.:
- за инвестиционни имоти
Общо за група ІІІ:

- комисионни на инвестиционни посредници

2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:
- от преоценка

ІІІ. Разходи за управление на собствени средства
1. Разходи за лихви

Общо за група ІІ:

3. Други суми с корективен характер

БРОЙ 95
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Дата: ........................г.

Представляващи дружеството:
1. ......................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

Г. Загуба (В+VІ)
Всичко (Б+Г)

Б. Общо приходи от дейността (І
+ІІ+ІІІ+ІV)
В. Загуба от дейността
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Съставител: ................................
(име, фамилия, подпис)

Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VI)
В. Печалба от дейността
VІІ. Данъчен разход/приход
Г. Печалба (Д-VІІ)
Всичко (Б+VІ+Г)

1. Пенсионен резерв за УПФ
2. Пенсионен резерв за ДПФ
3. Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ
4. Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ
Общо за група V:
VI. Разходи по чл. 193, ал. 10 от КСО
1. Покриване на разликата до минимална доходност за УПФ
2. Покриване на разликата до минимална доходност за ППФ
Общо за група VI:

С Т Р.
ВЕСТНИК
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а
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Парични потоци от/към ПФ
1.1. Такси
1.2. Пенсионен резерв за УПФ
1.3. Пенсионен резерв за ДПФ
1.4. Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ
1.5. Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ
1.6. Други
2. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения
4. Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници
5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и
други
6. Парични потоци от операции с чуждестранна валута
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата
8. Плащания при разпределения на печалби
9. Други парични потоци от основна дейност
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)

Наименование на паричните потоци
1

постъпления
2

плащания

Текущ период

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
за ………..…….

нетен поток
3

Месечен отчет на ………………………………..

(хил. лв.)

Предходен период
нетен попостъпления плащания
ток
4
5
6

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

БРОЙ 95
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 5

нетен поток
3

Представляващи дружеството:
1. ......................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

2

плащания

ДЪРЖАВЕН

Дата: ........................г.

1

постъпления

Предходен период
нетен попостъпления плащания
ток
4
5
6
56

Съставител: ................................
(име, фамилия, подпис)

а
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи
3. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и
други
5. Парични потоци от операции с чуждестранна валута
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност, в т.ч.:
- от инвестиционни имоти
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни
книжа
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на
собствениците
3. Парични потоци, свързани с получени заеми
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други
5. Плащания на задължения по лизингови договори
6. Парични потоци от операции с чуждестранна валута
7. Други парични потоци от финансова дейност
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)
Д. Парични средства в началото на периода
Е. Парични средства в края на периода

Наименование на паричните потоци

Текущ период

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

А. Собствен капитал
Салдо в началото на отчетния период
1. Изменения за сметка на собствениците, в
т.ч.:
а. увеличение
б. намаление
2. Финансов резултат за текущия период
3. Разпределения на печалба, в т.ч.:
- за дивиденти
4. Покриване на загуба
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.:
а. увеличение
б. намаление
6. Последващи оценки на финансови активи
и инструменти, в т.ч.:
а. увеличение
б. намаление
7. Промени в счетоводната политика,
грешки и др.

а

Показатели

Премии
от емисия
2

Основен
капитал
1

Резерви
Специализирани резерви
Финансов резулРезерв за гаРезерв от
тат
Общо
рантиране на
последващи Целеви резерви
собствен Пенсиоминималоценки на
капитал нен резерв
Печалба
Загуба
ната доходактиви и па- Общи Други
ност
сиви
3
4
5
6
7
8
9
10

IV. ОТЧЕТ
за собствения капитал и специализираните резерви
към ......................

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Месечен отчет на ………………………………..

БРОЙ 95
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 7

ДЪРЖАВЕН

Дата: ........................г.

Представляващи дружеството:
1. ......................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

58

Съставител: ................................
(име, фамилия, подпис)

8. Други изменения в собствения капитал, в
т.ч.:
- изкупени собствени акции
Салдо към края на отчетния период
9. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация
Преизчислен собствен капитал към края
на отчетния период
Б. Специализирани резерви
Салдо в началото на отчетния период
10. Изменение на специализираните резерви, в т.ч.:
а. увеличение
б. намаление
11. Салдо на специализирани резерви
към края на отчетния период

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

1
1
2
3

№
по
ред

Вид на сделката(покупка/продажба)

2

6

7

8

Номинална
стойност на
един ФИ в съответната валута
9

Оценка
БаланЦена за
сова
ИзМеедин ФИ в
стойност
точтод
съответната
/в лева/
ник
валута
10
11
12
13

3

4

Инвестиционен посредЕмитент
ник / контрагент
5

ЕИК
на
емитента
6

7

LEI
Код на
код на
емисиемията
тента

8

Борсов
код

9

Дата
на
сделката

10

11

12

13

Стойност
Код на на придоБрой закуДата на
биване/
сетъл- пени/продадени валупродажба
тата
ФИ
мент
/в лева/

14
ДЪРЖАВЕН

Хронологична информация за закупените/продадените дялови финансови инструменти през отчетния период

5

Брой изда- Брой
Код
Код
БорЕИК на LEI код
дени ФИ притена
Емина васов
на емиемижавани
от емиемиситент
лутата
код
тента
тента
ФИ
тента
ята

Относителен дял от
ФИ на емитента /%/

…………………………….
(ЕИК)

V. Инвестиране на активите на пенсионноосигурителното дружество в дялови финансови инструменти
към ........................

1
2
3
4
І. Акции
......
ІІ. Права
.......
IIІ. Варанти
......
IV. Акции /Дялове на КИС
.......
V. Акции /Дялове на АИФ
.......

№
по
ред

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

БРОЙ 95
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 9

Дата: ........................г.

Представляващи дружеството:
1. ......................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

60

Съставител: ................................
(име, фамилия, подпис)

Хронологична информация за прехвърлените дялови финансови инструменти от / към резерва за гарантиране на минимална доходност (РГМД)
Вид на сделБрой
LEI
СтойДата на
№ ката(прехвърляне
прехвър- Код на ваРГМД за УПФ /
ЕИК на код на
Код на
Борсов
ност /в
Емитент
прехвърпо към РГМД/ прехлутата
лени дяППФ
емитента еми- емисията
код
лева/
ляне
върляне от
ред
лови ФИ
тента
РГМД)
5
6
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
1
2
3

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

…………………………….
(ЕИК)

VI. Инвестиции на пенсионния резерв
за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)

към ……………...

№
1
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
III.
IV.

Вид на инвестицията
2
Дългови финансови инструменти
Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/
Корпоративни облигации
Облигации, издадени от орган на местната власт
Дялови финансови инструменти
Акции, права и варанти
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми
Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове
Влогове в банки
Инвестиционни имоти
Общо инвестирани средства:
V. Парични средства
Обща балансова стойност на резерва

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

Балансова стойност
(в лева)
в началото на в края на пепериода
риода
3
4

Представляващи дружеството:
1. .....................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на ………………………………..

4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от друга държава или от нейната централна банка /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "г" от
КСО/ - общо, в т.ч.

3.Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава или от нейната централна банка /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "в" от
КСО/ - общо, в т.ч.

2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от ЕЦБ или от ЕИБ /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.

19

Пазарна
стойност
/в
лева/

20

Относителен
дял
от
ФИ
на
емитента

ДЪРЖАВЕН

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка или от нейната централна банка /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от
КСО/ - общо, в т.ч.

Код
на
Вид финансов инструмент емисията
/ISIN/

Цена
за
един
ФИ
ДисРегув съконИзточник лиран Метод
оттов
пазар
вет%
ната
валута

Оценка

62

ИнДървесжава
тиLEI
Рейпо
ЕИК
циокод Бортинседа- Еми- на
нен
сов
на
гова
лище тент емикрееми- код
агенна
тента
дитента
ция
емитен
тента
рейтинг

Номинална
стойБрой
Брой
ност
издаприна
Код
дени
тева- един
ФИ
жалута ФИ в
от
вани
съотемиФИ
веттента
ната
валута

към ……………...

(наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)

VII. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД в дългови финансови инструменти
за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

Дата: ........................г.

Представляващи дружеството:
1. ......................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

ВЕСТНИК

Съставител: ................................
(име, фамилия, подпис)

Общо

13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 9 от
КСО/ - общо, в т.ч.

12. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка /по чл. 176, ал.
1, т. 8 от КСО/ - общо, в т.ч.

ДЪРЖАВЕН

11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава
/по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.

10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. "а" от КСО/ - общо, в
т.ч.

9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти /по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО/- общо, в т.ч.

8. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава /по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "в" от КСО/- общо, в т.ч.

7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "б" от КСО/- общо, в т.ч.

6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "а" от КСО/- общо, в т.ч.

5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "д" от КСО/ общо, в т.ч.

БРОЙ 95
С Т Р. 6 3

Емитент

ЕИК
на
емитента
LEI
код на
емитента
Борсов
код

Индекс
на регулирания
пазар

Номинална
Цена
Брой
Брой
стойза
издаРегуприте- Код ност на един
дени
лижа- на ва- един
ФИ в ИзточФИ от
ран
вани лута
ФИ в
ник
съотемипаФИ
съответтента
зар
ветната ната
валута валута

Оценка

5. Акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "б" от
КСО/ - общо, в т.ч.

4. Варанти по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

3. Права по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

17

Метод

18

19

ОтноПа- сизар тена лен
сто дял
йно от
ст ФИ
на
/в
лев еми
а/ тен
та

ДЪРЖАВЕН

2. Акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка без право на глас /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка с право на глас /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

Код на
емисията
/ISIN/

УправДърляващо
жава по дружесседатво/
лище на Лице,
емиуправлятента
ващо
АИФ

към ……………...

(наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)

VIII. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД в дялови финансови инструменти
за . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…………………………….
(ЕИК)

64

Вид финансов инструмент

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

14. Акции на предприятия за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти /по
чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.

13. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ общо, в т.ч.

12. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ - общо, в
т.ч.

ДЪРЖАВЕН

11. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от
КСО/ - общо, в т.ч.

10. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ общо, в т. ч.

9. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7
от КСО/ - общо, в т.ч.

8. Привилегировани акции /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "в" от КСО/ - общо, в т.ч.

7. Варанти по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т.
6, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.

6. Права по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 6,
б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.

БРОЙ 95
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 5

Дата: ........................г.

Съставител: ................................
(име, фамилия, подпис)

Общо

Представляващи дружеството:
1. ......................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

16. Акции / дялове на алтернативни инвестиционни фондове /по чл. 176, ал. 1, т. 12 от КСО/ - общо, в т.ч.

15. Акции / дялове на колективна инвестиционна схема /по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО/ - общо, в т.ч.

С Т Р. 6 6
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

4

5

Дата: ........................г.

Съставител: ................................
(име, фамилия, подпис)

3

6

7

8

№ на
договор/
анекс

9

10

11

12

Главница
Дата на Код
в съотдогона
ветвор/
вав лева
ната
анекс лута
валута

13

Годишна
лихва по
договор /в
%/

14

Начална дата
на начисляване на лихва

15

16

Дата Начисна
лена
па- лихва в
деж
лева

17

Стойност в лева,
включително начислена лихва

Представляващи дружеството:
1. ......................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

към ……………...

…………………………….
(ЕИК)

ДЪРЖАВЕН

Общо

2

Рейтингова
агенция

(наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)

IX. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД във влогове в банки
за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Код ЕИК LEI
Крена
на код на дитен
Държава Банка
бан- бан- банрейката ката ката
тинг

1

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

БРОЙ 95
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 7

3

4

5

Дата на
придобиване

6

8

9

в съответната
валута

10

11

12

13

Представляващи дружеството:
1. ......................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

7

Код на
валута

Оценка

Дата
на
Справедпослива стойледна
в лева Метод
ност / в
оценка
лева /

Цена на придобиване

ДЪРЖАВЕН

Дата: ........................г.

Съставител: ................................
(име, фамилия, подпис)

Общо

2

Описание на
Вид на инвесПореден номер
тиционния
Държава инвестиционна имота
ния имот
имот

Документ, удостоМестонаверяващ собствехождение на
ност
имота - ад(№ на нотариален
рес
акт)

към ……………...

(наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)

X. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД в инвестиционни имоти
за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…………………………….
(ЕИК)

68

1

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

Приложение
№2
Приложение
№ 2
към чл.към
2, т.чл.
2 2, т. 2
Месечен отчет на ………………………………..
(наименование на универсалния пенсионен фонд)

…………………………….
(ЕИК)

за ………………………

I. БАЛАНС
към .......................

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

а
А. Инвестиции
І. Финансови активи, издадени от
емитенти със седалище в Р. България
1. Дялови финансови инструменти
а. Акции, права и варанти
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни
инвестиционни фондове
2. Дългови финансови инструменти
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка
б. Корпоративни облигации
в. Облигации, издадени от орган на
местната власт
3. Хеджиращи инструменти
ІІ. Финансови активи, издадени от
емитенти със седалище извън Р.
България
1. Дялови финансови инструменти
а. Акции, права и варанти
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни
инвестиционни фондове
2. Дългови финансови инструменти
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или международни финансови организации
б. Корпоративни облигации

Сума (хил.
лв.)
те- предкущ ходн
а го- а година дина
1
2

ПАСИВ
Сума (хил.
лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАте- предТИИ
кущ ходн
а го- а година дина
а
1
2
А. Резерв за гарантиране
на минималната доходност
Б. Нетекущи задължения
1. Нетекущи задължения
към осигурени лица
2. Нетекущи задължения
към пенсионери
Общо за раздел Б

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

в. Облигации, издадени от орган на
местната власт
3. Хеджиращи инструменти
ІІІ. Влогове в банки
1. Влогове в банки в Р. България
2. Влогове в банки извън Р. България
ІV. Инвестиционни имоти
1.Инвестиционни имоти в Р. България
- в т.ч. в процес на строителство
2. Инвестиционни имоти извън Р. България
- в т.ч. в процес на строителство
Общо за раздел А
Б. Парични средства по разплащателни сметки
В. Текущи вземания
1. Вземания, свързани с инвестиции, в
т.ч.:
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти
- Вземания по репо сделки
2. Вземания от ПОД
3. Други текущи вземания
Общо за раздел В
Сума на актива (А+Б+В)
Г. Условни активи

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

В. Текущи задължения
1. Текущи задължения към
осигурени лица
2. Текущи задължения към
пенсионери
3. Текущи задължения по
превеждане на средства за
лица, избрали да променят
осигуряването си от
ФДЗПО във фонд на ДОО
4. Текущи задължения към
ПОД
5. Задължения, свързани с
инвестиции, в т.ч.:
- Задължения, свързани с
инвестиционни имоти
- Задължения, свързани с
хеджиращи инструменти
- Задължения по репо
сделки
6. Други текущи задължения
Общо за раздел В
Сума на пасива: (А+Б+В)
Г. Условни пасиви

Представляващи ………………………………..:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

ІІ. Доход
Всичко: (І+ІІ)

текуща
година
1

предходна
година
2

Сума (хил. лв.)
текуща
година
1

предходна
година
2

Сума (хил. лв.)

(име, фамилия, подпис)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:
- от преоценка
4. Приходи от операции с чуждестранна валута
5. Приходи от инвестиционни имоти
6. Други приходи
Всичко за група І:
Отрицателен резултат от инвестиране на
средствата
ІІ. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност
ІІІ. Общо приходи (І+ІІ)
ІV. Отрицателен резултат
Всичко : (ІІІ+ІV)

2. Приходи от лихви

а
І. Приходи от инвестиции
1. Приходи от дивиденти

Наименование на приходите

ДЪРЖАВЕН

Положителен резултат от инвестиране на
средствата

- комисионни на инвестиционни посредници
3. Разходи по операции с чуждестранна валута
4. Разходи по инвестиционни имоти
5. Други разходи
Всичко за група І:

- от преоценка

а
І. Разходи за инвестиции
1. Разходи за лихви
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:

Наименование на разходите

II. ОТЧЕТ за доходите
за периода от ......................... до .........................

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

Месечен отчет на ………………………………..

БРОЙ 95
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 1

2

плащания

постъпления
4
5

плащания

нетен поток
6

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

нетен поток
3

Предходен период

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Дата: ........................г.

постъпления
1

Текущ период

72

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

а
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица
2. Парични потоци, свързани с пенсионери
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на
ЕЦБ или на ЕИБ
5. Парични потоци, свързани с лица, променили/възобновили осигуряването си по реда на КСО
6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното
дружество
6.1. Такси и удръжки
6.2. Резерв за гарантиране на минималната доходност
6.3 Пенсионен резерв
6.4. Други
7. Парични потоци от дивиденти
8. Парични потоци от лихви
9. Парични потоци от сделки с инвестиции
10. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
11. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти
12. Други парични потоци
Б. Изменение на паричните средства през периода
В. Парични средства в началото на периода
Г. Парични средства в края на периода

Наименование на паричните потоци

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
за периода от ......................... до .........................

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

Месечен отчет на ………………………………..

С Т Р.
БРОЙ 95

ІV.
1.
2.
3.
V.
VІ.
VІІ.

Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р.
България
Акции, права и варанти
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми
Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове
Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р.
България
Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/
Корпоративни облигации
Облигации, издадени от орган на местната власт
Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р.
България
Акции, права и варанти
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми
Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове
Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън
Р. България
Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/
Корпоративни облигации
Облигации, издадени от орган на местната власт
Влогове в банки в Р. България
Влогове в банки извън Р. България
Хеджиращи инструменти

Вид на инвестицията

ДЪРЖАВЕН

ІІІ.
1.
2.
3.

ІІ.
1.
2.
3.

І.
1.
2.
3.

№

(в лева)

Относителен дял
Балансова стойност от балансовите Доход за периода
активи
в края в нача- в края
в начаначис- реализилото на на пери- лото на на пелен
ран
периода риода
ода
периода

IV. Доход от инвестиции
за периода от ......................... до .........................

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

Месечен отчет на ………………………………..

БРОЙ 95
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 3

Сума на балансови активи:

Фючърси
Вземания
Задължения
Опции
Форуърдни валутни договори
Вземания
Задължения
Лихвени суапови сделки
Вземания
Задължения
Репо/обратни репо сделки
Вземания
Задължения
Инвестиционни имоти в Р. България
В т.ч. в процес на строителство
Инвестиционни имоти извън Р. България
В т.ч. в процес на строителство
Общо:

Дата: ........................г.

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

ДЪРЖАВЕН

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

1.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
VІІІ.
1.
2.
ІХ.
1.
Х.
1.

С Т Р. 7 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

…………………………….
(ЕИК)

V. Осигурени лица и пенсионери
към ……………….

№ по
Средства в
ПОКАЗАТЕЛИ
Брой
ред
лева
а
б
1
2
1. Осигурени лица в началото на годината
2. Новоосигурени лица, в т.ч.:
2.1.
прехвърлили се от други фондове
възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от
2.2.
КСО
3. Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:
3.1. прехвърлили се в друг фонд
3.2. починали
3.3. получили средствата си по реда на чл. 131, ал. 2 от КСО
3.4. променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО
3.5. прехвърлили се към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ
4. Осигурени лица в края на периода - общо
5. Пенсионери в началото на годината
6. Нови пенсионери
7. Пенсионери с прекратени пенсии
8. Пенсионери в края на периода - общо
9. Участници във фонда
Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми
10.
на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ
11. Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия
12. Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски
13. Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца
14. Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца
15. Осигурени лица без вноски за предходната календарна година
Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно
16.
X
разпределени, без постъпили вноски

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

Представляващи ………………………………..:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РО
ПриложениеБ№
3Й 95
към
чл. 2, т. 3 № 3
Приложение

Месечен отчет на ………………………………..

към чл. 2, т. 3

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

…………………………….
(ЕИК)
за ………………………..

АКТИВ

I. БАЛАНС
към .........................

Сума (хил.
лв.)
те- предРАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
куща ходна
гогодина дина
а
1
2
А. Инвестиции
І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Р. България
1. Дялови финансови инструменти
а. Акции, права и варанти
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и
на алтернативни инвестиционни фондове
2. Дългови финансови инструменти
а. Ценни книжа, издадени
или гарантирани от държавата
или нейната централна банка
б. Корпоративни облигации
в. Облигации, издадени от орган на местната власт
3. Хеджиращи инструменти
ІІ. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България
1. Дялови финансови инструменти
а. Акции, права и варанти
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и
на алтернативни инвестиционни фондове
2. Дългови финансови инструменти

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

а
А. Резерв за гарантиране на
минималната доходност
Б. Нетекущи задължения
1. Нетекущи задължения към
осигурени лица
2. Нетекущи задължения към
пенсионери
Общо за раздел Б

Сума (хил.
лв.)
те- предкуща ходна
гогодина дина
1
2

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

а. Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държави и
техните централни банки, от
ЕЦБ, ЕИБ или международни
финансови организации
б. Корпоративни облигации
в. Облигации, издадени от орган на местната власт
3. Хеджиращи инструменти
ІІІ. Влогове в банки
1. Влогове в банки в Р. България
2. Влогове в банки извън Р.
България
ІV. Инвестиционни имоти
1.Инвестиционни имоти в Р.
България
- в т.ч. в процес на строителство
2.Инвестиционни имоти извън Р. България
- в т.ч. процес на строителство
Общо за раздел А
Б. Парични средства по разплащателни сметки
В. Текущи вземания
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти
- Вземания по репо сделки
2. Вземания от ПОД
3. Други текущи вземания
Общо за раздел В
Сума на актива (А+Б+В)
Г. Условни активи

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

В. Текущи задължения
1. Текущи задължения към осигурени лица
2. Текущи задължения към пенсионери
3. Текущи задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на
ДОО
4. Текущи задължения към ПОД
5. Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:
- Задължения, свързани с инвестиционни имоти
- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти
- Задължения по репо сделки
6. Други текущи задължения
Общо за раздел В
Сума на пасива: (А+Б+В)
Г. Условни пасиви

Представляващи ………………………………..:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

ІІ. Доход
Всичко: (І+ІІ)

предходна
година
2

текуща
година
1

предходна
година
2

Сума (хил. лв.)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:
- от преоценка
4. Приходи от операции с чуждестранна валута
5. Приходи от инвестиционни имоти
6. Други приходи
Всичко за група І:
Отрицателен резултат от инвестиране на
средствата
ІІ. Приход от ПОД за покриване на разликата
до минималната доходност
ІІІ. Общо приходи (І+ІІ)
ІV. Отрицателен резултат
Всичко: (ІІІ+ІV)

2. Приходи от лихви

а
І. Приходи от инвестиции
1. Приходи от дивиденти

Наименование на приходите

ДЪРЖАВЕН

Положителен резултат от инвестиране на
средствата

- комисионни на инвестиционни посредници
3. Разходи по операции с чуждестранна валута
4. Разходи по инвестиционни имоти
5. Други разходи
Всичко за група І:

текуща
година
1

Сума (хил. лв.)
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- от преоценка

а
І. Разходи за инвестиции
1. Разходи за лихви
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:

Наименование на разходите

II. ОТЧЕТ за доходите
за периода от ......................... до ...........................

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

Месечен отчет на ………………………………..

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

нетен поток
3

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

2

плащания

ВЕСТНИК

Дата: ........................г.

постъпления
1

Предходен период
постъпленетен поплащания
ния
ток
4
5
6

ДЪРЖАВЕН

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

а
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица
2. Парични потоци, свързани с пенсионери
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на
ЕИБ
5. Парични потоци за превеждане на НОИ
6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество
6.1. Такси и удръжки
6.2. Резерв за гарантиране на минималната доходност
6.3. Други
7. Парични потоци от дивиденти
8. Парични потоци от лихви
9. Парични потоци от сделки с инвестиции
10. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
11. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти
12. Други парични потоци
Б. Изменение на паричните средства през периода
В. Парични средства в началото на периода
Г. Парични средства в края на периода

Наименование на паричните потоци

Текущ период

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
за периода от ......................... до ...........................

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

Месечен отчет на ………………………………..

БРОЙ 95
С Т Р. 7 9

Вид на инвестицията
в началото на
периода

в края на
периода

Балансова стойност

80

І.

Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със
седалище в Р. България
1.
Акции, права и варанти
2.
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми
3.
Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове
Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със
ІІ.
седалище в Р. България
1.
Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/
2.
Корпоративни облигации
3.
Облигации, издадени от орган на местната власт
Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със
ІІІ.
седалище извън Р. България
1.
Акции, права и варанти
2.
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми
3.
Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове
Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със
ІV.
седалище извън Р. България
1.
Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/
2.
Корпоративни облигации
3.
Облигации, издадени от орган на местната власт
V.
Влогове в банки в Р. България
VІ. Влогове в банки извън Р. България
VІІ. Хеджиращи инструменти
1.
Фючърси
1.1. Вземания
1.2. Задължения

№

(в лева)

Относителен дял от баланДоход за периода
совите активи
в началото на в края на начис- реализипериода
периода
лен
ран

IV. Доход от инвестиции
за периода от ........................ до .............................

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

Месечен отчет на ………………………………..

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

Сума на балансови активи:

Опции
Форуърдни валутни договори
Вземания
Задължения
Лихвени суапови сделки
Вземания
Задължения
Репо/обратни репо сделки
Вземания
Задължения
Инвестиционни имоти в Р. България
В т.ч. в процес на строителство
Инвестиционни имоти извън Р. България
В т.ч. в процес на строителство
Общо:

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

ДЪРЖАВЕН

Дата: ........................г.

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
VІІІ.
1.
2.
ІХ.
1.
Х.
1.

БРОЙ 95
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 1

Дата: ........................г.

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

x

x

x

x

x

x

Средства в лева
Първа катего- Втора категория труд
рия труд
3
4

ВЕСТНИК

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

16.

Брой
Първа катего- Втора категория труд
рия труд
1
2

ДЪРЖАВЕН

11.
12.
13.
14.
15.

б
Осигурени лица в началото на годината
в т.ч. лица по § 4б, ал.1 от ПЗР на КСО без средства по партидата
Новоосигурени лица в т.ч.:
прехвърлили се от други ППФ
Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:
прехвърлили се в друг ППФ
прехвърлили средствата си в УПФ по реда на чл. 172 на КСО
върнати в НОИ
починали
получили средствата си по реда на чл.131, ал.2 от КСО
изтеглили средствата си по реда на чл. 172 от КСО
променили осигуряването си по реда на чл. 4в от КСО
прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ
Осигурени лица в края на периода - общо
в т.ч. лица по § 4б, ал. 1 от ПЗР на КСО без средства по партидата
Пенсионери в началото на годината
Нови пенсионери
Пенсионери с прекратени пенсии
Придобили право на пенсия по част І на КСО
Починали
Пенсионери в края на периода - общо
Участници във фонда
Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на
ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ
Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия
Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски
Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца
Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца
Осигурени лица без вноски за предходната календарна година
Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски

ПОКАЗАТЕЛИ
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10.

1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.
9.

а

№ по
ред

V. Осигурени лица и пенсионери
към ……………….

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

Месечен отчет на ………………………………..

С Т Р.
БРОЙ 95

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

Приложение № 4
къмПриложение
чл. 2, т. 4 № 4
към чл. 2, т. 4

Месечен отчет на ………………………………..
(наименование на доброволния пенсионен фонд)

…………………………….
(ЕИК)
за ……………………..

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

а
А. Инвестиции
І. Финансови активи, издадени от
емитенти със седалище в Р. България
1. Дялови финансови инструменти
а. Акции, права и варанти
б. Акции и дялове на колективни
инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове
2. Дългови финансови инструменти
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка
б. Корпоративни облигации
в. Облигации, издадени от орган на
местната власт
3. Хеджиращи инструменти
ІІ. Финансови активи, издадени
от емитенти със седалище извън
Р. България
1. Дялови финансови инструменти
а. Акции, права и варанти
б. Акции и дялове на колективни
инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове
2. Дългови финансови инструменти
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави и техните
централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или
международни финансови организации
б. Корпоративни облигации
в. Облигации, издадени от орган на
местната власт

I. БАЛАНС
към ……………….
Сума (хил.
лв.)
те- предкуща ходна
гогодина дина
1
2

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
а
А. Нетекущи задължения
1. Нетекущи задължения
към осигурени лица
2. Нетекущи задължения
към пенсионери
Общо за раздел А

Сума (хил.
лв.)
те- предкуща ходна
гогодина дина
1
2

С Т Р. 8 4

ДЪРЖАВЕН

3. Хеджиращи инструменти
ІІІ. Влогове в банки
1. Влогове в банки в Р. България
2. Влогове в банки извън Р. България
ІV. Инвестиционни имоти
1. Инвестиционни имоти в Р. България
- в т.ч. в процес на строителство
2. Инвестиционни имоти извън Р.
България
- в т.ч. процес на строителство
Общо за раздел А
Б. Парични средства
1. Парични средства на каса
2. Парични средства по разплащателни сметки
Общо за раздел Б
В. Текущи вземания
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти
- Вземания, свързани с хеджиращи
инструменти
- Вземания по репо сделки
2. Вземания от ПОД
3. Други текущи вземания
Общо за раздел В
Сума на актива (А+Б+В)
Г. Условни активи

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

Б. Текущи задължения
1. Текущи задължения към
осигурени лица
2. Текущи задължения към
пенсионери
3. Текущи задължения към
ПОД
4. Задължения, свързани с
инвестиции, в т.ч.:
- Задължения, свързани с
инвестиционни имоти
- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти
- Задължения по репо сделки
5. Други текущи задължения
Общо за раздел Б
Сума на пасива: (А+Б)
В. Условни пасиви

Представляващи ………………………………..:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

текуща година
1

предходна
година
2

Сума (хил. лв.)
текуща година
1

предходна
година
2

Сума (хил. лв.)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

Всичко: (І+ІІ)

ІІ. Отрицателен резултат

3. Приходи от операции с финансови
инструменти, в т.ч.:
- от преоценка
4. Приходи от операции с чуждестранна валута
5. Приходи от инвестиционни имоти
6. Други приходи
Всичко за група І:

2. Приходи от лихви

а
І. Приходи от инвестиции
1. Приходи от дивиденти

Наименование на приходите

ДЪРЖАВЕН

4. Разходи по инвестиционни имоти
5. Други разходи
Всичко за група І:
ІІ. Доход
1. За осигурени лица
2. За ПОД
Всичко: (І+ІІ)

3. Разходи по операции с чуждестранна валута

- комисионни на инвестиционни посредници

- от преоценка

а
І. Разходи за инвестиции
1. Разходи за лихви
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в
т.ч.:

Наименование на разходите

II. ОТЧЕТ за доходите
за периода от ....................... до ...........................

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

Месечен отчет на ………………………………..

БРОЙ 95
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 5

Предходен период
постъплеплащанетен пония
ния
ток
4
5
6

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

Текущ период
плащанетен пония
ток
2
3

ДЪРЖАВЕН

Дата: ........................г.

постъпления
1

86

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

а
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица
2. Парични потоци, свързани с пенсионери
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на
ЕИБ
5. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество
5.1. Такси и удръжки
5.2. Пенсионен резерв
5.3. Други
6. Парични потоци от дивиденти
7. Парични потоци от лихви
8. Парични потоци от сделки с инвестиции
9. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
10. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти
11. Други парични потоци
Б. Изменение на паричните средства през периода
В. Парични средства в началото на периода
Г. Парични средства в края на периода

Наименование на паричните потоци

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
за периода от ........................ до ...........................

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

Месечен отчет на ………………………………..

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

Вид на инвестицията
Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седаІ.
лище в Р. България
1.
Акции, права и варанти
2.
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми
3.
Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове
Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седаІІ.
лище в Р. България
1.
Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/
2.
Корпоративни облигации
3.
Облигации, издадени от орган на местната власт
Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седаІІІ. лище извън Р. България
1.
Акции, права и варанти
2.
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми
3.
Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове
Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седаІV. лище извън Р. България
1.
Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/
2.
Корпоративни облигации
3.
Облигации, издадени от орган на местната власт
V.
Влогове в банки в Р. България
VІ. Влогове в банки извън Р. България
VІІ. Хеджиращи инструменти

№

в началото на
периода

в края на
периода

Балансова стойност

IV. Доход от инвестиции
за периода от …................... до .........................

(в лева)

Относителен дял от
Доход за периода
балансовите активи
в края
в начаначис- реализилото на на перилен
ран
ода
периода

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

Месечен отчет на ………………………………..

БРОЙ 95
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 7

Сума на балансови активи:

Фючърси
Вземания
Задължения
Опции
Форуърдни валутни договори
Вземания
Задължения
Лихвени суапови сделки
Вземания
Задължения
Репо/обратни репо сделки
Вземания
Задължения
Инвестиционни имоти в Р. България
В т.ч. в процес на строителство
Инвестиционни имоти извън Р. България
В т.ч. в процес на строителство
Общо:

Дата: ........................г.

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

ДЪРЖАВЕН

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

88

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

1.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
VІІІ.
1.
2.
ІХ.
1.
Х.
1.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

№ по
ред
а
1.
2.
2.0.1.
2.0.2.
2.0.3.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.2.
7.2.1.

V. Осигурени лица и пенсионери
към ……………..

…………………………….
(ЕИК)

Показатели

Брой

б
Осигурени лица в началото на годината
Новоосигурени лица
с лични вноски
с работодателски вноски
с вноски на друг осигурител
В т.ч. прехвърлили от други фондове
с лични вноски
с работодателски вноски
с вноски на друг осигурител
Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:
Лица с изтеглени средства
с лични вноски
с работодателски вноски
с вноски на друг осигурител
Лица, преминали в друг фонд
с лични вноски
с работодателски вноски
с вноски на друг осигурител
Лица, изтеглили средствата си при придобиване право на пенсия
с лични вноски
с работодателски вноски
с вноски на друг осигурител
Починали лица
Осигурени лица в края на периода - общо, в т.ч.:
с лични вноски
с работодателски вноски
с вноски на друг осигурител
Пенсионери в началото на годината
Нови пенсионери
с лична пенсия за старост
пожизнена
срочна
с лична пенсия за инвалидност
пожизнена
срочна
с наследствена пенсия
пожизнена
срочна
Пенсионери с прекратени пенсии
поради изтичане на срока, в т.ч.:
със срочна пенсия за старост
със срочна пенсия за инвалидност
поради смърт, в т.ч.:
с лична пожизнена пенсия за старост

1

Средства в
лева
2

С Т Р.

90

7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.3.
8.3.1.
8.3.2.
9.
10.
11.
11.1.
11.1.1.
11.1.2.
11.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.3.
11.3.1.
11.3.2.
12.
12.1.
12.1.1.
12.1.2.
12.1.3.
12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
13.
13.1.
13.1.1.
13.1.2.
13.1.3.
13.2.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

с лична пожизнена пенсия за инвалидност
със срочна пенсия за старост
със срочна пенсия за инвалидност
Пенсионери в края на периода - общо
с лична пенсия за старост
пожизнена
срочна
с лична пенсия за инвалидност
пожизнена
срочна
с наследствена пенсия
пожизнена
срочна
Участници във фонда
Брой лица с постъпили от началото на годината средства от
схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ
Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия
лична пенсия за старост
пожизнена
срочна
лична пенсия за инвалидност
пожизнена
срочна
наследствена пенсия
пожизнена
срочна
Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски
месечни вноски
лични вноски
вноски от работодател
вноски от друг осигурител
еднократни или за друг период вноски
лични вноски
вноски от работодател
вноски от друг осигурител
Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца
месечни вноски
лични вноски
вноски от работодател
вноски от друг осигурител
еднократни или за друг период вноски
Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца
Брой лица и постъпления от осигурителни вноски
лични вноски
вноски от работодател
вноски от друг осигурител

Съставител: .................................... Представляващи ………………………………..:
(име, фамилия, подпис)
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
1. ..........................
Дата: ........................г.
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

БРОЙ 95

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

Приложение № 5
№ 5
къмПриложение
чл. 2, т. 5
към чл. 2, т. 5

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми)

…………………………….
(ЕИК)
за …………………………

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

а
А. Инвестиции
І. Финансови активи, издадени
от емитенти със седалище в Р.
България
1. Дялови финансови инструменти
а. Акции, права и варанти
б. Акции и дялове на колективни
инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове
2. Дългови финансови инструменти
а. Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата или
нейната централна банка
б. Корпоративни облигации
в. Облигации, издадени от орган
на местната власт
3. Хеджиращи инструменти
ІІ. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България
1. Дялови финансови инструменти
а. Акции, права и варанти
б. Акции и дялове на колективни
инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове
2. Дългови финансови инструменти
а. Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ,
ЕИБ или международни финансови организации

I. БАЛАНС
към ……………..

ПАСИВ
Сума (хил.
Сума (хил.
лв.)
лв.)
те- предте- предРАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
куща ходна
куща ходна
гогогогодина дина
дина дина
1
2
а
1
2
А. Нетекущи задължения
1. Нетекущи задължения към
осигурени лица
2. Нетекущи задължения към
пенсионери
Общо за раздел А

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

б. Корпоративни облигации
в. Облигации, издадени от орган
на местната власт
3. Хеджиращи инструменти
ІІІ. Влогове в банки
1. Влогове в банки в Р. България
2. Влогове в банки извън Р. България
ІV. Инвестиционни имоти
1. Инвестиционни имоти в Р.
България
- в т.ч. в процес на строителство
2. Инвестиционни имоти извън
Р. България
- в т.ч. процес на строителство
Общо за раздел А
Б. Парични средства
1. Парични средства на каса
2. Парични средства по разплащателни сметки
Общо за раздел Б
В. Текущи вземания
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти
- Вземания по репо сделки
2. Вземания от ПОД
3. Други текущи вземания
Общо за раздел В
Сума на актива (А+Б+В)
Г. Условни активи

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

Б. Текущи задължения
1. Текущи задължения към
осигурени лица
2. Текущи задължения към
пенсионери
3. Текущи задължения към
ПОД
4. Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:
- Задължения, свързани с инвестиционни имоти
- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти
- Задължения по репо сделки
5. Други текущи задължения
Общо за раздел Б
Сума на пасива: (А+Б)
В. Условни пасиви

Представляващи ………………………………..:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

4. Разходи по инвестиционни имоти
5. Други разходи
Всичко за група І:
ІІ. Доход
1. За осигурени лица
2. За ПОД
Всичко: (І+ІІ)

текуща година
1

предходна
година
2

Сума (хил. лв.)
текуща година
1

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

предходна
година
2

Сума (хил. лв.)

Представляващи ………………………………..:

Всичко : (І+ІІ)

ІІ. Отрицателен резултат

3. Приходи от операции с финансови
инструменти, в т.ч.:
- от преоценка
4. Приходи от операции с чуждестранна валута
5. Приходи от инвестиционни имоти
6. Други приходи
Всичко за група І:

2. Приходи от лихви

а
І. Приходи от инвестиции
1. Приходи от дивиденти

Наименование на приходите

ДЪРЖАВЕН

3. Разходи по операции с чуждестранна валута

- комисионни на инвестиционни посредници

- от преоценка

а
І. Разходи за инвестиции
1. Разходи за лихви
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в
т.ч.:

Наименование на разходите

II. ОТЧЕТ за доходите
за периода от ……................ до ......................

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на доброволния пенсионен фонд
по професионални схеми)

Месечен отчет на ………………………………..

БРОЙ 95
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 3

ВЕСТНИК

Дата: ........................г.

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

ДЪРЖАВЕН

Представляващи ………………………………..:

Предходен период
постъпле- плаща- нетен пония
ния
ток
4
5
6

94

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
за периода от .......................... до ..........................
Текущ период
Наименование на паричните потоци
постъпле- плаща- нетен пония
ния
ток
а
1
2
3
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица
2. Парични потоци, свързани с пенсионери
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или
на ЕИБ
5. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество
5.1. Такси
5.2. Други
6. Парични потоци от дивиденти
7. Парични потоци от лихви
8. Парични потоци от сделки с инвестиции
9. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
10. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти
11. Други парични потоци
Б. Изменение на паричните средства през периода
В. Парични средства в началото на периода
Г. Парични средства в края на периода

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на доброволния пенсионен фонд
по професионални схеми)

Месечен отчет на ………………………………..

С Т Р.
БРОЙ 95

Вид на инвестицията

І.
1.
2.
3.

Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България
Акции, права и варанти
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми
Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове
Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седаІІ.
лище в Р. България
1.
Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/
2.
Корпоративни облигации
3.
Облигации, издадени от орган на местната власт
Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седаІІІ. лище извън Р. България
1.
Акции, права и варанти
2.
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми
3.
Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове
Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седаІV. лище извън Р. България
1.
Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/
2.
Корпоративни облигации
3.
Облигации, издадени от орган на местната власт
V.
Влогове в банки в Р. България
VІ. Влогове в банки извън Р. България
VІІ. Хеджиращи инструменти
1.
Фючърси
1.1. Вземания
1.2. Задължения

№
в началото на
периода

в края на
периода

Балансова стойност

IV. Доход от инвестиции
за периода от .......................... до ..........................

(в лева)

Относителен дял от
Доход за периода
балансовите активи
в началото в края на начис- реализина периода периода
лен
ран

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на доброволния пенсионен фонд
по професионални схеми)

Месечен отчет на ………………………………..

БРОЙ 95
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 5

Сума на балансови активи:

Опции
Форуърдни валутни договори
Вземания
Задължения
Лихвени суапови сделки
Вземания
Задължения
Репо/обратни репо сделки
Вземания
Задължения
Инвестиционни имоти в Р. България
В т.ч. в процес на строителство
Инвестиционни имоти извън Р. България
В т.ч. в процес на строителство
Общо:
ДЪРЖАВЕН

Дата: ........................г.

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

96

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
VІІІ.
1.
2.
ІХ.
1.
Х.
1.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

Месечен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд
по професионални схеми)

…………………………….
(ЕИК)

№ по
ред
а
1.
2.
2.0.1.
2.0.2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.

V. Осигурени лица и пенсионери
към ……………….
Показатели

Брой

б
Осигурени лица в началото на годината
Новоосигурени лица
с лични вноски
вноски от предприятия осигурители
В т.ч. прехвърлили се от други фондове
с лични вноски
вноски от предприятия осигурители
Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:
Лица, преминали в друг фонд
с лични вноски
вноски от предприятия осигурители
Лица с изплатени средства при придобиване право на пенсия
с лични вноски
вноски от предприятия осигурители
Лица, прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или
на ЕИБ
с лични вноски
вноски от предприятия осигурители
Починали лица
Осигурени лица в края на периода - общо, в т.ч.:
с лични вноски
вноски от предприятия осигурители
Пенсионери в началото на годината
Нови пенсионери
с пенсия за срок до 5 г.
с пенсия за срок до 10 г.
с пенсия за срок над 10 г.
Пенсионери с прекратени пенсии
поради изтичане на срока
поради смърт
Пенсионери в края на периода - общо
с пенсия за срок до 5 г.
с пенсия за срок до 10 г.
с пенсия за срок над 10 г.
Участници във фонда
Брой лица с постъпили от началото на годината средства от
схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ
Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия
за срок до 5 г.
за срок до 10 г.
за срок над 10 г.
Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски
месечни вноски

1

Средства в
лева
2
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12.1.1.
12.1.2.
12.2.
12.2.1.
12.2.2.
13.
13.1.
13.1.1.
13.1.2.
13.2.
14.
15.
15.1.
15.2.

лични вноски
вноски от предприятия осигурители
еднократни или за друг период вноски
лични вноски
вноски от предприятия осигурители
Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца
месечни вноски
лични вноски
вноски от предприятия осигурители
еднократни или за друг период вноски
Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца
Брой лица и постъпления от осигурителни вноски
лични вноски
вноски от предприятия осигурители

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

Представляващи ………………………………..:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

б

1

2

Дата: ........................г.

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

ДЪРЖАВЕН

Забележка:
* Относителният дял се определя в процент като отношение на сумата на инвестираните средства във финансови инструменти на предприятието осигурител и
свързаните с него лица и размера на натрупаните средства по съответната професионална схема.

а
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Общо

Размер на натрупаните сред- Относителен дял
№ Наименование на предприятието-осигурител ства по съответната професи- от активите на
фонда
онална схема

(хил. лв.)

Инвестиции във финансови инструменти на
предприятието осигурител и свързани с него
лица
сума
относителен дял *
3
4

VI. Размер на натрупаните средства по професионални схеми
към ………………..

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на доброволния пенсионен фонд
по професионални схеми)

Месечен отчет на ………………………………..

БРОЙ 95
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 9

С Т Р.
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Отчет за ………………………
на
…………………………………………

БРОЙ 95

Приложение № 6
към
чл. 3
Приложение
№ 6
към чл. 3

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

…………………………….
(ЕИК)

I. Административни разходи
за периода от 01.01.20….. г. до ........20….. г.
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
1
1. Разходи за осигурителни посредници, в т.ч.:
- за УПФ
- за ППФ
- за ДПФ
- за ДПФПС
2. Разходи за банка попечител, в т.ч.:
- за УПФ
- за ППФ
- за ДПФ
- за ДПФПС
3. Разходи за реклама, в т.ч.:
- за УПФ
- за ППФ
- за ДПФ
- за ДПФПС
4. Разходи за персонал, в т.ч.:
- за УПФ
- за ППФ
- за ДПФ
- за ДПФПС
5. Разходи за одиторски, правни и други консултантски услуги, в т.ч.:
- за УПФ
- за ППФ
- за ДПФ
- за ДПФПС
6. Разходи за инвестиционни посредници и консултанти, в
т.ч.:
- за УПФ
- за ППФ
- за ДПФ
- за ДПФПС
7. Разходи за IT продукти и системи, в т.ч.:
- за УПФ
- за ППФ
- за ДПФ
- за ДПФПС

текуща година
2

(в лева)
предходна година
3

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

8. Други разходи, в т.ч.:
- за УПФ
- за ППФ
- за ДПФ
- за ДПФПС

Съставител: .......................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

Общо разходи:

Представляващи дружеството:
1. .....................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

Мъже
Жени

Пол

Мъже
Жени
Всичко

Общо

…………………………….
(ЕИК)

30-34 г.

40-44 г.

ДПФПС

ДПФ

ППФ

УПФ

35-39 г.

45-49 г.

50-54 г.

55-59 г.

20-24 г.

25-29 г.

30-34 г.

35-39 г.
40-44 г.
УПФ

45-49 г.

50-54 г.

над 64 г.

Средна
възраст

(лева)

над 64 г.

60-64 г.

60-64 г.

55-59 г.

Раздел ІІ. Среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице

25-29 г.

Раздел І. Разпределение на осигурените лица по пол и възраст

II. Разпределение на осигурени лица и натрупани средства по пол и възраст
към ………………..

15-19 г. 20-24 г.

15-19 г.

Общо

Отчет за …………………..
……………………………………………

ДЪРЖАВЕН

Мъже
Жени
Всичко

Мъже
Жени
Всичко

Мъже
Жени
Всичко

Пол

102

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

С Т Р.
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Дата: ........................г.

Съставител: ................................
(име, фамилия, подпис)

Мъже
Жени
Общо

Мъже
Жени
Общо

Мъже
Жени
Общо

Общо

ДПФПС

ДПФ

ППФ

Представляващи дружеството:
1. ......................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

БРОЙ 95
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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Отчет за …………………..
……………………………………………

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

…………………………….
(ЕИК)

III. Постъпили осигурителни вноски и начислени удръжки
от всяка осигурителна вноска съгласно чл. 201, ал. 1, т. 1 от КСО
за ………………………..
(наименование на универсалния / професионалния пенсионен фонд)

за периода от ……………… до …………………

Дата на постъпване на осигу№ по ред
рителните вноски
1
2
I. Месец………
1.
2.
3.
…
Общо за месец ….
II. Месец………..
1.
2.
3.
…
Общо за месец ….
III. Месец………
1.
2.
3.
…
Общо за месец ….
Общо за периода

Съставител: .......................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

Осигурителни
вноски /в лева/
3

Начислена такса
/в лева/
4

Начислена
такса / в %/
5

Представляващи дружеството:
1. .....................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

БРОЙ 95
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Приложение
№7
Приложение № 7
към
чл.
4,
към чл. 4,т.т.11
Годишен отчет на ………………………………..
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

…………………………….
(ЕИК)

I. БАЛАНС
към .....................
АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
а
А. Нетекущи активи
I. Нетекущи материални активи
1. Земи (терени)
2. Сгради
3. Машини и оборудване
4. Автомобили
5. Други нетекущи материални активи
6. Разходи за придобиване и ликвидация на нетекущи материални активи
Общо за група I:
II. Нетекущи нематериални активи
1. Права върху собственост, в т.ч.:
- лицензии
2. Програмни продукти
3. Други нетекущи нематериални активи
Общо за група II:
III. Нетекущи финансови активи
1. Финансови активи на собствени средства
1.1. Дялово участие
1.2. Финансови инструменти
1.3. Други нетекущи финансови активи
2. Финансови активи на специализирани резерви
Общо за група III:
ІV. Инвестиционни имоти
V. Други нетекущи активи, в т.ч.:
1. Отсрочени данъчни активи
2. Разходи за бъдещи периоди
Общо за група V:
Общо за раздел "А":
Б. Текущи активи
І. Материални запаси
II. Текущи вземания
1. Вземания от свързани лица
2. Вземания от клиенти и доставчици
3. Съдебни и присъдени вземания
4. Данъци за възстановяване
5. Авансово платен данък
6. Други текущи вземания
Общо за група II:

Сума (хил. лв.)
текуща го- предходна година
дина
1
2

С Т Р.
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III. Текущи финансови активи
1. Финансови активи на собствени средства
1.1. Финансови активи в свързани лица
1.2. Финансови инструменти
1.3. Други текущи финансови активи
2. Финансови активи на специализирани резерви
Общо за група ІII:
IV. Парични средства
1. Собствени парични средства
1.1. Парични средства в брой
1.2. Парични средства по разплащателни сметки
1.3. Парични средства по влогове в банки, в т.ч.:
- със срок до падежа до 1 година
1. 4. Блокирани парични средства
1.5. Парични еквиваленти
2. Парични средства на специализирани резерви
Общо за група IV:
V. Разходи за бъдещи периоди
Общо за раздел "Б":
СУМА НА АКТИВА (А+Б)
В. Условни активи
ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
а
А. Собствен капитал
I. Основен капитал
1. Регистриран капитал
2. Невнесен капитал
3. Изкупени собствени акции
Общо за група I:
IІ. Резерви
1. Премии от емисия
2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви
3. Целеви резерви, в т.ч.:
3.1. Общи резерви
3.2. Други резерви
Общо за група IІ:
ІІІ. Финансов резултат
1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:
1.1. Неразпределена печалба
1.2. Непокрита загуба
1.3. Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика
2. Текуща печалба (загуба)
Общо за група ІІІ:
Общо за раздел "А":
Б. Специализирани резерви
1. Пенсионен резерв
1.1. УПФ
1.2. ДПФ
2. Резерв за гарантиране на минималната доходност
2.1. УПФ

БРОЙ 95

Сума (хил. лв.)
текуща го- предходна година
дина
1
2

БРОЙ 95
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2.2. ППФ
Общо за раздел "Б"
В. Нетекущи пасиви
I. Нетекущи задължения
1. Задължения към свързани лица
2. Други нетекущи задължения
Общо за група I:
ІІ. Други нетекущи пасиви, в т.ч.:
1. Отсрочени данъчни пасиви
2. Приходи за бъдещи периоди
Общо за група IІ:
Общо за раздел "В":
Г. Текущи пасиви
I. Текущи задължения
1. Задължения към управляваните ПФ
1.1. Пенсионен резерв към УПФ
1.2. Пенсионен резерв към ДПФ
1.3. Други
2. Задължения към свързани лица
3. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:
- към банки
4. Задължения към доставчици и клиенти
5. Задължения по търговски заеми
6. Задължения към персонала
7. Задължения към осигурителни предприятия
8. Данъчни задължения
9. Задължения по чл. 193, ал. 10 от КСО
9.1. За покриване на разликата до минимална доходност за
УПФ
9.2. За покриване на разликата до минимална доходност за
ППФ
10. Провизии
11. Други текущи задължения
Общо за група I:
II. Приходи за бъдещи периоди
Общо за раздел "Г":
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)
Д. Условни пасиви

Съставител: ................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

Представляващи дружеството:
1. ......................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

провизии

-

Общо за група ІІ:
ІІІ. Приходи от инвестиране на
специализирани резерви

ВЕСТНИК

3. Други суми с корективен характер

ІІ. Суми с корективен характер
1. Балансова стойност на продадени активи
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин

Общо за група І:

обезценка на активи

-

6. Други разходи, в т.ч.:

5. Разходи за осигуровки

4. Разходи за възнаграждения

А
А. Приходи от дейността
І. Приходи от такси и удръжки
1. От УПФ
2. От ППФ
3. От ДПФ
4. От ДПФПС
Общо за група І:
ІІ. Приходи от управление на
собствени средства
1. Приходи от лихви
2. Приходи от дялово участие, в
т.ч.:
- дивиденти
3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:
- от преоценка
4.Приходи от операции с чуждестранна валута
5. Други приходи, в т.ч.:
- от инвестиционни имоти

ДЪРЖАВЕН

3. Разходи за амортизации

А

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Сума (хил.
лв.)
те- предкуща ходна
гогодина дина
1
2

…………………………….
(ЕИК)

108

А. Разходи за дейността
І. Разходи по икономически елементи
1. Разходи за материали
2. Разходи за външни услуги, в т.ч.:
- за реклама
- за банка попечител
- за осигурителни посредници

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Сума (хил.
лв.)
те- предкуща ходна
гогодина дина
1
2

II. ОТЧЕТ за доходите
за периода от .................. до ................. г.

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

С Т Р.
БРОЙ 95

1. Разходи за лихви
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:
- от преоценка
- комисионни на инвестиционни посредници
3. Разходи по операции с чуждестранна валута
4. Други разходи, в т.ч.:
- за инвестиционни имоти
Общо за група ІV:
V. Заделени специализирани резерви
1. Пенсионен резерв за УПФ
2. Пенсионен резерв за ДПФ
3. Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

ІV. Разходи за инвестиране на специализираните резерви

сума (хил.
лв.)
те- предкуща ходна
гогодина дина
1
2

А
ІV. Освободени резерви за гарантиране на минималната доходност
1. на УПФ
2. на ППФ
Общо за група ІV:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Общо за група ІІІ.

1. Приходи от лихви
2. Приходи от дялово участие, в
т.ч.
-дивиденти
3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:
от преоценка
4. Приходи от операции с чуждестранна валута
5. Други приходи от финансови
операции, в т.ч.:
- от инвестиционни имоти
Сума (хил.
лв.)
те- предкуща ходна
гогодина дина
1
2

ДЪРЖАВЕН

А

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

3. Разходи по операции с чуждестранна валута
4. Други разходи, в т.ч.:
- за инвестиционни имоти
Общо за група ІІІ:

- комисионни на инвестиционни посредници

2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:
- от преоценка

ІІІ. Разходи за управление на собствени средства
1. Разходи за лихви

Общо за група ІІ:

БРОЙ 95
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Дата: ........................г.

Представляващи дружеството:
1. ......................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

Г. Загуба (В+VІ)
Всичко (Б+Г)

Б. Общо приходи от дейността (І
+ІІ+ІІІ+ІV)
В. Загуба от дейността

110

Съставител: ................................
(име, фамилия, подпис)

Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VI)
В. Печалба от дейността
VІІ. Данъчен разход/приход
Г. Печалба (Д-VІІ)
Всичко (Б+VІ+Г)

4. Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ
Общо за група V:
VI. Разходи по чл. 193, ал. 10 от КСО
1. Покриване на разликата до минимална доходност за УПФ
2. Покриване на разликата до минимална доходност за ППФ
Общо за група VI:

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

а
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Парични потоци от/към ПФ
1.1. Такси
1.2. Пенсионен резерв за УПФ
1.3. Пенсионен резерв за ДПФ
1.4. Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ
1.5. Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ
1.6. Други
2. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения
4. Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници
5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и
други
6. Парични потоци от операции с чуждестранна валута
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата
8. Плащания при разпределения на печалби
9. Други парични потоци от основна дейност
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)

Наименование на паричните потоци
1

постъпления
2

плащания

Текущ период

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
за ………..…….

нетен поток
3

Годишен отчет на ………………………………..

(хил. лв.)

Предходен период
нетен попостъпления плащания
ток
4
5
6

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

БРОЙ 95
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 1

нетен поток
3

Представляващи дружеството:
1. ......................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

2

плащания

Предходен период
нетен попостъпления плащания
ток
4
5
6

ДЪРЖАВЕН

Дата: ........................г.

1

постъпления

Текущ период
112

Съставител: ................................
(име, фамилия, подпис)

а
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи
3. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и
други
5. Парични потоци от операции с чуждестранна валута
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност, в т.ч.:
- от инвестиционни имоти
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни
книжа
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на
собствениците
3. Парични потоци, свързани с получени заеми
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други
5. Плащания на задължения по лизингови договори
6. Парични потоци от операции с чуждестранна валута
7. Други парични потоци от финансова дейност
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)
Д. Парични средства в началото на периода
Е. Парични средства в края на периода

Наименование на паричните потоци

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

1

а

А. Собствен капитал
Салдо в началото на отчетния период
1. Изменения за сметка на собствениците, в
т.ч.
а. увеличение
б. намаление
2. Финансов резултат за текущия период
3. Разпределения на печалба, в т.ч.:
- за дивиденти
4. Покриване на загуба
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.:
а. увеличение
б. намаление
6. Последващи оценки на финансови активи
и инструменти, в т.ч.:
а. увеличение
б. намаление
7. Промени в счетоводната политика,
грешки и др.
8. Други изменения в собствения капитал, в
т.ч.:
- изкупени собствени акции

Основен
капитал

Показатели
2

Премии
от емисия

…………………………….
(ЕИК)

Резерви
Специализирани резерви
Финансов резулРезерв за гаРезерв от
тат
Общо
рантиране на
последващи Целеви резерви
собствен Пенсиоминималоценки на
капитал нен резерв
Печалба
Загуба
ната доходактиви и па- Общи Други
ност
сиви
3
4
5
6
7
8
9
10

IV. ОТЧЕТ
за собствения капитал и специализираните резерви
към ......................

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

БРОЙ 95
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 3

Дата: ........................г.

Представляващи дружеството:
1. ......................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

114

Съставител: ................................
(име, фамилия, подпис)

Салдо към края на отчетния период
9. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация
Преизчислен собствен капитал към края
на отчетния период
Б. Специализирани резерви
Салдо в началото на отчетния период
10. Изменение на специализираните резерви, в т.ч.:
а. увеличение
б. намаление
11. Салдо на специализирани резерви
към края на отчетния период

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

1
1
2
3

№
по
ред

6

7

8

Номинална
стойност на
един ФИ в съответната валута
9

Оценка
БаланЦена за
сова
ИзМеедин ФИ в
стойност
точтод
съответната
/в лева/
ник
валута
10
11
12
13

2

Вид на сделката(покупка/продажба)

3

4

Инвестиционен посредЕмитент
ник / контрагент
5

ЕИК
на
емитента
6

7

LEI
Код на
код на
емисиемията
тента

8

Борсов
код

9

Дата
на
сделката

10

11

12

13

Стойност
Код на на придоБрой закуДата на
биване/
сетъл- пени/продадени валупродажба
тата
ФИ
мент
/в лева/

14
ДЪРЖАВЕН

Хронологична информация за закупените/продадените дялови финансови инструменти през отчетния период

5

Брой изда- Брой
Код
Код
БорЕИК на LEI код
дени ФИ притена
Емина васов
на емиемижавани
от емиемиситент
лутата
код
тента
тента
ФИ
тента
ята

Относителен дял от
ФИ на емитента /%/

…………………………….
(ЕИК)

V. Инвестиране на активите на пенсионноосигурителното дружество в дялови финансови инструменти
към ........................

1
2
3
4
І. Акции
......
ІІ. Права
.......
IIІ. Варанти
......
IV. Акции /Дялове на КИС
.......
V. Акции /Дялове на АИФ
.......

№
по
ред

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

БРОЙ 95
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 5

Дата: ........................г.

4

Емитент
5

6

LEI
ЕИК на код на
емитента емитента
7

8

Борсов
код
9

Дата на
прехвърляне
10

11

Брой
прехвър- Код на валутата
лени дялови ФИ
12

Стойност /в
лева/

Представляващи дружеството:
1. ......................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

Код на
емисията

116

Съставител: ................................
(име, фамилия, подпис)

Вид на сдел№ ката(прехвърляне
РГМД за УПФ /
по към РГМД/ прехППФ
върляне от
ред
РГМД)
1
2
3
1
2
3

Хронологична информация за прехвърлените дялови финансови инструменти от / към резерва за гарантиране на минимална доходност (РГМД)

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 7

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

…………………………….
(ЕИК)

VI. Инвестиции на пенсионния резерв
за ………………………………………………………………………………………….
(наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)

към ……………...

№
1
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
III.
IV.

Вид на инвестицията
2
Дългови финансови инструменти
Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/
Корпоративни облигации
Облигации, издадени от орган на местната власт
Дялови финансови инструменти
Акции, права и варанти
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми
Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове
Влогове в банки
Инвестиционни имоти
Общо инвестирани средства:
V. Парични средства
Обща балансова стойност на резерва

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

Балансова стойност
(в лева)
в началото на пери- в края на периода
ода
3
4

Представляващи дружеството:
1. .....................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на ………………………………..

Цена
за
един
ФИ
ДисРегув съконИзточник лиран Метод
оттов
пазар
вет%
ната
валута

3.Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава или от нейната централна банка /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "в" от
КСО/ - общо, в т.ч.

2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от ЕЦБ или от ЕИБ /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.

19

Пазарна
стойност
/в
лева/

20

Относителен
дял
от
ФИ
на
емитента

ДЪРЖАВЕН

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка или от нейната централна банка /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от
КСО/ - общо, в т.ч.

ИнДървесжава
тиКод
LEI
Рейпо
ЕИК
циона
код Бортинседа- Еми- на
нен
Вид финансов инструмент емисов
на
гова
лище тент емикресията
еми- код
агенна
тента
ди/ISIN/
тента
ция
емитен
тента
рейтинг

Оценка

118

Номинална
стойБрой
Брой
ност
издаприна
Код
дени
тева- един
ФИ
жалута ФИ в
от
вани
съотемиФИ
веттента
ната
валута

към ……………...

(наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)

VII. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД в дългови финансови инструменти
за ………………………………………………………………………………………….

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

Дата: ........................г.

Представляващи дружеството:
1. ......................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

ВЕСТНИК

Съставител: ................................
(име, фамилия, подпис)

Общо

13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 9 от
КСО/ - общо, в т.ч.

12. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка /по чл. 176, ал.
1, т. 8 от КСО/ - общо, в т.ч.

ДЪРЖАВЕН

11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава
/по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.

10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 4, б. "а" от КСО/ - общо, в
т.ч.

9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти /по чл. 176, ал. 1, т. 3 от КСО/- общо, в т.ч.

8. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава /по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "в" от КСО/- общо, в т.ч.

7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "б" от КСО/- общо, в т.ч.

6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 2, б. "а" от КСО/- общо, в т.ч.

5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "д" от КСО/ общо, в т.ч.

4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от друга държава или от нейната централна банка /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "г" от
КСО/ - общо, в т.ч.

БРОЙ 95
С Т Р. 1 1 9

Емитент

ЕИК
на
емитента
LEI
код на
емитента
Борсов
код

Индекс
на регулирания
пазар

Номинална
Цена
Брой
Брой
стойза
издаРегуприте- Код ност на един
дени
лижа- на ва- един
ФИ в ИзточФИ от
ран
вани лута
ФИ в
ник
съотемипаФИ
съответтента
зар
ветната ната
валута валута

Оценка

5. Акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "б" от
КСО/ - общо, в т.ч.

4. Варанти по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

3. Права по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

17

Метод

18

19

ОтноПа- сизар тена лен
сто дял
йно от
ст ФИ
на
/в
лев еми
а/ тен
та

ДЪРЖАВЕН

2. Акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка без право на глас /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка с право на глас /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

Код на
емисията
/ISIN/

УправДърляващо
жава по дружесседатво/
лище на
Лице,
емиуправлятента
ващо
АИФ

към ……………...

(наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)

VIII. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД в дялови финансови инструменти
за ………………………………………………………………………………………….

…………………………….
(ЕИК)

120

Вид финансов инструмент

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

ВЕСТНИК

15. Акции / дялове на колективна инвестиционна схема /по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО/ - общо, в т.ч.

14. Акции на предприятия за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти /по
чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.

13. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ общо, в т.ч.

ДЪРЖАВЕН

12. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ - общо, в
т.ч.

11. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от
КСО/ - общо, в т.ч.

10. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ общо, в т.ч.

9. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7
от КСО/ - общо, в т.ч.

8. Привилегировани акции /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "в" от КСО/ - общо, в т.ч.

7. Варанти по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т.
6, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.

6. Права по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 6,
б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.

БРОЙ 95
С Т Р. 1 2 1

Дата: ........................г.

Съставител: ................................
(име, фамилия, подпис)

Общо

Представляващи дружеството:
1. ......................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

16. Акции / дялове на алтернативни инвестиционни фондове /по чл. 176, ал. 1, т. 12 от КСО/ - общо, в т.ч.

С Т Р. 1 2 2
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

4

5

Дата: ........................г.

Съставител: ................................
(име, фамилия, подпис)

3

6

7

8

№ на
договор/
анекс

9

10

11

12

Главница
Дата на Код
в съотдогона
ветвор/
вав лева
ната
анекс лута
валута

13

Годишна
лихва по
договор /в
%/

14

Начална дата
на начисляване на лихва

15

16

Дата Начисна
лена
па- лихва в
деж
лева

17

Стойност в лева,
включително начислена лихва

Представляващи дружеството:
1. ......................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

към ……………...

…………………………….
(ЕИК)

ДЪРЖАВЕН

Общо

2

Рейтингова
агенция

(наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)

IX. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД във влогове в банки
за ………………………………………………………………………………………….

Код ЕИК LEI
Крена
на код на дитен
Държава Банка
бан- бан- банрейката ката ката
тинг

1

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

БРОЙ 95
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 3

3

4

5

Дата на
придобиване

6

8

9

в съответната
валута

10

11

12

13

Представляващи дружеството:
1. ......................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

7

Код на
валута

Оценка

Дата
на
Справедпослива стойледна
в лева Метод
ност / в
оценка
лева /

Цена на придобиване

ДЪРЖАВЕН

Дата: ........................г.

Съставител: ................................
(име, фамилия, подпис)

Общо

2

Описание на
Вид на инвесПореден номер
тиционния
Държава инвестиционна имота
ния имот
имот

Документ, удостоМестонаверяващ собствехождение на
ност
имота - ад(№ на нотариален
рес
акт)

към ……………...

(наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)

X. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД в инвестиционни имоти
за ………………………………………………………………………………………….

…………………………….
(ЕИК)

124

1

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

…………………………….
(ЕИК)
С Т Р. 1 2 5

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

XI. Административни разходи
за периода от 01.01.20…… г. до .......20…..г.
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

…………………………….
(ЕИК)

текуща година
XI.1Административни разходи
2
за периода
от 01.01.20……
г. до .......20…..г.
1. Разходи за осигурителни
посредници,
в т.ч.:
- за УПФ
НА РАЗХОДИТЕ
текуща го- заНАИМЕНОВАНИЕ
ППФ
дина
- за ДПФ
1
2
- за ДПФПС
2. Разходи
за банка попечител,
в т.ч.: в т.ч.:
1. Разходи
за осигурителни
посредници,
- за УПФ
- за УПФ
- за ППФ
- за ППФ
- за ДПФ
- за ДПФ
- за ДПФПС
- за ДПФПС
3.
Разходи
за реклама,
в т.ч.:
2. Разходи за банка
попечител,
в т.ч.:
за
УПФ
- за УПФ
- за ППФ
- за ППФ
- за ДПФ
- за ДПФ
- за ДПФПС
- за ДПФПС
4. Разходи за персонал, в т.ч.:
3. Разходи за реклама, в т.ч.:
- за УПФ
- за УПФ
- за ППФ
- за ППФ
- за ДПФ
- за ДПФ
- за ДПФПС
- за
5. ДПФПС
Разходи за одиторски, правни и други консултантски ус4. Разходи
персонал, в т.ч.:
луги, взат.ч.:
- за УПФ
- за УПФ
- за ППФ
- за ППФ
- за ДПФ
- за ДПФ
- за ДПФПС
- за ДПФПС
6. Разходи
за инвестиционни
и консултанти,
5. Разходи
за одиторски,
правни ипосредници
други консултантски
ус- в
т.ч.:
луги, в т.ч.:
- за УПФ
- за УПФ
- за ППФ
- за ППФ
- за ДПФ
- за ДПФ
- за ДПФПС
- за ДПФПС
7.
Разходи
за IT продуктипосредници
и системи, вит.ч.:
6. Разходи за инвестиционни
консултанти, в
- за УПФ
т.ч.:
- за ППФ
- за УПФ
- за ДПФ
- за ППФ
- за ДПФПС
- за
8. ДПФ
Други разходи, в т.ч.:
- за ДПФПС
- за УПФ
7. Разходи
IT продукти и системи, в т.ч.:
- зазаППФ
- за УПФ
- за ДПФ
- за ППФ
- за ДПФПС
- за ДПФ
Общо разходи:

- за ДПФПС
Съставител:
8. Други
разходи, .......................................
в т.ч.:
- за УПФ (име, фамилия, подпис)
Дата:
........................г.
- за
ППФ

(в лева)
предходна година
3

(в лева)
предходна година
3

Представляващи дружеството:
1. .....................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

Мъже

Пол

Мъже
Жени
Всичко

Общо

15-19 г.

25-29 г.

30-34 г.

40-44 г.

ДПФПС

ДПФ

ППФ

УПФ

35-39 г.

45-49 г.

50-54 г.

55-59 г.

20-24 г.

25-29 г.

30-34 г.

35-39 г.
40-44 г.
УПФ

45-49 г.

50-54 г.

над 64 г.

(лева)

над 64 г.

60-64 г.

60-64 г.

55-59 г.

Раздел ІІ. Среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице

20-24 г.

Средна
възраст

ДЪРЖАВЕН

Мъже
Жени
Всичко

Мъже
Жени
Всичко

Общо

15-19
г.

Раздел І. Разпределение на осигурените лица по пол и възраст

XII. Разпределение на осигурени лица и натрупани средства по пол и възраст
към ………………..

…………………………….
(ЕИК)

126

Мъже
Жени
Всичко

Пол

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

Съставител: .......................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

Мъже
Жени
Общо

Мъже
Жени
Общо

Мъже
Жени
Общо

Жени
Общо

ДПФПС

ДПФ

ППФ

Представляващи дружеството:
1. .....................................
(име, фамилия, подпис)
2. .....................................
(име, фамилия, подпис)

БРОЙ 95
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 7

С Т Р.

128

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

Приложение
№8
Приложение № 8
към чл.
4,
т. 24, т. 2
към чл.
Годишен отчет на ………………………………..
(наименование на универсалния пенсионен фонд)

…………………………….
(ЕИК)

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

а
А. Инвестиции
І. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Р. България
1. Дялови финансови инструменти
а. Акции, права и варанти
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и
на алтернативни инвестиционни фондове
2. Дългови финансови инструменти
а. Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата или
нейната централна банка
б. Корпоративни облигации
в. Облигации, издадени от орган на местната власт
3. Хеджиращи инструменти
ІІ. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България
1. Дялови финансови инструменти
а. Акции, права и варанти
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и
на алтернативни инвестиционни фондове
2. Дългови финансови инструменти

I. БАЛАНС
към .......................
Сума (хил.
лв.)
те- предкуща ходна
гогодина дина
1
2

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

а
А. Резерв за гарантиране на
минималната доходност
Б. Нетекущи задължения
1. Нетекущи задължения към
осигурени лица
2. Нетекущи задължения към
пенсионери
Общо за раздел Б

Сума (хил.
лв.)
те- предкуща ходна
гогодина дина
1
2

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

а. Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ,
ЕИБ или международни финансови организации
б. Корпоративни облигации
в. Облигации, издадени от орган на местната власт
3. Хеджиращи инструменти
ІІІ. Влогове в банки
1. Влогове в банки в Р. България
2. Влогове в банки извън Р.
България
ІV. Инвестиционни имоти
1.Инвестиционни имоти в Р.
България
- в т.ч. в процес на строителство
2.Инвестиционни имоти извън
Р. България
- в т.ч. процес на строителство
Общо за раздел А
Б. Парични средства по разплащателни сметки
В. Текущи вземания
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти
- Вземания по репо сделки
2. Вземания от ПОД
3. Други текущи вземания
Общо за раздел В
Сума на актива (А+Б+В)
Г. Условни активи

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 9

В. Текущи задължения
1. Текущи задължения към осигурени лица
2. Текущи задължения към пенсионери
3. Текущи задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на
ДОО
4. Текущи задължения към ПОД
5. Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:
- Задължения, свързани с инвестиционни имоти
- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти
- Задължения по репо сделки
6. Други текущи задължения
Общо за раздел В
Сума на пасива: (А+Б+В)
Г. Условни пасиви

Представляващи ………………………………..:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

ІІ. Доход
Всичко: (І+ІІ)

предходна
година
2

текуща
година
1

предходна
година
2

Сума (хил. лв.)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:
- от преоценка
4. Приходи от операции с чуждестранна валута
5. Приходи от инвестиционни имоти
6. Други приходи
Всичко за група І:
Отрицателен резултат от инвестиране на
средствата
ІІ. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност
ІІІ. Общо приходи (І+ІІ)
ІV. Отрицателен резултат
Всичко : (ІІІ+ІV)

2. Приходи от лихви

а
І. Приходи от инвестиции
1. Приходи от дивиденти

Наименование на приходите

ДЪРЖАВЕН

Положителен резултат от инвестиране на
средствата

- комисионни на инвестиционни посредници
3. Разходи по операции с чуждестранна валута
4. Разходи по инвестиционни имоти
5. Други разходи
Всичко за група І:

текуща
година
1

Сума (хил. лв.)

130

- от преоценка

а
І. Разходи за инвестиции
1. Разходи за лихви
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:

Наименование на разходите

II. ОТЧЕТ за доходите
за периода от ......................... до .........................

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

Годишен отчет на ………………………………..

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

Дата: ........................г.

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

ВЕСТНИК
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

ДЪРЖАВЕН

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

Текущ период
Предходен период
Текущ
период
Предходен
период
Наименование на паричните потоци
постъпленетен попостъпленетен поплащания
плащания
Наименование на паричните потоци
постъпленетен попостъпленетен пония
ток
ния
ток
плащания
плащания
ния
ток
ток
а
1
2
3ния
4
5
6
а от пенсионноосигурителна дей1
2
3
4
5
6
А. Парични потоци
А. Паричниност
потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица
1. Парични 2.
потоци,
свързани
с осигурени
Парични
потоци,
свързани слица
пенсионери
2. Парични 3.
потоци,
свързани
пенсионери
Парични
потоцис от/към
други пенсионни фондове
3. Парични 4.
потоци
от/към
други
пенсионни
фондове
Парични
потоци
от/към
пенсионни
схеми на ЕС, на
4. Парични ЕЦБ
потоци
пенсионни схеми на ЕС, на
илиот/към
на ЕИБ
ЕЦБ или на 5.
ЕИБ
Парични потоци, свързани с лица, променили/възобно5. Парични вили
потоци,
свързани с лица,
осигуряването
си попроменили/възобнореда на КСО
вили осигуряването
си по
реда от/към
на КСОпенсионноосигурителното
6. Парични
потоци
6. Парични дружество
потоци от/към пенсионноосигурителното
дружество 6.1. Такси и удръжки
6.1. Такси и6.2.
удръжки
Резерв за гарантиране на минималната доходност
6.2. Резерв за
минималната доходност
6.3гарантиране
Пенсионен на
резерв
6.3 Пенсионен
6.4.резерв
Други
6.4. Други 7. Парични потоци от дивиденти
7. Парични 8.
потоци
от дивиденти
Парични
потоци от лихви
8. Парични 9.
потоци
от лихви
Парични
потоци от сделки с инвестиции
9. Парични 10.
потоци
от сделки
с инвестиции
Парични
потоци
от сделки с чуждестранна валута
10. Парични11.
потоци
от сделки
с чуждестранна
валута
Парични
потоци,
свързани с инвестиционни
имоти
11. Парични12.
потоци,
инвестиционни имоти
Другисвързани
парични спотоци
12. Други парични
потоци на паричните средства през периода
Б. Изменение
Б. Изменение
на паричните
средства
през периода
В. Парични
средства
в началото
на периода
В. ПаричниГ.средства
в средства
началотовна
периода
Парични
края
на периода

III. ОТЧЕТ
III. ОТЧЕТпотоци по прекия метод
за паричните
за паричните
потоци
по прекия метод
за периода
от .........................
до .........................
за периода от ......................... до .........................

Годишен отчет на ………………………………..
на универсалния пенсионен фонд)
Годишен отчет на(наименование
………………………………..
…………………………….
(наименование на универсалния пенсионен
фонд)
(ЕИК)
…………………………….
(ЕИК)

БРОЙ 95
С Т Р. 1 3 1

ВЕСТНИК

ІV.
1.
2.
3.
V.
VІ.
VІІ.

ІІІ.
1.
2.
3.

ДЪРЖАВЕН

ІІ.
1.
2.
3.

Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България
Акции, права и варанти
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми
Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове
Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р.
България
Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/
Корпоративни облигации
Облигации, издадени от орган на местната власт
Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р.
България
Акции, права и варанти
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми
Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове
Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън
Р. България
Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/
Корпоративни облигации
Облигации, издадени от орган на местната власт
Влогове в банки в Р. България
Влогове в банки извън Р. България
Хеджиращи инструменти

Вид на инвестицията

132

І.
1.
2.
3.

№

(в лева)

Относителен дял
Балансова стойност от балансовите Доход за периода
активи
в края в нача- в края
в начаначис- реализина пе- лото на на пелото на
лен
ран
риода периода риода
периода

IV. Доход от инвестиции
за периода от ......................... до .........................

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

Годишен отчет на ………………………………..

С Т Р.
БРОЙ 95

Сума на балансови активи:

Фючърси
Вземания
Задължения
Опции
Форуърдни валутни договори
Вземания
Задължения
Лихвени суапови сделки
Вземания
Задължения
Репо/обратни репо сделки
Вземания
Задължения
Инвестиционни имоти в Р. България
В т.ч. в процес на строителство
Инвестиционни имоти извън Р. България
В т.ч. в процес на строителство
Общо:

Дата: ........................г.

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

ДЪРЖАВЕН

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

1.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
VІІІ.
1.
2.
ІХ.
1.
Х.
1.

БРОЙ 95
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 3

С Т Р. 1 3 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

…………………………….
(ЕИК)

V. Осигурени лица и пенсионери
към ……………….

№ по
Средства в
ПОКАЗАТЕЛИ
Брой
ред
лева
а
б
1
2
1. Осигурени лица в началото на годината
2. Новоосигурени лица, в т.ч.:
2.1.
прехвърлили се от други фондове
възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от
2.2.
КСО
3. Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:
3.1. прехвърлили се в друг фонд
3.2. починали
3.3. получили средствата си по реда на чл. 131, ал. 2 от КСО
3.4. променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО
3.5. прехвърлили се към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ
4. Осигурени лица в края на периода - общо
5. Пенсионери в началото на годината
6. Нови пенсионери
7. Пенсионери с прекратени пенсии
8. Пенсионери в края на периода - общо
9. Участници във фонда
Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми
10.
на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ
11. Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия
12. Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски
13. Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца
14. Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца
15. Осигурени лица без вноски за предходната календарна година
Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно
16.
X
разпределени, без постъпили вноски

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

Представляващи ………………………………..:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 5

Приложение № 9
към
чл. 4, т. 3№ 9
Приложение

Годишен отчет на ………………………………..

към чл. 4, т. 3

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

…………………………….
(ЕИК)

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

а
А. Инвестиции
І. Финансови активи, издадени
от емитенти със седалище в
Р. България
1. Дялови финансови инструменти
а. Акции, права и варанти
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и
на алтернативни инвестиционни
фондове
2. Дългови финансови инструменти
а. Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата или
нейната централна банка
б. Корпоративни облигации
в. Облигации, издадени от орган
на местната власт
3. Хеджиращи инструменти
ІІ. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България
1. Дялови финансови инструменти
а. Акции, права и варанти
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и
на алтернативни инвестиционни
фондове
2. Дългови финансови инструменти

I. БАЛАНС
към .........................
Сума (хил.
лв.)
те- предкуща ходна
гогодина дина
1
2

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

а
А. Резерв за гарантиране на минималната доходност
Б. Нетекущи задължения
1. Нетекущи задължения към осигурени лица
2. Нетекущи задължения към пенсионери
Общо за раздел Б

Сума (хил.
лв.)
те- предкуща ходна
гогодина дина
1
2

С Т Р.

136

ДЪРЖАВЕН

а. Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ,
ЕИБ или международни финансови организации
б. Корпоративни облигации
в. Облигации, издадени от орган
на местната власт
3. Хеджиращи инструменти
ІІІ. Влогове в банки
1. Влогове в банки в Р. България
2. Влогове в банки извън Р. България
ІV. Инвестиционни имоти
1.Инвестиционни имоти в Р.
България
- в т.ч. в процес на строителство
2.Инвестиционни имоти извън
Р. България
- в т.ч. процес на строителство
Общо за раздел А
Б. Парични средства по разплащателни сметки
В. Текущи вземания
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти
- Вземания по репо сделки
2. Вземания от ПОД
3. Други текущи вземания
Общо за раздел В
Сума на актива (А+Б+В)
Г. Условни активи

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

В. Текущи задължения
1. Текущи задължения към осигурени лица
2. Текущи задължения към пенсионери
3. Текущи задължения по превеждане на средства за лица, избрали
да променят осигуряването си от
ФДЗПО във фонд на ДОО
4. Текущи задължения към ПОД
5. Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:
- Задължения, свързани с инвестиционни имоти
- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти
- Задължения по репо сделки
6. Други текущи задължения
Общо за раздел В
Сума на пасива: (А+Б+В)
Г. Условни пасиви

Представляващи ………………………………..:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

ІІ. Доход
Всичко: (І+ІІ)

текуща
година
1

предходна
година
2

текуща
година
1

предходна
година
2

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:
- от преоценка
4. Приходи от операции с чуждестранна валута
5. Приходи от инвестиционни имоти
6. Други приходи
Всичко за група І:
Отрицателен резултат от инвестиране на
средствата
ІІ. Приход от ПОД за покриване на разликата
до минималната доходност
ІІІ. Общо приходи (І+ІІ)
ІV. Отрицателен резултат
Всичко: (ІІІ+ІV)

2. Приходи от лихви

а
І. Приходи от инвестиции
1. Приходи от дивиденти

Наименование на приходите

Сума (хил. лв.)

ДЪРЖАВЕН

Положителен резултат от инвестиране на
средствата

- комисионни на инвестиционни посредници
3. Разходи по операции с чуждестранна валута
4. Разходи по инвестиционни имоти
5. Други разходи
Всичко за група І:

- от преоценка

а
І. Разходи за инвестиции
1. Разходи за лихви
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:

Наименование на разходите

Сума (хил. лв.)

II. ОТЧЕТ за доходите
за периода от ......................... до ...........................

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

Годишен отчет на ………………………………..

БРОЙ 95
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 7

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

ВЕСТНИК

Дата: ........................г.

Предходен период
постъплеплаща- нетен пония
ния
ток
4
5
6
ДЪРЖАВЕН

Представляващи ………………………………..:

Текущ период
постъплеплаща- нетен пония
ния
ток
1
2
3

138

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

а
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица
2. Парични потоци, свързани с пенсионери
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ
5. Парични потоци за превеждане на НОИ
6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество
6.1. Такси и удръжки
6.2. Резерв за гарантиране на минималната доходност
6.3. Други
7. Парични потоци от дивиденти
8. Парични потоци от лихви
9. Парични потоци от сделки с инвестиции
10. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
11. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти
12. Други парични потоци
Б. Изменение на паричните средства през периода
В. Парични средства в началото на периода
Г. Парични средства в края на периода

Наименование на паричните потоци

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
за периода от ......................... до ...........................

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

Годишен отчет на ………………………………..

С Т Р.
БРОЙ 95

Вид на инвестицията

І.

Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със
седалище в Р. България
1.
Акции, права и варанти
2.
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми
3.
Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове
Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със
ІІ.
седалище в Р. България
1.
Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/
2.
Корпоративни облигации
3.
Облигации, издадени от орган на местната власт
Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със
ІІІ.
седалище извън Р. България
1.
Акции, права и варанти
2.
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми
3.
Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове
Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със
ІV.
седалище извън Р. България
1.
Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/
2.
Корпоративни облигации
3.
Облигации, издадени от орган на местната власт
V.
Влогове в банки в Р. България
VІ. Влогове в банки извън Р. България
VІІ. Хеджиращи инструменти
1.
Фючърси
1.1. Вземания

№
в началото на
периода

в края на
периода

Балансова стойност

(в лева)

Относителен дял от баланДоход за периода
совите активи
в началото на в края на начис- реализипериода
периода
лен
ран

IV. Доход от инвестиции
за периода от ........................ до .............................

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

Годишен отчет на ………………………………..

БРОЙ 95
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 9

Сума на балансови активи:

Задължения
Опции
Форуърдни валутни договори
Вземания
Задължения
Лихвени суапови сделки
Вземания
Задължения
Репо/обратни репо сделки
Вземания
Задължения
Инвестиционни имоти в Р. България
В т.ч. в процес на строителство
Инвестиционни имоти извън Р. България
В т.ч. в процес на строителство
Общо:

Дата: ........................г.

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

ДЪРЖАВЕН

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

140

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
VІІІ.
1.
2.
ІХ.
1.
Х.
1.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

Брой
Първа катего- Втора категория труд
рия труд
1
2

x

x

x

x

Средства в лева
Първа катего- Втора категория труд
рия труд
3
4

ВЕСТНИК

11.
12.
13.

б
Осигурени лица в началото на годината
в т.ч. лица по § 4б, ал.1 от ПЗР на КСО без средства по партидата
Новоосигурени лица в т.ч.
прехвърлили се от други ППФ
Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:
прехвърлили се в друг ППФ
прехвърлили средствата си в УПФ по реда на чл. 172 на КСО
върнати в НОИ
починали
получили средствата си по реда на чл. 131, ал.2 от КСО
изтеглили средствата си по реда на чл. 172 от КСО
променили осигуряването си по реда на чл. 4в от КСО
прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ
Осигурени лица в края на периода - общо
в. т.ч. лица по § 4б, ал. 1 от ПЗР на КСО без средства по партидата
Пенсионери в началото на годината
Нови пенсионери
Пенсионери с прекратени пенсии
Придобили право на пенсия по част І на КСО
Починали
Пенсионери в края на периода - общо
Участници във фонда
Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на
ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ
Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия
Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски
Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца

ПОКАЗАТЕЛИ

ДЪРЖАВЕН

10.

1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.
9.

а

№ по
ред

V. Осигурени лица и пенсионери
към ……………….

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

Годишен отчет на ………………………………..

БРОЙ 95
С Т Р. 1 4 1

Дата: ........................г.

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца
Осигурени лица без вноски за предходната календарна година
Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разп16.
ределени, без постъпили вноски

14.
15.

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

x

x

С Т Р.
142
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 3

Приложение
Приложение
№ 10 № 10
към чл. 4, т. 4
към чл. 4, т. 4

Годишен отчет на ………………………………..
(наименование на доброволния пенсионен фонд)

…………………………….
(ЕИК)

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

а
А. Инвестиции
І. Финансови активи, издадени от
емитенти със седалище в Р. България
1. Дялови финансови инструменти
а. Акции, права и варанти
б. Акции и дялове на колективни
инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове
2. Дългови финансови инструменти
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка
б. Корпоративни облигации
в. Облигации, издадени от орган на
местната власт
3. Хеджиращи инструменти
ІІ. Финансови активи, издадени
от емитенти със седалище извън
Р. България
1. Дялови финансови инструменти
а. Акции, права и варанти
б. Акции и дялове на колективни
инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове
2. Дългови финансови инструменти
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави и техните
централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или
международни финансови организации
б. Корпоративни облигации
в. Облигации, издадени от орган на
местната власт
3. Хеджиращи инструменти

I. БАЛАНС
към ……………….
Сума (хил.
лв.)
те- предкуща ходна
гогодина дина
1
2

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
а
А. Нетекущи задължения
1. Нетекущи задължения
към осигурени лица
2. Нетекущи задължения
към пенсионери
Общо за раздел А

Сума (хил.
лв.)
те- предкуща ходна
гогодина дина
1
2

С Т Р.

144

ДЪРЖАВЕН

ІІІ. Влогове в банки
1. Влогове в банки в Р. България
2. Влогове в банки извън Р. България
ІV. Инвестиционни имоти
1. Инвестиционни имоти в Р. България
- в т.ч. в процес на строителство
2. Инвестиционни имоти извън Р.
България
- в т.ч. процес на строителство
Общо за раздел А
Б. Парични средства
1. Парични средства на каса
2. Парични средства по разплащателни сметки
Общо за раздел Б
В. Текущи вземания
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти
- Вземания, свързани с хеджиращи
инструменти
- Вземания по репо сделки
2. Вземания от ПОД
3. Други текущи вземания
Общо за раздел В
Сума на актива (А+Б+В)
Г. Условни активи

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

Б. Текущи задължения
1. Текущи задължения към
осигурени лица
2. Текущи задължения към
пенсионери
3. Текущи задължения към
ПОД
4. Задължения, свързани с
инвестиции, в т.ч.:
- Задължения, свързани с
инвестиционни имоти
- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти
- Задължения по репо сделки
5. Други текущи задължения
Общо за раздел Б
Сума на пасива: (А+Б)
В. Условни пасиви

Представляващи ………………………………..:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

текуща година
1

предходна
година
2

текуща година
1

предходна
година
2

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

Всичко : (І+ІІ)

ІІ. Отрицателен резултат

3. Приходи от операции с финансови
инструменти, в т.ч.:
- от преоценка
4. Приходи от операции с чуждестранна валута
5. Приходи от инвестиционни имоти
6. Други приходи
Всичко за група І:

2. Приходи от лихви

а
І. Приходи от инвестиции
1. Приходи от дивиденти

Наименование на приходите

Сума (хил. лв.)

ДЪРЖАВЕН

4. Разходи по инвестиционни имоти
5. Други разходи
Всичко за група І:
ІІ. Доход
1. За осигурени лица
2. За ПОД
Всичко: (І+ІІ)

3. Разходи по операции с чуждестранна валута

- комисионни на инвестиционни посредници

- от преоценка

а
І. Разходи за инвестиции
1. Разходи за лихви
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в
т.ч.:

Наименование на разходите

Сума (хил. лв.)

II. ОТЧЕТ за доходите
за периода от ....................... до ...........................

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

Годишен отчет на ………………………………..

БРОЙ 95
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 4 5

Предходен период
постъплеплащанетен пония
ния
ток
4
5
6

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

Текущ период
плащанетен пония
ток
2
3

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Дата: ........................г.

постъпления
1

146

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

а
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица
2. Парични потоци, свързани с пенсионери
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на
ЕИБ
5. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество
5.1. Такси и удръжки
5.2. Пенсионен резерв
5.3. Други
6. Парични потоци от дивиденти
7. Парични потоци от лихви
8. Парични потоци от сделки с инвестиции
9. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
10. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти
11. Други парични потоци
Б. Изменение на паричните средства през периода
В. Парични средства в началото на периода
Г. Парични средства в края на периода

Наименование на паричните потоци

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
за периода от ........................ до ...........................

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

Годишен отчет на ………………………………..

С Т Р.
БРОЙ 95

Вид на инвестицията
Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седаІ.
лище в Р. България
1.
Акции, права и варанти
2.
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми
3.
Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове
Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седаІІ.
лище в Р. България
1.
Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/
2.
Корпоративни облигации
3.
Облигации, издадени от орган на местната власт
Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седаІІІ. лище извън Р. България
1.
Акции, права и варанти
2.
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми
3.
Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове
Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седаІV. лище извън Р. България
1.
Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/
2.
Корпоративни облигации
3.
Облигации, издадени от орган на местната власт
V.
Влогове в банки в Р. България
VІ. Влогове в банки извън Р. България
VІІ. Хеджиращи инструменти
1.
Фючърси
1.1. Вземания

№

в началото на
периода

в края на
периода

Балансова стойност

IV. Доход от инвестиции
за периода от …................... до .........................

(в лева)

Относителен дял от
Доход за периода
балансовите активи
в края
в начаначис- реализилото на на перилен
ран
ода
периода

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

Годишен отчет на ………………………………..

БРОЙ 95
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 4 7

Сума на балансови активи:

Задължения
Опции
Форуърдни валутни договори
Вземания
Задължения
Лихвени суапови сделки
Вземания
Задължения
Репо/обратни репо сделки
Вземания
Задължения
Инвестиционни имоти в Р. България
В т.ч. в процес на строителство
Инвестиционни имоти извън Р. България
В т.ч. в процес на строителство
Общо:

Дата: ........................г.

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

ДЪРЖАВЕН

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

148

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
VІІІ.
1.
2.
ІХ.
1.
Х.
1.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 9

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

…………………………….
(ЕИК)

№ по
ред
а
1.
2.
2.0.1.
2.0.2.
2.0.3.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.2.
7.2.1.

V. Осигурени лица и пенсионери
към ……………..
Показатели
б
Осигурени лица в началото на годината
Новоосигурени лица
с лични вноски
с работодателски вноски
с вноски на друг осигурител
В т.ч. прехвърлили се от други фондове
с лични вноски
с работодателски вноски
с вноски на друг осигурител
Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:
Лица с изтеглени средства
с лични вноски
с работодателски вноски
с вноски на друг осигурител
Лица, преминали в друг фонд
с лични вноски
с работодателски вноски
с вноски на друг осигурител
Лица, изтеглили средствата си при придобиване право на пенсия
с лични вноски
с работодателски вноски
с вноски на друг осигурител
Починали лица
Осигурени лица в края на периода - общо, в т.ч.:
с лични вноски
с работодателски вноски
с вноски на друг осигурител
Пенсионери в началото на годината
Нови пенсионери
с лична пенсия за старост
пожизнена
срочна
с лична пенсия за инвалидност
пожизнена
срочна
с наследствена пенсия
пожизнена
срочна
Пенсионери с прекратени пенсии
поради изтичане на срока, в т.ч.:
със срочна пенсия за старост
със срочна пенсия за инвалидност
поради смърт, в т.ч.:
с лична пожизнена пенсия за старост

Брой
1

Средства в
лева
2

С Т Р.

150

7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.3.
8.3.1.
8.3.2.
9.
10.
11.
11.1.
11.1.1.
11.1.2.
11.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.3.
11.3.1.
11.3.2.
12.
12.1.
12.1.1.
12.1.2.
12.1.3.
12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
13.
13.1.
13.1.1.
13.1.2.
13.1.3.
13.2.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

с лична пожизнена пенсия за инвалидност
със срочна пенсия за старост
със срочна пенсия за инвалидност
Пенсионери в края на периода - общо
с лична пенсия за старост
пожизнена
срочна
с лична пенсия за инвалидност
пожизнена
срочна
с наследствена пенсия
пожизнена
срочна
Участници във фонда
Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми
на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ
Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия
лична пенсия за старост
пожизнена
срочна
лична пенсия за инвалидност
пожизнена
срочна
наследствена пенсия
пожизнена
срочна
Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски
месечни вноски
лични вноски
вноски от работодател
вноски от друг осигурител
еднократни или за друг период вноски
лични вноски
вноски от работодател
вноски от друг осигурител
Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца
месечни вноски
лични вноски
вноски от работодател
вноски от друг осигурител
еднократни или за друг период вноски
Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца
Брой лица и постъпления от осигурителни вноски
лични вноски
вноски от работодател
вноски от друг осигурител

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

Представляващи ………………………………..:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 1

Приложение № 11

Приложение
11 4, т. 5
към№чл.
към чл. 4, т. 5
Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми)

…………………………….
(ЕИК)

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

а
А. Инвестиции
І. Финансови активи, издадени
от емитенти със седалище в Р.
България
1. Дялови финансови инструменти
а. Акции, права и варанти
б. Акции и дялове на колективни
инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове
2. Дългови финансови инструменти
а. Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата или
нейната централна банка
б. Корпоративни облигации
в. Облигации, издадени от орган
на местната власт
3. Хеджиращи инструменти
ІІ. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България
1. Дялови финансови инструменти
а. Акции, права и варанти
б. Акции и дялове на колективни
инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове
2. Дългови финансови инструменти
а. Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ,
ЕИБ или международни финансови организации
б. Корпоративни облигации

I. БАЛАНС
към ……………..

ПАСИВ
Сума (хил.
Сума (хил.
лв.)
лв.)
те- предте- предРАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
куща ходна
куща ходна
гогогогодина дина
дина дина
1
2
а
1
2
А. Нетекущи задължения
1. Нетекущи задължения към
осигурени лица
2. Нетекущи задължения към
пенсионери
Общо за раздел А

С Т Р.

152

ДЪРЖАВЕН

в. Облигации, издадени от орган
на местната власт
3. Хеджиращи инструменти
ІІІ. Влогове в банки
1. Влогове в банки в Р. България
2. Влогове в банки извън Р. България
ІV. Инвестиционни имоти
1. Инвестиционни имоти в Р.
България
- в т.ч. в процес на строителство
2. Инвестиционни имоти извън
Р. България
- в т.ч. процес на строителство
Общо за раздел А
Б. Парични средства
1. Парични средства на каса
2. Парични средства по разплащателни сметки
Общо за раздел Б
В. Текущи вземания
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти
- Вземания по репо сделки
2. Вземания от ПОД
3. Други текущи вземания
Общо за раздел В
Сума на актива (А+Б+В)
Г. Условни активи

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

Б. Текущи задължения
1. Текущи задължения към
осигурени лица
2. Текущи задължения към
пенсионери
3. Текущи задължения към
ПОД
4. Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:
- Задължения, свързани с инвестиционни имоти
- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти
- Задължения по репо сделки
5. Други текущи задължения
Общо за раздел Б
Сума на пасива: (А+Б)
В. Условни пасиви

Представляващи ………………………………..:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

Дата: ........................г.

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

4. Разходи по инвестиционни имоти
5. Други разходи
Всичко за група І:
ІІ. Доход
1. За осигурени лица
2. За ПОД
Всичко: (І+ІІ)

текуща година
1

предходна
година
2

Сума (хил. лв.)
текуща година
1

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

предходна
година
2

Сума (хил. лв.)

Представляващи ………………………………..:

Всичко : (І+ІІ)

ІІ. Отрицателен резултат

3. Приходи от операции с финансови
инструменти, в т.ч.:
- от преоценка
4. Приходи от операции с чуждестранна валута
5. Приходи от инвестиционни имоти
6. Други приходи
Всичко за група І:

2. Приходи от лихви

а
І. Приходи от инвестиции
1. Приходи от дивиденти

Наименование на приходите

ДЪРЖАВЕН

3. Разходи по операции с чуждестранна валута

- комисионни на инвестиционни посредници

- от преоценка

а
І. Разходи за инвестиции
1. Разходи за лихви
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в
т.ч.:

Наименование на разходите

II. ОТЧЕТ за доходите
за периода от ……................ до ......................

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на доброволния пенсионен фонд
по професионални схеми)

Годишен отчет на ………………………………..

БРОЙ 95
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 5 3

1

3

4

5

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

2

6
ДЪРЖАВЕН

Дата: ........................г.

Предходен период

постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток

Текущ период

154

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

а
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица
2. Парични потоци, свързани с пенсионери
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ
5. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество
5.1. Такси
5.2. Други
6. Парични потоци от дивиденти
7. Парични потоци от лихви
8. Парични потоци от сделки с инвестиции
9. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
10. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти
11. Други парични потоци
Б. Изменение на паричните средства през периода
В. Парични средства в началото на периода
Г. Парични средства в края на периода

Наименование на паричните потоци

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
за периода от .......................... до ..........................

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на доброволния пенсионен фонд
по професионални схеми)

Годишен отчет на ………………………………..

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

Вид на инвестицията

І.
1.
2.
3.

Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България
Акции, права и варанти
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми
Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове
Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седаІІ.
лище в Р. България
1.
Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/
2.
Корпоративни облигации
3.
Облигации, издадени от орган на местната власт
Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седаІІІ. лище извън Р. България
1.
Акции, права и варанти
2.
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми
3.
Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове
Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седаІV. лище извън Р. България
1.
Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/
2.
Корпоративни облигации
3.
Облигации, издадени от орган на местната власт
V.
Влогове в банки в Р. България
VІ. Влогове в банки извън Р. България
VІІ. Хеджиращи инструменти
1.
Фючърси
1.1. Вземания
1.2. Задължения

№
в началото на
периода

в края на
периода

Балансова стойност

IV. Доход от инвестиции
за периода от .......................... до ..........................

(в лева)

Относителен дял от
Доход за периода
балансовите активи
в началото в края на начис- реализина периода периода
лен
ран

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на доброволния пенсионен фонд
по професионални схеми)

Годишен отчет на ………………………………..

БРОЙ 95
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 5 5

Сума на балансови активи:

Опции
Форуърдни валутни договори
Вземания
Задължения
Лихвени суапови сделки
Вземания
Задължения
Репо/обратни репо сделки
Вземания
Задължения
Инвестиционни имоти в Р. България
В т.ч. в процес на строителство
Инвестиционни имоти извън Р. България
В т.ч. в процес на строителство
Общо:
ДЪРЖАВЕН

Дата: ........................г.

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

156

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
VІІІ.
1.
2.
ІХ.
1.
Х.
1.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 95

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 7

Годишен отчет на ………………………………..

(наименование на доброволния пенсионен фонд
по професионални схеми)

…………………………….
(ЕИК)

V. Осигурени лица и пенсионери
към ……………….

1.
2.
2.0.1.
2.0.2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.

№ по ред

Показатели

Брой

а

б
Осигурени лица в началото на годината
Новоосигурени лица
с лични вноски
вноски от предприятия осигурители
В т. ч. прехвърлили се от други
фондове
с лични вноски
вноски от предприятия осигурители
Осигурени лица, напуснали
фонда, в т.ч.:
Лица, преминали в друг фонд
с лични вноски
вноски от предприятия осигурители
Лица с изплатени средства при
придобиване право на пенсия
с лични вноски
вноски от предприятия осигурители
Лица, прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на
ЕИБ
с лични вноски
вноски от предприятия осигурители
Починали лица
Осигурени лица в края на периода
- общо, в т.ч.:
с лични вноски
вноски от предприятия осигурители
Пенсионери в началото на годината
Нови пенсионери
с пенсия за срок до 5 г.
с пенсия за срок до 10 г.
с пенсия за срок над 10 г.
Пенсионери с прекратени пенсии
поради изтичане на срока
поради смърт

1

Средства в
лева
2

С Т Р.

158

ДЪРЖАВЕН

8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.1.1.
12.1.2.
12.2.
12.2.1.
12.2.2.
13.
13.1.
13.1.1.
13.1.2.
13.2.
14.
15.
15.1.
15.2.

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)
Дата: ........................г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

Пенсионери в края на периода общо
с пенсия за срок до 5 г.
с пенсия за срок до 10 г.
с пенсия за срок над 10 г.
Участници във фонда
Брой лица с постъпили от началото на годината средства от
схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ
Брой начислени пенсии и среден
размер на месечната пенсия
за срок до 5 г.
за срок до 10 г.
за срок над 10 г.
Брой вноски и среден размер на
осигурителните вноски
месечни вноски
лични вноски
вноски от предприятия осигурители
еднократни или за друг период
вноски
лични вноски
вноски от предприятия осигурители
Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца
месечни вноски
лични вноски
вноски от предприятия осигурители
еднократни или за друг период
вноски
Осигурени лица без вноски за
последните 12 месеца
Брой лица и постъпления от осигурителни вноски
лични вноски
вноски от предприятия осигурители

Представляващи ………………………………..:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

б

1

2

1. ..........................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................
(име, фамилия, подпис)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Представляващи ………………………………..:

ВЕСТНИК

10182

Дата: ........................г.

Съставител: ....................................
(име, фамилия, подпис)

ДЪРЖАВЕН

Забележка:
* Относителният дял се определя в процент като отношение на сумата на инвестираните средства във финансови инструменти на предприятието осигурител и
свързаните с него лица и размера на натрупаните средства по съответната професионална схема.

а
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Общо

Размер на натрупаните сред- Относителен дял
№ Наименование на предприятието-осигурител ства по съответната професи- от активите на
фонда
онална схема

(хил. лв.)

Инвестиции във финансови инструменти на
предприятието осигурител и свързани с него
лица
сума
относителен дял *
3
4

VI. Размер на натрупаните средства по професионални схеми
към ………………..

…………………………….
(ЕИК)

(наименование на доброволния пенсионен фонд
по професионални схеми)

Годишен отчет на ………………………………..

БРОЙ 95
С Т Р. 1 5 9

С Т Р.

160
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10782
от 7 септември 2018 г.

по административно дело № 10561 от 2018 г.
Върховният административен съд на Република България – седмо отделение, в закрито
заседание в състав: председател: Бисерка
Цанева, членове: Павлина Найденова, Юлия
Тодорова, изслуша докладваното от съдията
Павлина Найденова по адм. дело № 10561/2018.
Производството е по реда на чл. 190, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба от „Голден сендс
бийч“ – ООД, срещу Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите,
приета с ПМС № 177 от 20.08.2018 г. (ДВ,
бр. 70 от 24.08.2018 г.), в която е направено
искане за спиране действието на подзаконовия
нормативен акт.
Излага доводи, че от действието на наредбата за дружеството поради неясната нова
регулация могат да възникнат значителни и
труднопоправими вреди – да бъде санкциониран с 5 % от концесионното възнаграждение
съгласно чл. 48 от договора за концесията
и да се стигне до изключване/прекратяване
на договора, от което ще претърпи загуби в
размера на направените инвестиции по договора, предвидени в общ размер 12 567 875 лв.
с ДДС за срока на договора, съгласно чл. 16,
ал. 1, т. 2.10 от договора за концесия.
Сочи в жалбата, че е уредена обща процедура за извършване на одит на концесионери,
като за вече сключените договори за концесия
е предвидено това да се извършва с вътрешни
правила за управление на концесиите или със
заповедта по чл. 8, ал. 3. По този начин за
концесионерите ще се създаде допълнителна
административна тежест, без да е ясно разписано в наредбата как ще се извършва този
одит, какви ще са изискванията към концесионерите с този одит и т.н., а същевременно
се предвижда едностранно да се изменят
сключените вече от концесионерите договори, което излиза извън рамките на закона.
След подписване на концесионния договор,
в който изрично са посочени всички права
и задължения, се въвеждат нови условия и
задължения в противоречие със закона и със
сключения договор. Въз основа на наредбата
ще бъде едностранно изменен договорът му и
ще му бъдат вменени нови неясни задължения
освен поетите вече с договора задължения,
за които ще отговаря с предоставената вече
гаранция за добро изпълнение. Задълженията
на концесионерите не се изясняват от наредбата, а ще бъдат допълвани от концедентите

ВЕСТНИК
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с вътрешни правила и заповеди и преценка
за целесъобразност и обоснованост обективно
не може да бъде извършена.
В писмено то становище на о т вет ната
страна се сочи, че жалбоподателят няма
правен интерес от оспорване на наредбата.
Интересът е обоснован с обстоятелството,
че с наредбата се въвеж да процед у ра за
извършване на одит на концесионери и жалбоподателят в качеството му на концесионер
по силата на сключен концесионен договор
за морски плаж „Слънчев бряг-север“ от
4.04.2018 г. е пряко засегнат, тъй като наредбата създава допълнителна административна
тежест. Този договор е сключен по реда на
отменената глава втора „а“ от Закона за
устройство на Черноморското крайбрежие.
Съгласно чл. 19 и сл. от наредбата одит на
концесионер се извършва само за новите
концесии, възложени при условията и по реда
на действащия Закон за концесиите, т.е. за
договорите, сключени по реда на отменените
разпоредби на ЗУЧК или по отменения Закон
за концесиите, одит не се извършва, поради
което и жалбоподателят няма интерес от
оспорването на наредбата. Това е видно и
от разпоредбата на § 2, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на наредбата,
която по отношение за сключените концесии
по отменените нормативни актове препраща
само към извършването на мониторинга
и контрола на изпълнение на договорите,
но не и по отношение извършването на
одит. Счита, че искането е недопустимо с
оглед посоченото обстоятелство, че одит на
концесии, сключени по реда на отменената
глава втора „а“ от ЗУ ЧК, не се извършва.
По същество счита, че е неоснователно, тъй
като не са налице условията на чл. 190, ал. 1
във връзка с чл. 166, ал. 2 от АПК.
Искането е процесуално допустимо, тъй
като Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите се обжалва
изцяло, не само относно раздел IV Одит на
концесионера, а както сочи ответната страна,
по отношение за сключените концесии по
отменените нормативни актове наредбата
препраща към извършването на мониторинга и контрола на изпълнение на договорите.
Подадено е от концесионер по договор, чийто
права могат да бъдат засегнати.
Разгледана по същество, е основателна.
Съгласно § 2, ал. 1 от ПЗР на наредбата
действията по осигуряване изпълнението на
концесионни договори, сключени по отменените Закон за концесиите от 1995 г. (отм.,
ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., в сила от 1 юли
2006 г.), глава осма от Закона за общинската
собственост (отм., ДВ, бр. 36 от 2006 г., в
сила от 1 юли 2006 г.), Закон за концесиите
(отм., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., в
сила от 2 януари 2018 г.) и глава втора „а“
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от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (нова, ДВ, бр. 27 от 2013 г.;
отм., бр. 96 от 2017 г., в сила от 1 януари
2019 г.; изм., бр. 103 от 2017 г.), включващи
извършването на мониторинг и контрол на
изпълнението на договорите, както и изработването на предложения до Министерския
съвет, съответно до общинския съвет, за
изменение или прекратяване на договорите,
се изпълняват от министрите и кметовете
на общини при условията на договорите и
по реда на тази наредба.
Доводите на жалбоподателя са срещу разпоредбите на раздел IV Одит на концесионера – чл. 19 и 20 от наредбата, и срещу чл. 8,
ал. 1 и 3 от наредбата. Съгласно чл. 19, ал. 2,
т. 1 от наредбата одитът на концесионера
включва проверки, при които се събира и
анализира информация и се извършва оценка
(заключение) относно наличието на основание
за изключване по чл. 60, ал. 2 от Закона за
концесиите за концесионерите, за подизпълнителите и за третите лица при сключването
на съответния договор. Конкретно доводите
на жалбоподателя, че незаконосъбразно се
предвижда извършване на проверка при сключването на договора, а не при изпълнението
му, не обосновават настъпването на вреди,
тъй като неговият концесионен договор вече
е сключен на 4.04.2018 г.
Член 20, ал. 1 от наредбата предвижда, че
редът за извършване на одита на концесионера
се определя с концесионния договор, а ал. 2,
че когато редът за извършване на одита на
концесионера не е определен с концесионния
договор, концедентът го определя с вътрешните правила за управление на концесиите
или със заповедта по чл. 8, ал. 3. Концедентът
уведомява концесионера за определения ред,
съответно за промените в него, в 14-дневен
срок от издаването на акта, с който редът се
определя, съответно се променя.
Член 8, ал. 1 от наредбата предвижда, че
министрите и кметовете на общини създават
необходимата организация за управление на
концесиите в администрацията, която ръководят, като приемат вътрешни правила за
управление на концесиите – в случаите, когато
в плана за действие са включени повече от 3
проекта за концесии или управляват повече
от 3 концесии. Съгласно чл. 8, ал. 3, когато
министър или кмет на община управлява до
3 концесии, организацията и редът по ал. 2
могат да се определят с отделна заповед за
всеки проект за концесия, съответно за всяка
концесия.
Определянето на извършване на одита на
концесионера от концедента с вътрешните
правила за управление на концесиите или със
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заповедта по чл. 8, ал. 3, когато не е определен
с концесионния договор, без да са изрично
разписани в наредбата, създава възможност за
едностранно изменение на договора и опасност
за жалбоподателя да настъпят значителни или
труднопоправими вреди при реализирането на
отговорност за неизпълнение на договора във
връзка с новите вътрешни правила за одит,
като по този начин се застрашава правната
сигурност. Налице е възможност да настъпят
значителни или труднопоправими вреди по
смисъла на чл. 166, ал. 2 АПК.
От друга страна, възможността министърът
или кметът на общината, която управлява до 3
концесии, да определя реда за извършване на
одита с вътрешни правила за управление на
концесиите или със заповедта по чл. 8, ал. 3,
за всеки проект за концесия, съответно за
всяка концесия, с отделен акт създава условия
за неравнопоставеност с оглед конкретната
страна по договора за концесия. Друг е въпросът дали вътрешните правила за управление
на концесията и заповедта по чл. 8, ал. 3 от
наредбата, с която организацията и редът по
ал. 2 се определят с отделна заповед за всеки
проект за концесия, съответно за всяка концесия, биха подлежали на обжалване.
Дори и по обжалваната наредба да не се
извършва одит на жалбоподателя, както се
сочи от ответната страна, чл. 8 от наредбата
предвижда приемане на вътрешни правила
за управление на концесиите, които създават
необходимата организация за управлението
на концесиите и засягат жалбоподателя. Наредбата е за мониторинга, управлението и
контрола на концесиите и както се сочи от
ответната страна, наредбата препраща към
извършването на мониторинга и контрола на
изпълнение на договорите.
Като има предвид изложените мотиви и
на основание чл. 190, ал. 1 АПК във връзка с
чл. 166, ал. 2 АПК, Върховният административен съд, седмо отделение,
ОПРЕДЕЛИ:
Спира действието на Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите, приета с ПМС № 177 от 20.08.2018 г.
(ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г.), до приключване
на производството по адм. д. № 10561/2018 г.
по описа на Върховния административен съд
с влязъл в сила съдебен акт.
Определението подлежи на обжалване в
7-дневен срок от съобщението на страните
пред петчленен състав на Върховния административен съд.
Председател:
Георги Чолаков
9849
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-497
от 25 май 2018 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 7, т. 1, чл. 9, ал. 1 във връзка
с ал. 2 от Закона за сдружения за напояване и
одобрен доклад на заместник-министъра на земеделието, храните и горите с изх. № 93-4110 от
25.05.2018 г. нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на сдружение за напояване „Водата – символ на живот“,
с. Полски градец, община Раднево, област Стара
Загора, с предмет на дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративната
инфраструктура; изграждане на нови напоителни
канали и съоръжения; доставяне и разпределение
на водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Заявената от сдружението територия обхваща 400,000 дка земеделски земи, разположени в
землището на с. Полски градец, община Раднево,
област Стара Загора, и хидромелиоративна инфраструктура – публична общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружение за
напояване „Водата – символ на живот“ да извърши
предвидените от закона действия по процедурите
на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения
за напояване.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Обща политика в
областта на хидромелиорациите и рибарството“.

9973

Министър:
Р. Порожанов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-1732
от 19 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. Зебил, община Главиница, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9852

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1733
от 19 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. Калугерене, община Главиница, област
Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9853

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1734
от 19 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. Коларово, община Главиница, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9854

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1731
от 19 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. Зарица, община Главиница, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1735
от 19 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. Косара, община Главиница, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

9851
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ЗАПОВЕД № РД-18-1736
от 19 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. Маточина, община Свиленград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1740
от 22 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. Осен, община Главиница, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

9856

9860

ЗАПОВЕД № РД-18-1737
от 22 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. Листец, община Главиница, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9857

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1741
от 22 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. Падина, община Главиница, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9861

ЗАПОВЕД № РД-18-1738
от 22 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. Малък Преславец, община Главиница, област
Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1742
от 22 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. Подлес, община Главиница, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

9858

9862

ЗАПОВЕД № РД-18-1739
от 22 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. Ножарево, община Главиница, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1743
от 22 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. Сокол, община Главиница, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-1744
от 22 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. Стефан Караджа, община Главиница, област
Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9864

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1745
от 22 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. Суходол, община Главиница, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9865

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1746
от 22 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. Черногор, община Главиница, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9866

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-6
от 22 октомври 2018 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във връзка
със заявление вх. № 09-59216 от 10.10.2018 г. на
СГКК – Варна, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Просечен, ЕКАТТЕ
58654, община Суворово, одобрени със Заповед
№ РД-18-59 от 8.07.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
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1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 58654.3.53:
площ: 168 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58654.3.54:
площ: 1149 кв. м, начин на трайно ползване:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Суворово въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото
на собственост с план за земеразделяне № 8 от
12.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово;
поземлен имот с идентификатор 58654.3.55:
площ: 1621 кв. м, начин на трайно ползване:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Суворово въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото
на собственост с план за земеразделяне № 8 от
12.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово;
поземлен имот с идентификатор 58654.3.56:
площ: 1353 кв. м, начин на трайно ползване:
пасище, собственост на кметски поземлен фонд
въз основа на документ: решение на ПК по
чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план
за земеразделяне № 8 от 12.09.1994 г., издаден
от ПК – Суворово;
поземлен имот с идентификатор 58654.3.57:
площ: 2132 кв. м, начин на трайно ползване:
пасище, собственост на кметски поземлен фонд
въз основа на документ: решение на ПК по
чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план
за земеразделяне № 8 от 12.09.1994 г., издаден
от ПК – Суворово;
поземлен имот с идентификатор 58654.4.71:
площ: 48 кв. м, начин на трайно ползване: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Суворово въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото
на собственост с план за земеразделяне № 8 от
12.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово;
поземлен имот с идентификатор 58654.4.72:
площ: 278 кв. м, начин на трайно ползване: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Суворово въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото
на собственост с план за земеразделяне № 8 от
12.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово;
поземлен имот с идентификатор 58654.4.73:
площ: 125 кв. м, начин на трайно ползване: пасище, собственост на кметски поземлен фонд въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1
ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
правото на собственост с план за земеразделяне
№ 8 от 12.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.88:
площ: 3592 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 58654.6.89:
площ: 186 кв. м, начин на трайно ползване: нива,
няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.90:
площ: 2289 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.91:
площ: 76 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.92:
площ: 166 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.93:
площ: 199 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.94:
площ: 104 кв. м, начин на трайно ползване: пасище, собственост на кметски поземлен фонд
въз основа на документ: решение на ПК по
чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план
за земеразделяне № 8 от 12.09.1994 г., издаден
от ПК – Суворово;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.95:
площ: 225 кв. м, начин на трайно ползване: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Суворово въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото
на собственост с план за земеразделяне № 8 от
12.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.96:
площ: 31 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.97:
площ: 45 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.98:
площ: 164 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.99:
площ: 748 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.100:
площ: 466 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.101:
площ: 127 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58654.8.105:
площ: 125 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58654.8.106:
площ: 67 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост.
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2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 58654.3.26,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Иван Ставрев Атанасов въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 8 от 12.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 339 кв. м, данни
след промяната: площ: 257 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.3.27,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Иванка Георгиева Илиева въз основа на документ: договор за делба на земеделски имот с
нотариално заверени подписи № 73, том II, от
29.07.1998 г., издаден от нотариус в РС – Девня,
данни преди промяната: площ: 259 кв. м, данни
след промяната: площ: 103 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.3.28,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Велико Янчев Стойков въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 8 от 12.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 200 кв. м, данни
след промяната: площ: 123 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.3.49,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Суворово въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост
с план за земеразделяне № 8 от 12.09.1994 г.,
издаден от ПК – Суворово, данни преди промяната: площ: 42 кв. м, данни след промяната:
площ: 41 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.3.50,
начин на трайно ползване: пасище, собственост
на кметски поземлен фонд въз основа на документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото
на собственост с план за земеразделяне № 8 от
12.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово, данни
преди промяната: площ: 597 кв. м, данни след
промяната: площ: 525 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.4.1,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
„С.И.Г“ – ООД, въз основа на документ: нотариален акт за продажба на земеделска земя № 157,
том 6, рег. 1591 от 30.05.2011 г. на СВ – Девня,
данни преди промяната: площ: 2451 кв. м, данни
след промяната: площ: 2440 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.4.8,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Кръстю Киров Неделчев въз основа на документ: договор за делба на земеделски имот с
нотариално заверени подписи № 260, том I от
4.04.2002 г., издаден от нотариус в РС – Девня,
данни преди промяната: площ: 1941 кв. м, данни
след промяната: площ: 1774 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.4.13,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Никола Петров Христов въз основа на документ:
договор за делба на земеделски имот с нотариално
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заверени подписи № 238, том II от 29.04.2003 г.,
издаден от нотариус в РС – Девня, данни преди
промяната: площ: 2421 кв. м, данни след промяната: площ: 1876 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.4.22,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
„С.И.Г“ – ООД, въз основа на документ: нотариален акт за продажба на земеделска земя № 157,
том 6, рег. 1591 от 30.05.2011 г. на СВ – Девня,
данни преди промяната: площ: 2930 кв. м, данни
след промяната: площ: 2083 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.4.23,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Христо Великов Янчев въз основа на документ:
договор за делба № 254, том III, рег. 3246 от
10.10.2008 г. на СВ – Девня, данни преди промяната: площ: 4859 кв. м, данни след промяната:
площ: 4805 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.5.109,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Суворово въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост с
план за земеразделяне № 8 от 12.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово, данни преди промяната:
площ: 11 720 кв. м, данни след промяната: площ:
11 555 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.29,
начин на трайно ползване: дере, собственост на
Община Суворово без документ за собственост,
данни преди промяната: площ: 1953 кв. м, данни
след промяната: площ: 1936 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.30,
начин на трайно ползване: неизползвана нива
(угар, орница), собственост на „БОМА“ – ООД,
въз основа на документ: договор за замяна на
земеделска земя от ДПФ със земя на граждани и
юридически лица – чл. 36 ППЗСПЗЗ, № РД-53-1
от 31.01.2008 г., издаден от РС – Девня, данни
преди промяната: площ: 36 703 кв. м, данни след
промяната: площ: 36 294 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.31,
начин на трайно ползване: пасище, собственост
на „БОМА“ – ООД, въз основа на документ: договор за замяна на земеделска земя от ДПФ със
земя на граждани и юридически лица – чл. 36
ППЗСПЗЗ, № РД-53-1 от 31.01.2008 г., издаден от
РС – Девня, данни преди промяната: площ: 104 046
кв. м, данни след промяната: площ: 102 233 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.32,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, собственост на Веселин Атанасов Кателиев
въз основа на документ: договор за делба на
земеделски имот с нотариално заверени подписи
№ 71, том II от 7.06.2002 г., издаден от нотариус в
РС – Девня, данни преди промяната: площ: 11 271
кв. м, данни след промяната: площ: 9404 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.44,
начин на трайно ползване: неизползвана нива
(угар, орница), собственост на кметски поземлен фонд въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост
с план за земеразделяне № 8 от 12.09.1994 г.,
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издаден от ПК – Суворово, данни преди промяната: площ: 2094 кв. м, данни след промяната:
площ: 202 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.48,
начин на трайно ползване: неизползвана нива
(угар, орница), собственост на Иван Ставрев
Атанасов въз основа на документ: решение на ПК
по чл. 27а ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи
от ОПФ, ДПФ или по чл. 19 ППЗСПЗЗ № 8 от
19.01.2000 г., издаден от ПК – Суворово, данни
преди промяната: площ: 35 998 кв. м, данни след
промяната: площ: 35 540 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.49,
начин на трайно ползване: неизползвана нива
(угар, орница), собственост на Стоян Стоянов
Янчев въз основа на документ: решение на ПК
по чл. 27а ППЗСПЗЗ за обезщетяване със земи
от ОПФ, ДПФ или по чл. 19 ППЗСПЗЗ № 8 от
19.01.2000 г., издаден от ПК – Суворово, данни
преди промяната: площ: 5000 кв. м, данни след
промяната: площ: 4962 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.52,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Недю Кръстев Недев въз основа на документ: нотариален акт № 164, том II, дело 858 от
26.10.1995 г., издаден от Районен съд – Девня,
данни преди промяната: площ: 1686 кв. м, данни
след промяната: площ: 1649 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.55,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Киро Гачев Неделчев въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 8 от 12.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 1574 кв. м, данни
след промяната: площ: 1462 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.56,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Димитър Савов Димов въз основа на документ:
договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 12, том VIII, рег. 5178
от 9.11.2006 г., издаден от нотариус в РС – Девня,
данни преди промяната: площ: 1180 кв. м, данни
след промяната: площ: 145 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.57,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Недка Кирилова Гайдарова въз основа на
документ: договор за делба на земеделски имот
с нотариално заверени подписи № 241, том V,
рег. 3702 от 28.10.2005 г., издаден от нотариус
в РС – Девня, данни преди промяната: площ:
394 кв. м, данни след промяната: площ: 348 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.58,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Недка Кирилова Гайдарова въз основа на
документ: договор за делба на земеделски имот
с нотариално заверени подписи № 241, том V,
рег. 3702 от 28.10.2005 г., издаден от нотариус
в РС – Девня, данни преди промяната: площ:
257 кв. м, данни след промяната: площ: 199 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.81,
начин на трайно ползване: за местен път, собственост на Община Суворово без документ
за собственост, данни преди промяната: площ:
2637 кв. м, данни след промяната: площ: 603 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 58654.6.82,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Суворово въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост с
план за земеразделяне № 8 от 12.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово, данни преди промяната:
площ: 1381 кв. м, данни след промяната: площ:
1847 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.6.87,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Суворово въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост с
план за земеразделяне № 8 от 12.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово, данни преди промяната:
площ: 2900 кв. м, данни след промяната: площ:
2886 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.7.20, начин на трайно ползване: за местен път, собственост
на Община Суворово, без документ за собственост,
данни преди промяната: площ: 12 084 кв. м, данни
след промяната: площ: 11 977 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.8.63,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Мирчо Тодоров Марков въз основа на документ:
нотариален акт за собственост върху недвижим
имот, придобит по наследство № 149, том XV, рег.
4425, дело № 3105 от 10.12.2007 г. на СВ – Девня,
данни преди промяната: площ: 1089 кв. м, данни
след промяната: площ: 862 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.8.64,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Либчо Йорданов Либчев въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 8 от 12.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 1758 кв. м, данни
след промяната: площ: 1619 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.8.67,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Димитър Петров Многознаев въз основа на
документ: нотариален акт за дарение на земеделска земя № 150, том III, рег. 2486, дело № 639 от
12.09.2001 г., издаден от нотариус в РС – Девня,
данни преди промяната: площ: 2489 кв. м, данни
след промяната: площ: 2383 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.8.85,
начин на трайно ползване: пасище, собственост
на кметски поземлен фонд въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници № 8
от 12.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово, данни
преди промяната: площ: 28 934 кв. м, данни след
промяната: площ: 28 676 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58654.700.1,
начин на трайно ползване: за друг вид застроя
ване, собственост на с. Просечен, без документ
за собственост, данни преди промяната: площ:
289 811 к в. м, данни след пром яната: площ:
298 932 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
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поземлен имот с идентификатор 58654.3.48:
площ: 6727 кв. м, начин на трайно ползване:
пасище, собственост на кметски поземлен фонд
въз основа на документ: решение на ПК по
чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план
за земеразделяне № 8 от 12.09.1994 г., издаден
от ПК – Суворово;
поземлен имот с идентификатор 58654.3.51:
площ: 2874 кв. м, начин на трайно ползване:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Суворово въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото
на собственост с план за земеразделяне № 8 от
12.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово;
поземлен имот с идентификатор 58654.3.52:
площ: 2623 кв. м, начин на трайно ползване:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Суворово въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото
на собственост с план за земеразделяне № 8 от
12.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда на АПК
пред административния съд по местонахождение
на имотите.

9867

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1747
от 23 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. Брадвари, община Силистра, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9868

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1748
от 23 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. Българка, община Силистра, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9869

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-1749
от 23 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. Ветрен, община Силистра, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9870

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

БРОЙ 95

ЗАПОВЕД № РД-18-1753
от 23 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. Полковник Ламбриново, община Силистра,
област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9874

ЗАПОВЕД № РД-18-1750
от 23 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 Силистра, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9871
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1754
от 23 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. Богорово, община Силистра,
област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9875

ЗАПОВЕД № РД-18-1751
от 23 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. Йорданово, община Силистра,
област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9872

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1752
от 23 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. Казимир, община Силистра,
област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9873

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1755
от 24 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
с. Бояна, община Вълчи дол, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.11.2017 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.

9876

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1756
от 24 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
с. Войводино, община Вълчи дол, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.11.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

9877

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1757
от 24 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 с. Генерал Колево, община Вълчи дол, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.11.2017 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.

9878

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1758
от 24 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
с. Оборище, община Вълчи дол, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.11.2017 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.

9879

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1759
от 24 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
с. Страхил, община Вълчи дол, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.11.2017 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.

9880

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗА ЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3552-П
от 31 октомври 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1691 от 13.09.2017 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 79 от 2017 г.) относно
откриване на процеду ра за приватизаци я и
протоколно решение № 5226 от 31.10.2018 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на Министерството на земеделието,
храните и горите, представляващ: поземлен имот
с идентификатор 40436.5396.531 с площ 7509 кв. м,
намиращ се в с. Кубратово, район „Нови Искър“,
община Столична, област София-град, ведно с
построените в него 11 сгради с идентификатори:
40436.5396.531.1, 40436.5396.531.2, 40436.5396.531.3,
40436.5396.531.4, 40436.5396.531.5, 40436.5396.531.6,
40436.5396.531.7, 40436.5396.531.8, 40436.5396.531.9,
40436.5396.531.10 и 40436.5396.531.11 (наричан понататък „имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 450 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 30 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
90 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно

С Т Р.

170

ДЪРЖАВЕН

лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

9981

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3553-П
от 31 октомври 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1706 от 9.11.2017 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 94 от 2017 г.) относно
откриване на процед у ра за приватизаци я и
протоколно Решение № 5228 от 31.10.2018 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
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управление на областния управител на област
Стара Загора, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 68850.502.325 с площ 1437 кв. м,
намиращ се в кв. Три чучура-север, Стара Загора,
община Стара Загора, област Стара Загора (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 160 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
20 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 414,
в срок до 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв.
(с включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицет о, оп равомощено да зак у пи т ръж ната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
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за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

9982

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3554-П
от 31 октомври 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1713 от 25.04.2018 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 38 от 2018 г.) относно
откриване на процед у ра за приватизаци я и
протоколно решение № 5229 от 31.10.2018 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Стара Загора, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 68970.502.485 с площ 16 627 кв. м,
намиращ се на ул. Старозагорска, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора (наричан по-нататък „имота“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 765 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 20 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
100 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, София, ул. Врабча № 23, стая 414,
в срок до 17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
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включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

9983

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3555-П
от 31 октомври 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
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Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1704 от 20.10.2017 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 87 от 2017 г.) относно
откриване на процед у ра за приватизаци я и
протоколно решение № 5230 от 31.10.2018 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Стара
Загора, представляващ: поземлен имот № 500112
с площ 91,105 дка в землището на с. Верен,
ЕКАТТЕ 10673, община Братя Даскалови, област
Стара Загора, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 10673.500.112 с площ 91 097 кв. м
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Верен, община Братя Даскалови, област
Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-495
от 16.02.2018 г. на изпълнителния директор на
АГКК (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 345 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 20 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
60 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, София, ул. Врабча № 23, стая 414, в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 17-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
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2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

9984

Изпълнителен директор:
П. Александрова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 677
от 27 септември 2018 г.
Схемите за поставяне на преместваеми обекти
и съоръжения по чл. 34 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните, монументално-декоративните елементи и
за рекламната дейност на територията на Столична община (Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО)
в Северен парк са предложени и изработени от
район „Надежда“ по повод реконструкцията на
част от парка.
Схемите са изработени в обхвата на Северен парк – вход от ул. Народни будители
(кв. Свобода) и главен вход Северен парк от
ул. Ген. Никола Жеков. Територията в обхвата
на схемите попада в зона „Зп“ – Зона за градски
паркове и градини, съгласно приложение към
чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО. Предвидените преместваеми обекти и съоръжения са съобразени с
допустимото застрояване, описано в чл. 12, т. 5
от ЗУЗСО – преместваеми обекти по чл. 56 от
Закона за устройство на територията, които не
заемат повече от 10 на сто от площта на имота. Самостоятелните т ърговски съоръжения
са разположени в 2 групи по 4, като включват
следните функции – продажба на сладолед, топли
закуски, царевица и фреш напитки.
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Схемите са разработени в обща част съгласно
чл. 21, ал. 2 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО.
Проектите за схеми са приети от ОЕСУТ с
Протокол № ЕС-Д-49 от 15.06.2017 г.
Изработените проекти за схеми са изпратени
за съгласуване до директора на Дирекция „Зелена система“ – ланд. арх. Димитър Данчев, с
писмо изх. № САГ17-АХ00-592-[1]/9.10.2017 г. на
главния архитект на Столична община. С писмо
№ СОА17-ВК66-142/1/14.12.2017 г. Дирекция „Зелена система“ съгласува схемата за самостоятелни съоръжения по чл. 34, ал. 3 от Наредбата за
ПОРИМДЕРДТСО. Схемите са съгласувани от
отдел „Благоустройствени дейности и публични
пространства“ към Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община на
18.05.2018 г.
До главния редактор на „Държавен вестник“ е изпратено обявление за изработените проек т и за схеми (писмо изх. № СА Г17АХ00-313-[7]/18.01.2018 г. на главния архитект на
Столична община).
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - А Х 0 0 -31 3 - [ 7 ] /
18.01.2018 г. на главния архитект на Столична
община проектите за схеми са изпратени до кмета
на район „Надежда“ за съобщаване и провеждане
на обществено обсъждане. Обсъждането е проведено на 14.03.2018 г., като на него са присъствали
представители на районната администрация и
граждани на район „Надежда“.
С писмо № РНД18-ВК08-115/1/23.04.2018 г. на
главния архитект на район „Надежда“ проектите
за схеми са върнати без възражения след изтичане
на срока за обявяване в „Държавен вестник“.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Територията в обхвата на схемите попада в
зона „Зп“ – Зона за градски паркове и градини,
която съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1 от ЗУЗСО е част
от зелената система на СО. Съгласно приложение
№ 2 към чл. 5 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО
терените на зелената система на СО попадат в
VI зона.
Видно от чл. 34, ал. 4 и чл. 47, ал. 6 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО във връзка с чл. 62,
ал. 9 от ЗУТ компетентен да одобри схемите за
преместваеми обекти и съоръжения по чл. 34 от
Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО е Столичният
общински съвет.
В съответствие с чл. 21, ал. 2, т. 1 от Наредбата
за ПОРИМДЕРДТСО схемите съдържат обща част.
Дирекция „Зелена система“ (с писмо № СОА17ВК66-142/1/14.12.2017 г.) и отдел „Благоустройствени дейности и п ублични прост ранства“
към НАГ – СО (на 18.05.2018 г.), са съгласували
проектите за схеми, с което е спазено изиск
ването на чл. 19, ал. 3, т. 2 от Наредбата за
ПОРИМДЕРДТСО.
Изработването на схемите е обнародвано в
„Държавен вестник“ (бр. 11 от 2018 г.), с което
е спазен чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 9
от ЗУТ. Схемите са публикувани на интернет
страницата на район „Надежда“, обявени са във
вестник и в сградата на район „Надежда“ с оглед
изискванията на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ.
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Във връзка с проектите за изработени схеми
е проведено обществено обсъждане и е постъпило предложение да се редуцира броят на търговските обекти в план-схемата откъм входа на
ул. Народни будители, като отпадне кафенето
в северния край, до детска площадка и фитнес
на открито. В свое становище кметът на район
„Надежда“ – инж. Димитър Димов, подкрепя искането. Предложението е разгледано и прието от
ОЕСУТ на 3.05.2018 г. и е отразено в проектите.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 128, ал. 5 и 7 във връзка с чл. 62, ал. 9 от
ЗУТ, както и на чл. 12 от ЗУЗСО за провеждане
на обществено обсъждане.
Спазено е изискването на чл. 14, т. 8 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО за осигуряване наймалко на 2 м свободна ширина за преминаване
на пешеходци.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 62, ал. 9 от ЗУТ във връзка с чл. 34, ал. 4
и чл. 47, ал. 6 от Наредбата за преместваемите
обекти, за рекламните, информационните, монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за схеми за поставяне на
преместваеми обекти и съоръжения по чл. 34
от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО в Северен
парк – главен вход от ул. Ген. Никола Жеков
и вход от ул. Народни будители (кв. Свобода),
район „Надежда“, заедно с нанесените корекции
в зелен цвят.
Решението и одобрените схеми да се публикуват на интернет страницата на Столична
община – Направление „Архитектура и градо
устройство“ (sofia-agk.com), на основание чл. 129,
ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решен ие т о може да б ъде обж а л ва но по
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването му пред Административния
съд – София-град.
Жалбите се подават в район „Надежда“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 678
от 27 септември 2018 г.
С писмо вх. № САГ17-АХ00-313-[2]/17.08.2017 г.
в Направление „Архитектура и градоустройство“
на СО са постъпили за съгласуване/одобряване
и последващи процедури по утвърждаването им
4 бр. схеми за разполагане на преместваеми съоръжения от главния архитект на район „Надежда“.
Към писмото са приложени: АПОС № 2487
от 5.11.2015 г. за поземлен имот с идентификатор
68134.1382.2183; справка по кадастрална карта

С Т Р.
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за ПИ с идентификатор 68134.1382.2183; справка
по кадастрална карта за ПИ с идентификатор
68134.1387.2072; удостоверение от началник-отдел „УОСЖФРКТД“, че ПИ с идентификатор
68134.1387.2072 е публична общинска собственост; АПОС № 2089/3.06.2013 г. за УПИ I – „За
парк“, включващ поземлени имоти с идентификатори 68134.1387.2026 и 68134.1387.2027; справка
по кадастрална карта за ПИ с идентификатор
68134.1387.2026.
Предвид горното схемата за поставяне на
преместваем обект с търговска функция – за
продажба на пакетирани захарни изделия и кафе
в УПИ I – „За парк“, кв. 861, м. Триъгълника, е
предложена и изработена от район „Надежда“.
Територията в обхвата на схемата попада в
зелената система на Столична община – зона
„Тго“ – Терени на локални градини и озеленяване съгласно приложения към чл. 3, ал. 2 от
ЗУЗСО. Предвиденият преместваем обект обслужва основната паркова функция и включва
покрита площ – павилион от 18 кв. м, и открита
площ – маси за консумация на открито от 40 кв. м,
и е съобразен с допустимото застрояване, описано
в чл. 12, т. 5 от ЗУЗСО – преместваем обект по
чл. 56 от Закона за устройство на територията,
който не заема повече от 10 на сто от площта
на имота.
Схемата съдържа обща и подробна част съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните,
монументално-декоративните елементи и за
рекламната дейност на територията на Столична
община (Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО). Към
схемата е съставена таблица с данни за всеки
обект съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата за
ПОРИМДЕРДТСО.
Проектът за схема е приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Д-75/28.09.2017 г., т. 12.
Изработеният проект за схема е изпратен за
съгласуване до директора на Дирекция „Зелена
система“ – ланд. арх. Димитър Данчев, с писмо
изх. № САГ17-АХ00-313-[3]/13.11.2017 г. на главния
архитект на Столична община. С писмо № СОА17ВК66-158/1/4.12.2017 г. Дирекция „Зелена система“
съгласува схемата със становище „Да не се засягат
зелени площи и растителност“.
С писмо изх. № CAГ16-АХ00-313-[8]/31.01.2018 г.
на главния архитект на Столична община проектът
за схема е изпратен до кмета на район „Надежда“
за съобщаване и провеждане на обществено обсъждане. Обсъждането е проведено на 14.03.2018 г.,
като на него са присъствали представители на
районната администрация и граждани на район
„Надежда“.
С писмо № РНД18-ВК08-191/1/23.04.2018 г. на
главния архитект на район „Надежда“ проектът
за схема е върнат без възражения. Приложени
са доказателства за проведеното обществено
обсъждане.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Територията в обхвата на схемата попада в зона
„Тго“ – Терени на локални градини и озеленяване,
която съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1 от ЗУЗСО е част
от зелената система на СО. Съгласно приложение
№ 2 към чл. 5 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО
терените на зелената система на СО попадат в
VI зона.
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Видно от чл. 34, ал. 4 и чл. 47, ал. 6 от Наредбата
за ПОРИМДЕРДТСО във връзка с чл. 62, ал. 9
от ЗУТ компетентен да одобри схемата за преместваемия обект е Столичният общински съвет.
В съответствие с чл. 21, ал. 2 и 3 от Наредбата
за ПОРИМДЕРДТСО схемата съдържа обща и
подробна част и таблица с данни за обекта – вид,
функция, покрита и открита площ.
Дирекция „Зелена система“ (с писмо № СОА17ВК66-158/1/4.12.2017 г.) е съгласувала проекта за
схема, с което е спазено изискването на чл. 19,
ал. 3, т. 2 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО.
Изработването на схемата е съобщено в съответствие с изискването на чл. 128, ал. 3 във
връзка с чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
Във връзка с проекта за изработена схема е
проведено обществено обсъждане на 14.03.2018 г.
без постъпили предложения и възражения.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 62, ал. 9 от ЗУТ,
както и на чл. 12 от ЗУЗСО за провеждане на
обществено обсъждане.
Спазено е изискването на чл. 14, т. 8 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО за осигуряване наймалко на 2 м свободна ширина за преминаване
на пешеходци.
При одобряване ЗРКП на м. Ж.к. Триъгълника – Надежда със Заповед № РД-50-09-236 от
2.09.1992 г. на главния архитект на София, частта
на кв. 861, не е действала разпоредбата на чл. 62,
ал. 9 от ЗУТ и не е одобрена задължителната сега
към този вид планове план-схема на преместваемите обекти, поради което същата се одобрява
като неразделна част от този ПУП на основание
чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 62, ал. 9 от ЗУТ във връзка с чл. 34, ал. 4
и чл. 47, ал. 6 от Наредбата за преместваемите
обекти, за рекламните, информационните, монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на Столична община и Решение на
ОЕСУТ № ЕС-Д-75/28.09.2017 г., т. 12, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за схема за поставяне на
преместваем обект заедно с фрагмента към нея
за пакетирани захарни изделия и кафе с покрита
площ от 18 кв. м и открита площ от 40 кв. м
в УПИ I – „За парк“, кв. 861, м. Триъгълника,
район „Надежда“, като неразделна част от ПУП,
одобрен със Заповед № РД-50-09-236 от 2.09.1992 г.
на главния архитект на София, съгласно приложения проект.
Решението и одобрената схема да се публикуват на интернет страницата на Столична
община – Направление „Архитектура и градо
устройство“ (sofia-agk.com), на основание чл. 129,
ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решен ие т о може да б ъде обж а л ва но по
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването му пред Административния
съд – София-град.
Жалбите се подават в район „Надежда“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
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от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
дирекция „Правно-нормативно, информационно
и финансово обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 679
от 27 септември 2018 г.
С писмо вх. № САГ17-АХ00-313-[2]/17.08.2017 г.
в Направление „Архитектура и градоустройство“
на СО са постъпили за съгласуване/одобряване
и последващи процедури по утвърждаването им
4 бр. схеми за разполагане на преместваеми съоръжения от главния архитект на район „Надежда“.
Към писмото са приложени: АПОС № 2487/
5.11.2015 г. за поземлен имот с идентификатор
68134.1382.2183; справка по кадастрална карта
за ПИ с идентификатор 68134.1382.2183; справка
по кадастрална карта за ПИ с идентификатор
68134.1387.2072; удостоверение от началник-отдел „УОСЖФРКТД“, че ПИ с идентификатор
68134.1387.2072 е публична общинска собственост; АПОС № 2089/3.06.2013 г. за УПИ I – „За
парк“, включващ поземлени имоти с идентификатори 68134.1387.2026 и 68134.1387.2027; справка
по кадастрална карта за ПИ с идентификатор
68134.1387.2026.
Предвид горното схемата за поставяне на преместваем обект павилион с търговска функция – за
продажба на пакетирани захарни изделия и кафе
в УПИ II – „За озеленяване с режим ТГО и тп“,
кв. 86, м. Надежда – част 2а и 2б, е предложена
и изработена от район „Надежда“.
Територията в обхвата на схемата попада в
зелената система на Столична община – зона
„Тго“ – Терени на локални градини и озеленяване
съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Предвиденият преместваем обект обслужва основната паркова функция и включва покрита
площ – павилион от 24 кв. м, и открита площ –
маси за консумация на открито от 40 кв. м, и е
съобразен с допустимото застрояване, описано в
чл. 12, т. 5 от ЗУЗСО – преместваем обект по чл. 56
от Закона за устройство на територията, който не
заема повече от 10 на сто от площта на имота.
Схемата съдържа обща и подробна част съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредбата за преместваемите
обекти, за рекламните, информационните, монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
(Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО). Към схемата
е съставена таблица с данни за обекта съгласно
чл. 21, ал. 3 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО.
Проектът за схема е приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Д-75/28.09.2017 г., т. 12.
Изработеният проект за схема е изпратен за
съгласуване до директора на Дирекция „Зелена
система“ – ланд. арх. Димитър Данчев, с писмо
изх. № САГ17-АХ00-313-[3]/13.11.2017 г. на главния
архитект на Столична община. С писмо № СОА17ВК66-158/1/4.12.2017 г. Дирекция „Зелена система“ съгласува схемата със становище „Да не се
засягат зелени площи и растителност“.
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С писмо изх. № САГ16-АХ00-313-[8]/31.01.2018 г.
на главния архитект на Столична община проектът
за схема е изпратен до кмета на район „Надежда“
за съобщаване и провеждане на обществено обсъждане. Обсъждането е проведено на 14.03.2018 г.,
като на него са присъствали представители на
районната администрация и граждани на район
„Надежда“.
С писмо № РНД18-ВК08-191/1/23.04.2018 г. на
главния архитект на район „Надежда“ проектът
за схема е върнат без възражения. Приложени
са доказателства за проведеното обществено
обсъждане.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Територията в обхвата на схемата попада в зона
„Тго“ – Терени на локални градини и озеленяване,
която съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1 от ЗУЗСО е част
от зелената система на СО. Съгласно приложение
№ 2 към чл. 5 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО
терените на зелената система на СО попадат в
VI зона.
Видно от чл. 34, ал. 4 и чл. 47, ал. 6 от Наредбата
за ПОРИМДЕРДТСО във връзка с чл. 62, ал. 9
от ЗУТ компетентен да одобри схемата за преместваемия обект е Столичният общински съвет.
В съответствие с чл. 21, ал. 2 и 3 от Наредбата
за ПОРИМДЕРДТСО схемата съдържа обща и
подробна част и таблица с данни за обекта – вид,
функция, покрита и открита площ.
Дирекция „Зелена система“ (с писмо № СОА17ВК66-158/1/4.12.2017 г.) е съгласувала проекта за
схема, с което е спазено изискването на чл. 19,
ал. 3, т. 2 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО.
Изработването на схемата е съобщено в съот
ветствие с изискването на чл. 128, ал. 3 във връзка
с чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
Във връзка с проекта за изработена схема е
проведено обществено обсъждане на 14.03.2018 г.
без постъпили предложения и възражения.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 62, ал. 9 от ЗУТ,
както и на чл. 12 от ЗУЗСО, за провеждане на
обществено обсъждане.
Спазено е изискването на чл. 14, т. 8 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО за осигуряване наймалко на 2 м свободна ширина за преминаване
на пешеходци.
При одобряване на ПРЗ на м. Надежда – част 2а
и 2б, с Решение № 409 от 18.07.2013 г. на СОС,
частта на кв. 86, не е одобрена задължителната
към този вид планове план-схема на преместваемите обекти, поради което същата се одобрява
като неразделна част от този ПУП на основание
чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 62, ал. 9 от ЗУТ във връзка с чл. 34, ал. 4 и
чл. 47, ал. 6 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните, монументално-декоративните елементи и за рекламната
дейност на територията на Столична община и
Решение на ОЕСУТ № ЕС-Д-75 от 28.09.2017 г.,
т. 12, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за схема за поставяне на
преместваем обект заедно с фрагмента към нея
за пакетирани захарни изделия и кафе с покрита
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площ от 24 кв. м и открита площ от 40 кв. м в
УПИ II – „За озеленяване с режим ТГО и тп“,
кв. 86, м. Надежда – част 2а и 2б, район „Надежда“, като неразделна част от ПУП, одобрен с
Решение № 409 от 18.07.2013 г. на СОС, съгласно
приложения проект.
Решението и одобрената схема да се публикуват на интернет страницата на Столична
община – Направление „Архитектура и градо
устройство“ (sofia-agk.com), на основание чл. 129,
ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решен ие т о може да б ъде обж а л ва но по
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването му пред Административния
съд – София-град.
Жалбите се подават в район „Надежда“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
дирекция „Правно-нормативно, информационно
и финансово обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

9997

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 281
от 28 септември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за защитно съоръжение на обект на
техническата инфраструктура – транзитен газопровод за Република Гърция в имот с № 021008,
местност Равнако, в землището на с. Покровник,
община Благоевград.
Решението 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
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 992
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобрява ПУП – ПП за трасе на подземна
оптична мрежа за електронни съобщения за
нуждите на „Теленор България“ – ЕАД, в землището на с. Ново Кономлади, община Петрич,
за обект: „Изграждане на оптична свързаност за
БС на Теленор 2040 РТС Петрич, през имоти с
идентификатори 52091.16.212 (имот с № 000212 по
КВС) – с НТП за местен път, имот с идентификатор 52091.9.210 (имот с № 000210 по КВС) – с
НТП за друг вид водно течение, водна площ, съо
ръжение, имот с идентификатор 52091.8.69 (имот
с № 000069 по КВС) – с НТП за селскостопански,
горски, ведомствен път, имот с идентификатор
52091.10.57 (имот с № 000057 по КВС) – с НТП за
селскостопански, горски, ведомствен път, и имот
с идентификатор 52091.11.58 (имот с № 000058
по КВС) – с НТП за селскостопански, горски,
ведомствен път, по КККР за неурбанизираната
територия на землището на с. Ново Кономлади,
всички общинска публична собственост, съгласно приложените схема на трасето и регистър
на засегнатите имоти, заверен от началника на
СГКК – Благоевград, неразделна част към проекта
за изменение на ПУП – ПП.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.

9942

Председател:
Г. Тренчев

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

РЕШЕНИЕ № 652
от 19 октомври 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – гр. Досп ат,
одобрява ПУП – ПП на трасе на водопровод за
имоти № 31259.16.99 и № 31259.15.115 в м. Чил
дере, землище на с. Змейца.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.

РЕШЕНИЕ № 1232
от 12 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Довеждащ до депо за
строителни отпадъци местен път“, засягащ ПИ с
идентификатори 81178.48.5, 81178.48.26, 81178.48.27
и 81178.48.29 по КК на гр. Черноморец, землище на
гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас.
Обектът е от първостепенно общинско значение съгласно Решение № 1087 от протокол № 48
от 23.12.2010 г. и Решение № 1006 от 30.01.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Созопол.
Решението може да се обжалва по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.

Председател:
Ад. Ферев

Председател:
Кр. Германова

9943

Председател:
Р. Тасков

ОБЩИНА ДОСПАТ

10002
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ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1909
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план и изменение на ВиК схема за обект:
„Довеждащ водопровод до УПИ I-5 в кадастрален
район 102 в местност Тетрата по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, представляващ
„Гробищен парк на гр. Стара Загора“, с дължина
на водопроводното трасе 260,50 м, за нуждите на
Община Стара Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

9944

Председател:
Т. Брайков

РЕШЕНИЕ № 1911
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – трасе на външно ел. захранване
за ПИ с идентификатор 68850.209.322 от местност Курбанова чешма по КККР на гр. Стара
Загора, преминаващо през ПИ с идентификатор
68850.209.688 – „пасище“ – публична общинска
собственост, с дължина на кабелното трасе 210 м,
за нуждите на Митко Кирилов Митков.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

9945

Председател:
Т. Брайков

РЕШЕНИЕ № 1913
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
и нфрас т ру к т у ра – т рас е на вън ш но ел. захранване, преминаващо през ПИ с идентификатор 68850.258.9506 и ПИ с идентификатор
68850.258.9507 – „за второстепенна улица“, от
мест ност Съборената к юп ри я по К К К Р на
гр. Стара Загора, с дължина на кабелното трасе
154 м, за нуждите на „Електроразпределение
Юг“ – ЕАД, Пловдив.

ВЕСТНИК
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На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

9946

Председател:
Т. Брайков

44. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ във връзка с чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че със
Заповед № РС-61 от 30.10.2018 г. се прави поправка
на очевидна фактическа грешка в Разрешение
за строеж № РС-55 от 30.08.2018 г. (ДВ, бр. 74 от
2018 г.), като на страница втора, ред 23, думите „с
административен адрес гр. Русе, Булстат 000530632
8104, ЕИК 812114069“ да се четат: „с административен адрес гр. Русе, Булстат 000530632“; на
страница втора, ред 32, думите „идентификатори
63427.2.5734, 63427.2.5735, 63427.2.5686, 63427.2.5622
и 63427.2.5823“ да се четат: „идентификатори
63427.2.5734, 63427.2.5735, 63427.2.5687, 63427.2.5622
и 63427.2.5823“. На основание чл. 149, ал. 4 от
ЗУТ Заповед № РС-61 от 30.10.2018 г. подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
9974
59. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 от ЗСВ
7 свободни длъжности „съдия“ във Върховния
административен съд.
2. Определя на основание чл. 188, ал. 1 от ЗСВ
9 длъжности, които да се заемат след конкурс
за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, от които 7 свободни
длъжности и 2 длъжности, които предстои да се
овакантят, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
3. Обявява на основание чл. 188, ал. 1 във
връзка с чл. 180 от ЗСВ конкурс по реда на
чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване и заемане
на 9 длъжности „съдия“ във Върховния административен съд.
4. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от
Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт в 14-дневен
срок от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ кандидатите подават лично
или чрез писмено упълномощен представител
в администрацията на ВСС, София, ул. Екзарх
Йосиф № 12, заявление за участие в конкурса
(по образец), към което се прилагат: служебна
бележка по образец, издадена от административния
ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса
в „Държавен вестник“ общия юридически стаж
на кандидата, прослуженото време на заеманата
длъжност, както и стажа в съответната система
на органите на съдебната власт; кадрова справка
от административния ръководител на съответния
орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките
на по-горестоящите органи на съдебната власт
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и на Инспектората към Висшия съдебен съвет,
и справка за разгледаните и приключените от
кандидата дела и преписки през последните три
години от дейността му; копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години
от дейността му, по избрани от него разгледани
и приключени дела и преписки; други документи
по негово желание, свързани с притежаваните
професионални и нравствени качества.
5. При провеждането на конкурс за повишаване
конкурсната комисия взема предвид резултатите
от последното атестиране и проверките от погорестоящите органи на съдебната власт и от
Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните
от кадровото им дело и преценява разгледаните
и приключени дела и преписки, въз основа на
които прави обща оценка за притежаваните от
кандидатите професионални качества.
6. При липса на актуална атестация кандидатът следва да направи предложение за откриване
на процедура за извънредно атестиране съгласно
разпоредбата на чл. 196, ал. 1, т. 4 във връзка с
чл. 197, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт.
7. В слу чаите на преминаването на прокурора или следователя на длъжност „съдия“
съгласно чл. 189, а л. 4 от ЗСВ конк у рсната
комисия задължително проверява познанията
на кандидата за заемане на длъжност в друг по
вид орган на съдебната власт чрез полагане на
писмен изпит по ред, определен в Наредба № 1
от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор
на административни ръководители в органите
на съдебната власт.
8. Датата, часът и мястото за провеждане на
писмения изпит се определят от конкурсната
комисия и се публикуват на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет.
10026
40. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим
имот № С180022-091-0000775 от 29.10.2018 г. възлага на „Омега Агво Инвест“ – ЕООД, ЕИК по
БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 201304848, адрес: Пловдив,
ул. Дунав № 5, представлявано от Йорданка Кирилова Гълъбова, следния недвижим имот: нива
от 21,173 дка, намираща се в местността Маданска бара, образуваща имот № 808004 по плана
на земеразделяне на землището на с. Громшин,
община Бойчиновци, област Монтана, представляваща ІІ категория на земята при неполивни
условия; граници съгласно скица: имот № 808011,
имот № 808003, имот № 000010 – полски път
на Община Бойчиновци, имот № 808010, имот
№ 808005 и имот № 808006.
10003
46. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, съобщава, че
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С180022-0910000810 от 7.11.2018 г. възлага на Ивайло Пламенов
Цветков с адрес: София, ж.к. Люлин, бл. 364,
ет. 3, ап. 27, следния недвижим имот, намиращ
се в УПИ с идентификатор 68134.1006.848, в
София, район „Триадица“, местност Манастирски ливади-изток, кв. 64: 12,50/4275,00 идеални
части от нанесения имот в кадастралната карта
и кадастр алните регистри на гр. София, одобре-
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ни със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г. на
изпълнителния директор на АГКК, с идентификатор 68134.1006.848.1.16, с адрес на имота от
кадастъра: София, район „Триадица“, Секция „Г“.
Самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
68134.1006.848, при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: няма, под обекта:
68134.1006.848.1.17, над обекта: няма, който самостоятелен обект е разположен на ниво едно, които
идеални части съответстват по площ и за които
идеални части е обособено реално ползване на
паркомясто № 3Г, намиращо се на първо ниво в
общия сутерен на Секция „Г“, което паркомясто
е с площ 12,50 кв. м, при граници: техническо
помещение, двор, паркомясто № 4Г и маневрено пространство, заедно с припадащите му се
0,29 % идеални части от общите части на общия
подземен паркинг на комплекса, който е с обща
площ 9504,27 кв. м и се намира в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Г“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Д“ и Секция „Е“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Ж“,
в сутерена, който е на едно ниво в Секция „И“
и Секция „К“, в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Л“ и Секция „М“,
в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Н“ и Секция „П“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен паркинг) „С-1“, и в сутерен – първо ниво,
и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен
паркинг) „С-2“, които идеални части, изчислени в
квадратни метри, представляват 15,29 кв. м, като
общата квадратура на паркомястото с включени
идеални части е 27,79 кв. м и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху
гореописания урегулиран поземлен имот, върху
който се изгражда подробно описаният по-горе
комплекс.
10007
18. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, съобщава, че
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С180022-0910000765/25.10.2018 г. възлага на Ивайло Пламенов
Цветков с адрес: София, ж.к. Люлин, бл. 364,
ет. 3, ап. 27, следния недвижим имот, намиращ
се в УПИ с идентификатор 68134.1006.848, в
София, район „Триадица“, местност Манастирски ливади-изток, кв. 64: 12,50/4275,00 идеални
части от нанесения имот в кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г. на
изпълнителния директор на АГКК, паркомясто
№ 4Г, намиращо се на първо ниво в общия сутерен на Секция „Г“, което паркомясто е с площ
12,50 кв. м, при граници на същото паркомясто:
паркомясто № 3Г, двор, мазе № 1Г и маневрено пространство, заедно с припадащите му се
0,29 % идеални части от общите части на общия
подземен паркинг на комплекса, който е с обща
площ 9504,27 кв. м и се намира в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Г“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Д“ и Секция „Е“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Ж“,
в сутерена, който е на едно ниво в Секция „И“
и Секция „К“, в сутерен – първо ниво, и в суте-
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рен – второ ниво на Секция „Л“ и Секция „М“,
в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Н“ и Секция „П“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен паркинг) „С-1“, и в сутерен – първо ниво,
и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен
паркинг) „С-2“, които идеални части, изчислени в
квадратни метри, представляват 15,29 кв. м, като
общата квадратура на паркомястото с включени
идеални части е 27,79 кв. м и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху
гореописания урегулиран поземлен имот, върху
който се изгражда подробно описаният по-горе
комплекс.
10008
61. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, съобщава, че
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С180022-0910000767/25.10.2018 г. възлага на Юлиана Огнянова
Георгиева с адрес: София, бул. Гоце Делчев № 113,
ет. 2, ап. 7, следния недвижим имот, намиращ
се в УПИ с идентификатор 68134.1006.848, в
София, район „Триадица“, местност Манастирски ливади-изток, кв. 64: 12,50/4275,00 идеални
части от нанесения имот в кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г. на
изпълнителния директор на АГКК, паркомясто
№ 6Г, намиращо се на първо ниво в общия сутерен на Секция „Г“, което паркомясто е с площ
12,50 кв. м, при граници на същото паркомясто:
паркомясто № 5Г, калканна стена със съседна
Секция „Д“, мазе № 2Г, асансьорна шахта и маневрено пространство, заедно с припадащите му се
0,29 % идеални части от общите части на общия
подземен паркинг на комплекса, който е с обща
площ 9504,27 кв. м, и се намира в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Г“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Д“ и Секция „Е“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Ж“,
в сутерена, който е на едно ниво в Секция „И“
и Секция „К“, в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Л“ и Секция „М“,
в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Н“ и Секция „П“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен паркинг) „С-1“, и в сутерен – първо ниво,
и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен
паркинг) „С-2“, които идеални части, изчислени в
квадратни метри, представляват 15,29 кв. м, като
общата квадратура на паркомястото с включени
идеални части е 27,79 кв. м и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху
гореописания урегулиран поземлен имот, върху
който се изгражда подробно описаният по-горе
комплекс.
10009
15. – Националната агенция за приходите,
Тери т ориа л на д и рек ц и я – Софи я, на осно вание чл. 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № С180022-0910000770/26.10.2018 г. възлага на Евгений Красимиров Евгениев с адрес: София, ж.к. Свобода, бл. 31,
вх. А, ап. 9, следния недвижим имот, намиращ
се в УПИ с идентификатор 68134.1006.848, в София, район „Триадица“, местност Манастирски
ливади-изток, кв. 64: 12,50/4275,00 идеални части от нанесения имот в кадастралната карта и
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кадастралните регистри на гр. София, одобрени
със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, паркомясто № 1Г,
намиращо се на първо ниво в общия сутерен на
Секция „Г“, което паркомясто е с площ 12,50 кв. м,
при граници на същото паркомясто: паркомясто
№ 2Г, маневрено пространство, стълбище на
Секция „Г“ и двор, заедно с припадащите му се
0,29 % идеални части от общите части на общия
подземен паркинг на комплекса, който е с обща
площ 9504,27 кв. м и се намира в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Г“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Д“ и Секция „Е“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Ж“,
в сутерена, който е на едно ниво в Секция „И“
и Секция „К“, в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Л“ и Секция „М“,
в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Н“ и Секция „П“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен паркинг) „С-1“, и в сутерен – първо ниво,
и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен
паркинг) „С-2“, които идеални части, изчислени в
квадратни метри, представляват 15,29 кв. м, като
общата квадратура на паркомястото с включени
идеални части е 27,79 кв. м и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху
гореописания УПИ, върху който се изгражда
подробно описаният по-горе комплекс.
10010
26. – Националната агенция за приходите,
Тери ториа л на д и рек ц и я – Софи я, на осно вание чл. 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № С180022-0910000770/26.10.2018 г. възлага на Евгений Красимиров Евгениев с адрес: София, ж.к. Свобода, бл. 31,
вх. А, ап. 9, следния недвижим имот, намиращ
се в УПИ с идентификатор 68134.1006.848, в София, район „Триадица“, местност Манастирски
ливади-изток, кв. 64: 12,50/4275,00 идеални части от нанесения имот в кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. София, одобрени
със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, паркомясто № 2Г,
намиращо се на първо ниво в общия сутерен на
Секция „Г“, което паркомясто е с площ 12,50 кв. м,
при граници на същото паркомясто: паркомясто
№ 1Г, двор, техническо помещение и маневрено пространство, заедно с припадащите му се
0,29 % идеални части от общите части на общия
подземен паркинг на комплекса, който е с обща
площ 9504,27 кв. м и се намира в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Г“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Д“ и Секция „Е“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Ж“,
в сутерена, който е на едно ниво в Секция „И“
и Секция „К“, в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Л“ и Секция „М“,
в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Н“ и Секция „П“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен паркинг) „С-1“, и в сутерен – първо ниво,
и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен
паркинг) „С-2“, които идеални части, изчислени в
квадратни метри, представляват 15,29 кв. м, като
общата квадратура на паркомястото с включени
идеални части е 27,79 кв. м, и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху
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гореописания урегулиран поземлен имот, върху
който се изгражда подробно описания по-горе
комплекс.
10011
46. – Националната агенция за приходите,
Тери т ориа л на д и рек ц и я – Софи я, на осно вание чл. 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № С180022-0910000768/25.10.2018 г. възлага на Никола Киров
Жечев с адрес: София, ж.к. Дружба, бл. 223, вх. Г,
ет. 1, ап. 87, следния недвижим имот, намиращ
се в УПИ с идентификатор 68134.1006.848, в
София, район „Триадица“, местност Манастирски ливади-изток, кв. 64: 12,50/4275,00 идеални
части от нанесения имот в кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г. на
изпълнителния директор на АГКК, паркомясто
№ 9Г, намиращо се на първо ниво в общия сутерен на Секция „Г“, което паркомясто е с площ
12,50 кв. м, при граници на същото паркомясто:
паркомясто № 8Г, двор, паркомясто № 10Г и маневрено пространство, заедно с припадащите му се
0,29 % идеални части от общите части на общия
подземен паркинг на комплекса, който е с обща
площ 9504,27 кв. м и се намира в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Г“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Д“ и Секция „Е“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Ж“,
в сутерена, който е на едно ниво в Секция „И“
и Секция „К“, в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Л“ и Секция „М“,
в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Н“ и Секция „П“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен паркинг) „С-1“, и в сутерен – първо ниво,
и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен
паркинг) „С-2“, които идеални части, изчислени в
квадратни метри, представляват 15,29 кв. м, като
общата квадратура на паркомястото с включени
идеални части е 27,79 кв. м и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху
гореописания урегулиран поземлен имот, върху
който се изгражда подробно описаният по-горе
комплекс.
10012
47. – Националната агенция за приходите,
Тери т ориа л на д и рек ц и я – Софи я, на осно вание чл. 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № С180022-0910000768/25.10.2018 г. възлага на Никола Киров
Жечев с адрес: София, ж.к. Дружба, бл. 223, вх. Г,
ет. 1, ап. 87, следния недвижим имот, намиращ
се в УПИ с идентификатор 68134.1006.848, в София, район „Триадица“, местност Манастирски
ливади-изток, кв. 64: 12,50/4275,00 идеални части от нанесения имот в кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. София, одобрени
със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, паркомясто № 10Г,
намиращо се на първо ниво в общия сутерен на
Секция „Г“, което паркомясто е с площ 12,50 кв. м,
при граници на същото паркомясто: паркомясто
№ 9Г, двор, мазе № 3Г, коридор на мазета и манев
рено пространство, заедно с припадащите му се
0,29 % идеални части от общите части на общия
подземен паркинг на комплекса, който е с обща
площ 9504,27 кв. м и се намира в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Г“, в
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сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Д“ и Секция „Е“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Ж“,
в сутерена, който е на едно ниво в Секция „И“
и Секция „К“, в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Л“ и Секция „М“,
в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Н“ и Секция „П“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен паркинг) „С-1“, и в сутерен – първо ниво,
и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен
паркинг) „С-2“, които идеални части, изчислени в
квадратни метри, представляват 15,29 кв. м, като
общата квадратура на паркомястото с включени
идеални части е 27,79 кв. м и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху
гореописания урегулиран поземлен имот, върху
който се изгражда подробно описаният по-горе
комплекс.
10013
61. – Националната агенция за приходите,
Тери ториа л на д и рек ц и я – Софи я, на осно вание чл. 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № С180022-0910000766/25.10.2018 г. възлага на Денислав Николаев Николов с адрес: гр. Дупница, ул. Бяло
море № 10, следния недвижим имот, намиращ
се в УПИ с идентификатор 68134.1006.848, в
София, район „Триадица“, местност Манастирски ливади-изток, кв. 64: 12,50/4275,00 идеални
части от нанесения имот в кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г. на
изпълнителния директор на АГКК, паркомясто
№ 5Г, намиращо се на първо ниво в общия сутерен на Секция „Г“, което паркомясто е с площ
12,50 кв. м, при граници на същото паркомясто:
мазе № 1Г, калканна стена със съседна секция
„Д“, паркомясто № 6Г и маневрено пространство, заедно с припадащите му се 0,29 % идеални части от общите части на общия подземен
паркинг на комплекса, който е с обща площ
9504,27 кв. м и се намира в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Г“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Д“ и Секция „Е“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Ж“,
в сутерена, който е на едно ниво в Секция „И“
и Секция „К“, в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Л“ и Секция „М“,
в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Н“ и Секция „П“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен паркинг) „С-1“, и в сутерен – първо ниво,
и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен
паркинг) „С-2“, които идеални части, изчислени в
квадратни метри, представляват 15,29 кв. м, като
общата квадратура на паркомястото с включени
идеални части е 27,79 кв. м и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху
гореописания урегулиран поземлен имот, върху
който се изгражда подробно описаният по-горе
комплекс.
10014
77. – Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурси за заемане на
академична длъжност доцент по следните професионални направления: 2.1. Филология (Български
език. Ономастика и езикова археология) – един;
3.6. Право (Административно право и админи-
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стративен процес) – един; 3.6. Право (Криминология) – един; 3.7. Администрация и управление
(Организация и управление извън сферата на
материалното производство (Административна
конфликтология и устойчиво развитие) – един;
3.7. Администрация и управление (Организация
и управление извън сферата на материалното
производство (А дминистративноу правленск и
и правни аспекти на взаимодействието между
публичния сектор и бизнеса) – един; 3.8. Икономика (Финанси и счетоводство) – един; 4.6.
Информатика и компютърни науки (Софтуерно
инженерство) – един, всички със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ, тел.:
052/359 510; 359 511.
9941
3. – Техническият университет – Варна, обявява конкурс за главен асистент в професионално
направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация, научна специалност „Архитектура на
кораба и морски съоръжения“, факултет КФ,
катедра „ККММ“ – един със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“,
тел. 052/383-284.
9950
73. – Община Благоевгра д на основание
чл. 25, ал. 4 от ЗОС уведомява Руска Георгиева
Марчева (гражданка на Република Македония)
и наследниците на Любка Василева Георгиева
(гражданка на Република Македония – липсва
информация за наследниците), че е издадена
Заповед № 1496 от 29.10.2018 г. на кмета на община
Благоевград (на основание чл. 25, ал. 2 във връзка
с чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от ЗОС) за отчуждаване на
475 кв. м, представляващи реална част от имот с
идентификатор 04279.602.65 по кадастралната карта
на Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32
от 10.05.2006 г., за мероприятието ул. Здраве по
плана на ІV микрорайон Благоевград, одобрен със
Заповед № 1309 от 16.03.2001 г. на кмета на община
Благоевград. Заповедта може да бъде обжалвана в
14-дневен срок след обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“. Обезщетението в размер
4417,74 лв. за Руска Георгиева Марчева ще бъде
преведено в „Общинска банка“ – АД, Благоевград,
по сметка на правоимащите след влизане в сила
на заповедта. Обезщетението в размер 4417,74 лв.
на наследниците на Любка Василева Георгиева ще
бъде преведено след представяне на удостоверение
за наследници.
10021
6. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрeн работен инвестиционен проект и е
издадено Разрешение за строеж № 2 от 1.11.2018 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4 и чл. 152, ал. 1
от ЗУТ за строителство на обект „Разширение и
реконструкция на перона на летище Бургас – зона
Северозапад“ (етап I, етап II, етап III и етап IV с
възможност за поетапно въвеждане в експлоатация), разположен в поземлен имот с идентификатор
07079.690.72 по кадастралната карта на гр. Бургас
(УПИ VI-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 в кв. 1 по ПУП – ПРЗ
на летище Бургас). На основание чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс предвид важността на обекта и необходимостта от
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изпълнението му без големи прекъсвания и извън активния туристически сезон е разпоредено
предварително изпълнение на разрешението за
строеж. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано съгласно чл. 149, ал. 4 от ЗУТ пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“, а
по отношение разпореждането за предварително
изпълнение може да се обжалва чрез областния
управител пред съда в тридневен срок от съобщаването му на основание чл. 60, ал. 4 от АПК.
9991
31. – Общинската служба по земеделие – Ловеч, на основание чл. 18б, ал. 2, чл. 18г, ал. 1 и
чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ съобщава на
собствениците на земеделски земи или техните
наследници и на гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи, попадащи в
разпоредбите на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, че е изготвен
график за съвместно уточняване на имотите за
местности Шипките, Усойто, Старите лозя, Стаев
трап, Срещу село, Пъргова локва, Под усоето,
Росна могила, Хасанова локва, Асанчовска усойна, Бохот могила, Врани кладенец, Горни лозя,
Дълбокия дол, Зад могилата, Кованлъка, Къргова
локва, Лозята, Мал. Кованлък, Малката страна,
Могилата, Мул. Усойна, Над усойто, Нерезите,
П. локва, Петров дол, Петровец и Печи гъска
в землището на с. Лисец (ЕКАТТЕ 43829) и за
местността Кръстопът в землището на гр. Ловеч
(ЕКАТТЕ 43952), община Ловеч. Графикът ще
бъде изложен в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ в сградата
на Община Ловеч и разгласен чрез средствата за
масова информация.
10130
6. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за отделяне нормативно определена прилежаща площ от ПИ 000206 за двуетажна жилищна
сграда в с. Сливито, община Мъглиж, област
Стара Загора, с възложители Пенка Борисова
Косева и Пламен Николов Косев. Проектът за
ПУП – парцеларен план, е изработен съгласно
разпоредба от 28.10.2004 г. и § 123, ал. 2, т. 7
от ПЗРЗИДЗГ, определящ нормативно прилежащия терен въз основа на Решение № 542 от
30.08.2018 г. нa Общинския съвет – гр. Мъглиж.
Поземлен имот 000206 е горска територия – държавна собственост – частна, с начин на трайно
ползване – залесена горска територия с площ
2458 кв. м. Планът е изработен в обхват ПИ
000206 и УПИ І-38 в кв. 10, с. Сливито, община
Мъглиж. Отредена е необходимата площ за функциониране на сградата – 238 кв. м. Комуникации
те и транспортният достъп за новообразувания
поземлен имот ще се осъществяват от УПИ І-38
в кв. 10. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
10023
1. – Община гр. Полски Тръмбеш, 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
инфраструкт у ра на „Булгартрансгаз“ – ЕА Д,
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паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбска граница“, включващ парцеларни планове за трасето на газопровода, неговите технологични съоръжения и елементите на
обслужващата техническа инфраструктура през
землищата на с. Раданово, с. Полски Сеновец,
с. Орловец, с. Обединение, с. Иванча, с. Стефан
Стамболово и с. Петко Каравелово на територията
на община Полски Тръмбеш. Проектната документация е изложена за разглеждане в сградата
на общинската администрация, Полски Тръмбеш, ул. Черно море № 4, ет. 3, стая 303, всеки
работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 17 ч., както
и на интернет страницата на общината: www.
trambesh.eu. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10020
5. – Община гр. Садово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
„Кабелна линия 0,4 kV за електрозахранване на
ПИ № 039029 по КВС на с. Милево, ЕКАТТЕ 48152,
община Садово, област Пловдив, през поземлени
имоти № 105, № 23080, № 23081, № 23114 – селско
стопанство, полски пътища, местност Щър дере,
в землището на с. Поповица, община Садово, и
поземлени имоти № 115, № 118 – селско стопанство, м. Горна Яма, в землището на с. Милево,
община Садово, за обект: „Охранно осветление
и СОТ“. Проектът е на разположение в сградата
на общината – ул. Иван Вазов № 2, ет. 3, Садово.
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 общинската администрация.
10022
1. – Община гр. Стражица, 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
инфрастру кт у ра на „Булгартрансгаз“ – ЕА Д,
паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, включващ
парцеларни планове за трасето на газопровода,
неговите технологични съоръжения и елементите
на обслужващата техническа инфраструктура,
през землищата на с. Виноград, с. Лозен и с. Нова
Върбовка на територията на община Стражица.
Проектната документация е изложена за разглеждане в Община Стражица. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
9947
18. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на разпределителен газопровод и газопроводни отклонения за поземлени
имоти с идентификатори 87374.32.10, 87374.32.11,
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87374.32.12, 87374.32.14, 87374.32.82, 87374.32.83,
87374.32.16, 87374.32.17 и 87374.32.18 по кадаст
ралната карта на гр. Ямбол, м. Пумпаловото
дере. Трасето и сервитутът на газопровода се
разполагат в ПИ 87374.32.255 – земеделска територия с НТП – селскостопански, горски и
ведомствен път, общинска публична собственост,
и ПИ 87374.32.225 – урбанизирана територия с
НТП – паркинг, общинска публична собственост. Проектът за ПУП – парцеларен план е
изложен за разглеждане в Община Ямбол, стая
303. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
9948

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Благоевград, против разпоредбата
на чл. 36, т. 15 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Сатовча с
искане оспорената разпоредба да бъде обявена за
нищожна е образувано адм. д. № 843/2018 г. по
описа на Административния съд – Благоевград,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.12.2018 г. от 10 ч.
9938
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Благоевград, за обявяване нищожността
или отмяна на разпоредбите на т. 34, 35, 37 от
приложение № 4 към Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на
услуги, предоставяни от Община Якоруда, приета
с Решение № 37 по протокол № ОБС-04/2.07.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Якоруда, е образувано адм. дело № 822/2018 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
14.12.2018 г. от 10 ч.
10005
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против разпоредбите на
чл. 15 и 16 от Наредба № 1 за осигуряване на
обществения ред на територията на община Банско, приета с Решение № 257 по протокол № 15
от заседание на Общинския съвет – гр. Банско,
проведено на 29.09.2016 г., с искане за обявяване
на оспорените разпоредби за нищожни или при
условията на евентуалност – да бъдат отменени
като незаконосъобразни, е образувано адм. дело
№ 852/2018 г. по описа на Административния
съд – Благоевград, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.12.2018 г.
от 10,20 ч.
10194
Административният съд – Варна, десети състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжната прокуратура – Вар
на, срещу приложение № 2 към Наредбата на
ОбС – гр. Варна, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
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територията на община Варна. По протеста е
образувано адм. дело № 2911/2018 г. по описа на
Административния съд – Варна, X състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 24.01.2019 г. от 14,30 ч. Съгласно чл. 189, ал. 2
от АПК всеки, който има правен интерес, може
да се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
10205
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК обявява, че е постъпил протест на прокурор
от Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу
разпоредбите на чл. 49, ал. 1, т. 16, буква „а“ и т. 18
от Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Кюстендил, приета с Решение № 765 от
31.01.2011 г. на Общинския съвет – гр. Кюстендил.
По протеста е образувано адм. д. № 454/2018 г.
по описа на Административния съд – Кюстендил,
насрочено за 21.11.2018 г. от 10,30 ч.
10195
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 549/2018 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу чл. 85д, ал. 3, 4, 5, 6 и 7 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана, приета с Решение
№ 426 от 5.03.2003 г.; изм. и доп. с Решение № 9
от 8.12.2003 г., Решение № 39 от 26.02.2004 г.,
Решение № 45 от 15.03.2004 г., Решение № 147
от 11.11.2004 г., Решение № 193 от 15.02.2005 г.,
Решение № 200 от 24.02.2005 г., Решение № 333
от 27.10.2005 г., Решение № 342 от 17.11.2005 г.,
Решение № 385 от 31.01.2006 г., Решение № 400
от 16.03.2006 г., Решение № 424 от 20.04.2006 г.,
Решение № 442 от 11.05.2006 г., Решение № 559
от 25.01.2007 г., Решение № 568 от 15.02.2007 г.,
Решение № 38 от 12.02.2008 г., Решение № 143
от 24.07.2008 г., Решение № 199 от 20.11.2008 г.,
Решение № 234 от 29.01.2009 г., Решение № 237
от 29.01.2009 г., Решение № 409 от 21.01.2010 г.,
Решение № 414 от 29.01.2010 г., Решение № 419
от 25.02.2010 г., Решение № 440 от 25.03.2010 г.,
Решение № 444 от 25.03.2010 г., Решение № 471
от 27.05.2010 г., Решение № 547 от 18.11.2010 г.,
Решение № 582 от 25.01.2011 г., Решение № 615
от 11.04.2011 г., Решение № 17 от 22.12.2011 г.,
Решение № 67 от 14.02.2012 г., Решение № 128
от 29.05.2012 г., Решение № 331 от 18.10.2012 г.,
Решение № 462 от 14.02.2013 г., Решение № 654
от 25.07.2013 г., Решение № 707 от 12.09.2013 г.,
Решение № 473 от 19.09.2014 г. на АС – Монтана;
Решение № 1166 от 18.12.2014 г., Решение № 1198
от 17.02.2015 г., Решение № 1205 от 26.03.2015 г.,
Решение № 101 от 25.02.2016 г. на Общинския
съвет – г р. Монтана. Констит у ирани ст рани
по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Монтана,
чрез председателя, и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 549/2018 г. е насрочено
за 14.12.2018 г. от 10 ч.
9934
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Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 548/2018 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу чл. 61 и 77 от Наредбата
за обществения ред на територията на община
Брусарци, приета с Решение № 47 от 28.03.2012 г.,
изменена с Решение № 195 от 29.07.2013 г.,
изм. с Решение № 408 от 25.09.2015 г., изм. с
Решение № 110 от 30.01.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Брусарци. Констит уирани страни
по делото са: протестираща страна – прокурор
при Окръжната проку рат у ра – Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Брусарци, и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 548/2018 г. е насрочено за 14.12.2018 г. от 10 ч.
10196
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев,
подаден против Решение № 1033 от 31.08.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Септември. По протеста е образувано адм. д. № 950 по описа на
Административния съд – Пазарджик, за 2018 г.,
насрочено за разглеждане на 4.12.2018 г. от 10,45 ч.
9986
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев,
подаден против Решение № 1034 от 31.08.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Септември. По протеста е образувано адм. д. № 951 по описа на
Административния съд – Пазарджик, за 2018 г.,
насрочено за разглеждане на 4.12.2018 г. от 10,30 ч.
9987
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 от АПК, че е постъпило оспорване от Сдружението на пострадалите
имуществено от недобросъвестността на Община Кюстендил (СПИНОК), представлявано от
председателя му Ангел Иванов Ангелов, срещу
Решение № 116 от 25.02.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Кюстендил. Образувано е административно дело № 533/2018 г. по описа на Административния съд – Перник.
9935
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 от АПК, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Перник,
срещу разпоредбите на чл. 36, ал. 1, т. 3 и 4а,
ал. 2, т. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,
приета с Решение № 7 от 6.03.2003 г., изменена
с Решение № 4, протокол № 1 от 30.01.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Трън. Образувано е
административно дело № 561/2018 г. по описа на
Административния съд – Перник.
9936
Административният съд – Пловдив, съобщава, че е постъпила жалба от „Ситигаз България“ – ЕАД, с която се оспорва Заповед № ДС-12-5
от 14.12.2017 г. на областния управител – Пловдив,
с която е одобрен подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) за линеен обект: „Директен газопровод с Рраб=0,6 МРа“
на „Симид агро“ – ЕООД, от АГРС „ОЦ – Юг“,
Пловдив, до площадка „Симид агро“ – ЕООД, в
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поземлен имот 56784.536.1702, гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 1, за което е образувано адм. д.
№ 356/2018 г., І състав. Заинтересуваните лица
могат да подадат молба за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“. Делото е
насрочено за 14.01.2019 г. от 13,30 ч.
9988
Административният съд – Пловдив, ХVІІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест от
Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу чл. 3,
т. 5.2, 10, 15, чл. 6, ал. 4 и 5, чл. 10, т. 6, чл. 27,
чл. 31, ал. 1, чл. 36, ал. 2, чл. 37, 38, 43 и чл. 47,
ал. 3 от Наредба № 1 за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата и общественото
имущество, за организацията и безопасността на
движението на територията на община „Марица“,
по което е образувано адм. д. № 3253/2018 г. по
описа на Административния съд – Пловдив.
10174
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в съда е
постъпила жалба с предмет на оспорване чл. 49,
ал. 2 от Наредбата за обществения ред на територията на община Сливен, приета с Решение № 231
от 26.05.2016 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
по което е образувано адм.д. № 317/2018 г. по
описа на Административния съд – Сливен, насрочено за разглеждане в открито заседание на
5.12.2018 г. от 13,30 ч.
9990
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 1119/2018 г. по описа на Административния
съд – София област, седми състав, със страни:
оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и
ответник – Общинският съвет – гр. Елин Пелин,
чрез председателя му, насрочено за разглеждане
на 19.12.2018 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване е т. 16 от приложение № 3 към чл. 35
от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на
територията на община Елин Пелин, приета от
Общинския съвет – гр. Елин Пелин, с Решение
№ 867 по протокол № 35 от 29.03.2018 г.
9966
Административният съд – Търговище, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Търговище, против т. 24 и 37
от приложение № 6 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Антоново,
приета с Решение № 273 по протокол № 33 от
22.02.2018 г. на Общинския съвет – гр. Антоново,
по който е образувано адм. д. № 174/2018 г. по
описа на Административния съд – Търговище.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 18.12.2018 г. от 10,30 ч.
9937
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от кмета на община Хасково
срещу чл. 26, ал. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени
на услуги на територията на община Хасково
в редакцията му, приета с Решение № 744 от
28.09.2018 г. на Общинския съвет – гр. Хасково,
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по която е образувано адм. дело № 974/2018 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 19.12.2018 г. от 10 ч.
9939
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Хасково, с който
се оспорва чл. 4, т. 6, чл. 44, ал. 1 и чл. 47 от
Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество
на територията на община Хасково, по който е
образувано адм. д. № 1005/2018 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
19.12.2018 г. от 10,30 ч.
9998
Великотърновският районен съд уведомява
Джоунс Филипа Хедър, родена на 27.03.1958 г.,
гражданка на Великобритания, с неизвестен адрес в чужбина и без регистриран към момента
на завеждане на делото постоянен и настоящ
адрес в Република България, че има качеството
на ответница по гр.д. № 1679/2018 г. по описа на
ВТРС, образувано по предявени от „Енерго – Про
Продажби“ – АД, искове по чл. 79, ал. 1 и чл. 86,
ал. 1 от ЗЗД за суми за неизплатена ел. енергия
и лихви, като съдът указва на ответницата, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в деловодството на
ВТРС за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК
ведно с исковата молба и приложенията към нея.
10175
Великотърновският районен съд уведомява
Ерик Рене Мари Пол Малоар, роден на 1.08.1961 г.,
поданик на Кралство Белгия, с неизвестен адрес
на пребиваване в чужбина, че има качеството
на ответник по гр.д. № 2801/2018 г. по описа на
Районния съд – Велико Търново, образувано по
предявен от Магдалена Захариева Малоар иск
за делба, като съдът указва на ответника, че в
двуседмичен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ следва
да се яви в деловодството на съда за връчване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
10176
Велинградският районен съд, пети граждански състав, съобщава на Раджиндер Сингх (без
данни за ЕГН), без постоянен и настоящ адрес в
Република България, гражданин на Индия, роден
на 28.06.1986 г., с неизвестен към момента адрес
за призоваване, че по искова молба с правно
основание чл. 49 от СК от Таня Александрова
Павлова от Велинград е образувано гр. дело
№ 1346/2018 г. по описа на Велинградския районен
съд и в двуседмичен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ следва да се
яви в канцеларията на Велинградския районен
съд, за да приеме оставени на разположение за
получаване препис от исковата молба и приложенията към нея в превод на английски език
за писмен отговор като ответник на основание
чл. 131, ал. 2 и 3 и чл. 132 от ГПК, като се укаже
за възможността да ползва правна помощ и че ако
въпреки обявлението в „Държавен вестник“ не
се яви в съда, за да получи преписи от исковата
молба и приложенията, съдът ще му назначи
особен представител на разноски на ищцата.
10177
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Димитровградският районен съд, гражданска
колегия, призовава Фехаметтин Елчин Елчин,
с последен адрес област Хасково, Димитровград, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 9.01.2019 г. в 10 ч. като ответник по гр. д.
№ 1575/2018 г., заведено от Неврие М. Елчин,
на основание чл. 49 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9980
Разградският районен съд призовава Месут
Каплан, с неизвестен адрес, роден на 16.10.1977 г.,
гражданин на Република Турция, да се яви в
съда на 16.01.2019 г. от 10 ч. като ответник по
гр. дело № 1723/2018 г., заведено от Елеонора
Радославова Джамбазова на основание чл. 49
СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
9940
Районният съд – гр. Сандански, призовава
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника МД/РАСЕЛ, роден
на 1.01.1988 г., гражданин на Бангладеш, без
регистриран постоянен и настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в
канцеларията на Районния съд – гр. Сандански,
за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр.д. № 1156/2018 г. по описа
на съда, заведено от Зорка Колева Димитрова
от с. Микрево, за развод. В случай че не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
9989
Бургаският окръжен съд на основание чл. 76
ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че е образу вано
гражданско дело № 366/2018 г. по описа на съда
по постъпила на 9.03.2018 г. искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
с правно основание чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ
(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на обща стойност 4 902 381,70 лв.:
1. Да се обяви за недействителен по отношение
на държавата на основание чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.) договор за покупко-продажба, сключен
с нотариален акт, вписан в СВ – Чепеларе, под
№ 130, том 1, вх. рег. № 254/9.03.2012 г., с който
ответникът Чавдар Ангелов Иванов и съпругата
му Николинка Делчева Иванова (починала на
24.08.2016 г.), наследена от ответниците Чавдар
Иванов и Камелия Иванова, прехвърлили на
ответника „Либрон“ – ЕООД, следния недвижим
имот: самостоятелен обект в сграда – апартамент
с кадастрален идентификатор 80371.173.28.1.78, със
застроена площ 66,80 кв. м, с административен
адрес – КК Пампорово, жилищна сграда „Сийдър
Хайтс“ 1, при граници: имоти № 80371.173.28.1.74,
80371.173.28.1.62, 80371.173.28.1.90, ведно с прилежащите идеални части от общите части на сградата
и правото на строеж върху терена;
– да се обяви за недействителен по отношение
на държавата на основание чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.) договор за покупко-продажба, сключен

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 5

с нотариален акт, вписан в СВ – Чепеларе, под
№ 145, том 1, вх. рег. № 321/29.05.2017 г., с който
ответникът „Либрон“ – ЕООД, продал гореописания имот на ответницата Камелия Чавдарова
Иванова;
– да се постанови отнемане на имота в полза
на държавата на основание чл. 64 от ЗОПДНПИ
(отм.).
2. Да се обяви за недействителен по отношение
на държавата на основание чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.) договор за покупко-продажба, сключен
с нотариален акт, вписан в СВ – Бургас, под
№ 13, том 8, вх. рег. № 2337/14.03.2012 г., с който
ответникът Чавдар Ангелов Иванов и съпругата
му Николинка Делчева Иванова (починала на
24.08.2016 г.), наследена от ответниците Чавдар
Иванов и Камелия Иванова, прехвърлили на
ответника „Либрон“ – ЕООД, следния недвижим
имот: самостоятелен обект в сграда – апартамент
с кадастрален идентификатор 67800.502.408.1.15,
с площ 52 кв. м, състоящ се от: спалня, дневна
с кухненски бокс, баня, тоалетна, антре и открита тераса, с административен адрес Созопол, ул. Стара планина № 41, ет. 2, ап. 15, при
граници и съседи: имоти № 67800.502.408.1.116,
№ 67800.502.408.1.14, заедно с прилежащ склад
№ 21 на подземен етаж с площ 5,05 кв. м при
граници: стълбищна клетка, коридор, склад 20
и коридор, външен зид, ведно с прилежащите
идеални части от общите части на сградата и
правото на строеж върху терена;
– да се обяви за недействителен по отношение
на държавата на основание чл. 64, т. 2 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 2 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
договор за покупко-продажба, сключен с нотариален акт, вписан в СВ – Бургас, под № 126, том 12,
вх. рег. № 4764/25.04.2017 г., с който ответникът
„Либрон“ – ЕООД, продал гореописания имот
на ответницата Камелия Чавдарова Иванова;
– да се постанови отнемане на имота в полза
на държавата на основание чл. 64 от ЗОПДНПИ
(отм.).
3. Да се отнеме в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, с чл. 71
и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от ответниците
Чавдар Ангелов Иванов и Камелия Чавдарова
Иванова сумата 9480 лв., представляваща част от
цената (цялата в размер 12 000 лв.) на л.а „Тойота
Авенсис“, получена от ответника Чавдар Ангелов Иванов и съпругата му Николинка Делчева
Иванова (починала на 24.08.2016 г.), наследена от
ответниците Чавдар Иванов и Камелия Иванова,
при продажбата на автомобила в полза на трето
лице съгласно договор от 17.05.2011 г., която част
съответства на вложените от Чавдар Иванов и
съпругата му средства, за които не е установен
законен източник.
4. Да се отнеме в полза на държавата на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от ответника Чавдар Ангелов Иванов сумата 47 392 лв., представляваща
равностойността на направени от него вноски с
неустановен законен източник по разплащателна
сметка в левове BG86STSA93000004093494 в „Банка ДСК“ – ЕАД, разпределени по години, както
следва: за 2008 г. – 3443 лв.; за 2009 г. – 6809 лв.;
за 2010 г. – 37 140 лв.
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5. Да се отнеме в полза на държавата на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
о т ЗОП Д Н П И (о т м.) о т о т ве т н и к а Ча вдар
Ангелов Иванов сумата 586 379 лв., представл ява ща ра внос т ой нос т та на на п ра вен и о т
него вноски с неустановен законен източник
по спестовна сметка „Пиреос Феър Плей“, в
левове BG79PIRB90544602423227 в „Банка Пиреос“ – АД, разпределени по години, както следва:
за 2009 г. – 270 288 лв.; за 2010 г. – 299 119,50 лв.;
за 2011 г. – 15 971,50 лв.; за 2014 г. – 1000 лв.
6. Да се отнеме в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от ответника Чавдар Ангелов
Иванов сумата 361 800 лв., представляваща равностойността на вноски с неустановен законен
източник по сметка BG79PIRB90544602423227 в
„Банка Пиреос“ – АД, разпределени по години
както следва: за 2009 г. – 152 900 лв., постъпили
от ответника „Нико – 2003“ – ЕООД; 86 600 лв.,
постъпили от трето лице – Нели Недкова; 7700 лв.,
постъпили от трето лице – Николай Ковачев; за
2010 г. – 9500 лв., постъпили от трето лице – Роман Андонов; 105 100 лв., постъпили от трето
лице – Нели Недкова.
7. Да се отнеме в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от ответника Чавдар Ангелов
Иванов сумата 106 607 лв., представляваща равностойността на направени от него вноски с неустановен законен източник по сметка BG16PIRB
805446003201040 в „Банка Пиреос“ – АД, разпределени по години, както следва: за 2010 г. – 2510 лв.;
за 2011 г. – 104 097 лв.
8. Да се отнеме в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от ответника Чавдар Ангелов
Иванов сумата 18 134 лв., представляваща равностойността на вноски с неустановен законен
източник по сметка BG58PIRB80544603239472 в
„Банка Пиреос“ – АД, разпределени по години,
както следва: за 2010 г. – 8000 евро, постъпили
от ответника; за 2011 г. – 1270,72 евро, постъпили
от трето лице – Хале Херман.
9. Да се отнеме в полза на държавата на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от ответника Чавдар Ангелов Иванов сумата 3325 лв., представляваща
равностойността на направени от него през
2010 г. вноски с неустановен законен източник
по сметка BG18PIRB80544603369687 в „Банка
Пиреос“ – АД, в размер 1700 евро.
10. Да се отнеме в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от ответника Чавдар Ангелов
Иванов сумата 97,79 лв., представляваща равностойността на начислена през 2011 г. възнаградителна
лихва от 50 евро по сметка BG18PIRB80544603369687
в „Банка Пиреос“ – АД, върху парични средства
от 1700 евро с неустановен законен източник,
внесени от ответника през 2010 г.
11. Да се отнеме в полза на държавата на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от ответника Чавдар Ангелов Иванов сумата 146 600 лв., представляваща равностойността на направени от него
вноск и с неустановен законен източник по
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сметка BG63PIRB8054460337275 в „Банка Пиреос“ – АД, разпределени по години, както следва:
за 2010 г. – 50 000 евро; за 2012 г. – 25 000 евро.
12. Да се отнеме в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от ответника Чавдар Ангелов
Иванов сумата 7249 лв., представляваща равностойността на направени от него вноски с не
установен законен източник по сметка BG29PIRB
805446003543119 в „Банка Пиреос“ – АД, разпределени по години, както следва: за 2010 г. – 3000
щатски долара; за 2011 г. – 1999 щатски долара.
13. Да се отнеме в полза на държавата на основание чл. 63, ал, 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от ответника Чавдар Ангелов
Иванов сумата 2460 лв., представляваща равностойността на направени от него през 2008 г.
вноски с неустановен законен източник по сметка
BG65UBBS82811070545220 в „Обединена българска
банка“ – АД.
14. Да се отнеме в полза на държавата на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от ответника Чавдар Ангелов Иванов сумата 16 907 лв., представляваща
равностойността на направени от него вноски
с неустановен законен източник по смет ка
BG70UNCR76301077806623 в „Уникредит Булбанк“ – А Д, разпределени по години, както
следва: за 2014 г. – 10 145 лв.; за 2015 г. – 6762 лв.
15. Да се отнеме в полза на държавата на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от ответника Чавдар Ангелов Иванов сумата 2268 лв., представляваща
равностойността на направени от него вноски
с неустановен законен източник по смет ка
BG83UNCR70001519053399 в „Уникредит Булбанк“ – А Д, разпределени по години как то
следва: за 2009 г. – 708 лв.; за 2010 г. – 1180 лв.
за 2011 г. – 380 лв.
16. Да се отнеме в полза на държавата на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.) от ответника „Нико – 2003“ – ЕООД, сумата 3 436 393 лв., представляваща равностойност
та на предоставени като средства с неустановен
законен източник, получени от „Либера Сървисис
Лимитед“ – ООД, регистрирано в Република
Сейшели.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 28.02.2019 г. от 14,30 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които заявяват самостоятелни
права върху имуществото, предмет на делото,
могат да встъпят в процеса, като предявят иск
пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция по настоящото дело.
10004
Габровският окръжен съд обявява, че е образувано гр. д. № 31/2018 г. със страни: Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество,
БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя – Пламен Георгиев Димитров, с адрес за призоваване
Велико Търново, пл. Център № 2, сграда на
областния управител, ет. 2, стая 211А, против:
Георги Тодоров Тодоров с постоянен адрес:
гр. Трявна, община Трявна, област Габрово,
ул. Златьо Ошански № 31, Андриана Литкова
Тодорова с постоянен адрес: гр. Трявна, община
Трявна, област Габрово, ул. Златьо Ошански
№ 31, „К АС строй“ – ЕООД, ЕИК: 131498087,
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със седалище и адрес на управление: гр. Трявна,
област Габрово, ул. Златьо Ошански № 31, „Роди
транс“ – ЕООД, ЕИК: 148028487, със седалище
и адрес на управление: гр. Девня, област Варна,
ул. Радецки № 3, „КГ Медия“ – ЕООД, ЕИК:
200633036, със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, област Варна, район „Младост“, бул.
Сливница № 181А, с правно основание чл. 74,
ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5,
ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ и с искане за отнемане
в полза на държавата на следното имущество
на обща стойност 194 230 лв., а именно:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Георги Тодоров
Тодоров:
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала на „Техноинвест – СТ“ – ЕООД, ЕИК:
175226345, представлявано от Георги Тодоров
Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове
от капитала на „Пласт Гласс“ – ЕООД, ЕИК:
107561812, представлявано от Георги Тодоров
Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „Мебелина“ – ЕООД, ЕИК: 107570769,
представлявано от Георги Тодоров Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала на „Алфред“ – ЕООД, ЕИК: 107556214,
представлявано от Георги Тодоров Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове
от капитала на „Дит ТРЕЙД“ – ЕООД, ЕИК:
104060355, представлявано от Георги Тодоров
Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове
от капитала на „Металкомерс“ – ЕООД, ЕИК:
148099783, представлявано от Георги Тодоров
Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове
от капитала на „Интерметал“ – ЕООД, ЕИК:
148099954, представлявано от Георги Тодоров
Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала на „Бата“ – ЕООД, ЕИК: 103777813,
представлявано от Георги Тодоров Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове
от капитала на „Фероинвест“ – ЕООД, ЕИК:
103818651, представлявано от Георги Тодоров
Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала на „Ай Ем Би инженеринг“ – ЕООД,
ЕИК: 200277145, представлявано от Георги Тодоров Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове
от капи та ла на „Теню – 56“ – ЕООД, ЕИК:
148040767, със седалище и адрес на управление:
гр. Белослав, област Варна, ул. Иван Вазов,
№ 19, представлявано от Георги Тодоров Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от ка-
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питала на „Теньо – 56“ – ЕООД, ЕИК: 103294316,
представлявано от Георги Тодоров Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала на „Строй – транс“ – ЕООД, ЕИК:
130114181, представлявано от Георги Тодоров
Тодоров;
– сумата в размер 5010 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала на „Мелиорация инвест – 98“ – ЕООД,
ЕИК: 107047548, представлявано от Георги Тодоров Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „Бон феро“ – ЕООД, ЕИК: 103925678,
представлявано от Георги Тодоров Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „Кас строй“ – ЕООД, ЕИК: 131498087,
представлявано от Георги Тодоров Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала на „Леском“ – ЕООД, ЕИК: 107547635,
представлявано от Георги Тодоров Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала на „Гранд медия груп ПП“ – ЕООД,
ЕИК: 175396902, представлявано от Георги Тодоров Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала на „Картие – 2008“ – ЕООД, ЕИК:
200343467, представлявано от Георги Тодоров
Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала на „Евролес – 2008“ – ЕООД, ЕИК:
200228689, представлявано от Георги Тодоров
Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала на „Строй систем“ – ЕООД, ЕИК:
103786748, представлявано от Георги Тодоров
Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове
от капитала на „Роди транс“ – ЕООД, ЕИК:
148028487, представлявано от Георги Тодоров
Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала на „Корона – 2001“ – ЕООД, ЕИК:
123554376, представлявано от Георги Тодоров
Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове
от капитала на „Дунав комерс 2008“ – ЕООД,
ЕИК: 200353283, представлявано от Георги Тодоров Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „КГ Медия“ – ЕООД, ЕИК: 200633036,
представлявано от Георги Тодоров Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала на „Дилия комерс“ – ЕООД, ЕИК:
200501522, представлявано от Георги Тодоров
Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
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капитала на „КОП Билдинг“ – ЕООД, ЕИК:
148070917, представлявано от Георги Тодоров
Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „Анималия“ – ЕООД, ЕИК: 148093816,
представлявано от Георги Тодоров Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала на „Лена – строй 2002“ – ЕООД, ЕИК:
130964429, представлявано от Георги Тодоров
Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „Лена 2004“ – ЕООД, ЕИК: 131212365,
представлявано от Георги Тодоров Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „АВС Ауто“ – ЕООД, ЕИК: 200232310,
представлявано от Георги Тодоров Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „Валстрой“ – ЕООД, ЕИК: 101691899,
представлявано от Георги Тодоров Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
капитала на „Роял“ – ЕООД, ЕИК: 148070902,
със представлявано от Георги Тодоров Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от капитала на „Янипласт“ – ЕООД, ЕИК: 103776800,
представлявано от Георги Тодоров Тодоров;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове
от капитала на „Лесинвест 09“ – ЕООД, ЕИК:
200758285, представлявано от Георги Тодоров
Тодоров.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Андриана Литкова Тодорова:
– сумата в размер 940 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитна карта и погасителни вноски по срочен кредит по банкови
сметки в „Райфайзенбанк“ – ЕАД.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 5 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Андриана
Литкова Тодорова:
– сумата в размер 1780 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждено движимо
имущество – лек автомобил „Опел Астра“, рег.
№ ЕВ0733АР, дата на първоначална регистрация
23.10.1995 г., рама W0L000051T2528602, двигател
C18XEL14072355.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от „КАС СТРОЙ“ – ЕООД,
ЕИК: 131498087:
– сумата в размер 1000 лв., вземане на Георги
Тодоров Тодоров, представляваща парична вноска
от 2009 г., послужила за придобиване на търговското предприятие на ЕТ „Ланел – Светлозар
Събев“, БУЛСТАТ 107500062.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от „Роди транс“ – ЕООД, ЕИК:
148028487:
– сумата в размер 500 лв., вземане на Георги Тодоров Тодоров, представляваща парична
вноска от 2009 г., послужила за придобиване на
търговското предприятие на ЕТ „Петър Желязков – Петьо“, ЕИК: 119032319;
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– сумата в размер 5000 лв., вземане на Георги
Тодоров Тодоров, представляваща парична вноска
от 2010 г., послужила за придобиване на дружествените дялове от капитала на „Леском – 08“ – ЕООД,
ЕИК: 200160238.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от „КГ медия“ – ЕООД, ЕИК:
200633036:
– сумата в размер 5000 лв., вземане на Георги Тодоров Тодоров, представляваща парична
вноска от 2014 г., послужила за придобиване на
дружествените дялове от капитала на „Счетоводно-консултантска кантора Джи Ен“ – ЕООД,
ЕИК: 103766667;
– сумата в размер 5000 лв., вземане на Георги Тодоров Тодоров, представляваща парична
вноска от 2015 г., послужила за придобиване на
дружествените дялове от капитала на „Интер
скрап металс“ – ЕООД, ЕИК: 200844994.
Заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото до първото
заседание за разглеждане на делото.
Първото съдебно заседание по делото е насрочено за 28.03.2019 г. от 14,30 ч.
9675
Разградският окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 215/2018 г. по предявено на 29.08.2018 г. мотивирано искане от Комисията за противодействие на
корупцията за отнемане на незаконно придобитото
имущество чрез председателя Пламен Георгиев
Димитров срещу Емине Хюсеин Хасан с постоянен
и настоящ адрес: с. Ясеновец, община Разград,
област Разград, ул. Дунав № 14, и Нургин Хасан
Хасан с постоянен и настоящ адрес: с. Ясеновец,
община Разград, област Разград, ул. Дунав № 14,
за отнемане в полза на държавата имущество на
обща стойност 107 313,36 лв., формирана като
сбор от следните компоненти:
От Нургин Хасан Хасан и Емине Хюсеин Хасан
на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) с цена на иска в размер
3000 лв., в т.ч.:
Лек автомобил „Фолксваген Шаран“ с pег. № РР
5859 АТ, дата на първа регистрация 1.01.2000 г.,
№ на рама WVWZZZMZ1V019449, № на двигател
AUY048088, придобит на 16.12.2011 г.
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 3000 лв.
От Емине Хюсеин Хасан на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
с цена на иска в размер 44 241,53 лв., в т.ч.:
Сумата в размер 43 656,53 лв., представляваща непреобразуваната част от получени суми от
трети лица.
Сумата в размер 585 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка в
левове № 18085356, открита на 21.01.2010 г. и
закрита на 24.04.2012 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Емине Хюсеин Хасан.
От Нургин Хасан Хасан на основание чл. 63, ал. 2,
т. 4 и 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) с
цена на иска в размер 60 071,83 лв., в т.ч.:
Сумата в размер 24 448,77 лв., представляваща непреобразуваната част от получени суми от
трети лица.
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Сумата в размер 4344,41 лв., представляваща
извършени вноски от титуляря по разплащателна
сметка в евро № BG18 FINV 9150 1014 8577 43,
открита на 24.02.2011 г. в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Нургин Хасан Хасан.
Сумата в размер 55 лв., представляваща постъпили суми от трети лица по разплащателна
сметка в евро № BG18 FINV 9150 1014 8577 43,
открита на 24.02.2011 г. в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Нургин Хасан Хасан.
Сумата в размер 1192,58 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка
№ BG90 ТТВВ 9400 1525 3716 84, открита на
29.09.2010 г. и закрита на 20.12.2013 г. в „СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр Нургин Хасан Хасан.
Сумата в размер 8,99 лв., представляваща
платени лихви по разплащателна сметка № BG90
ТТВВ 9400 1525 3716 84, открита на 29.09.2010 г. и
закрита на 20.12.2013 г. в „СЖ Експресбанк“ – АД,
с титуляр Нургин Хасан Хасан.
Су мата в размер 1484,05 лв., представл яваща извършени вноски по банкова сметка в
левове № BG08 BPBI 7949 1069 4310 01, открита
на 14.06.2005 г. в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Нургин Хасан Хасан.
Сумата в размер 1286 лв., представляваща
извършени вноски по кредитна сметка в левове № 5414949694310029, открита на в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Нургин Хасан Хасан.
Сумата в размер 3065,05 лв., представляваща
извършени вноски по кредитна сметка в левове № 5411949694310017, открита на в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Нургин Хасан Хасан.
Сумата в размер 181,73 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка в
левове № BG17 СЕСВ 9790 1064 9395 00, открита
на 11.07.2012 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Нургин Хасан Хасан.
Сумата в размер 682,86 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка
№ 12248838, открита на 31.05.2006 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Нургин Хасан Хасан.
Сумата в размер 1977,20 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка
№ 17796396, открита на 4.11.2009 г. и закрита на
16.01.2012 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Нургин Хасан Хасан.
Сумата в размер 3054,38 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка
№ 20685494, открита на 30.11.2012 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Нургин Хасан Хасан.
Сумата в размер 6 лв., представляваща извършена вноска по спестовен влог № 12248837, открит
на 31.05.2006 г. и закрит в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Нургин Хасан Хасан.
Сумата в размер 873,82 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка в
левове № BG60 PRCB 9230 1018 9424 10, открита
на 3.09.2007 г. и закрита на 18.11.2010 г. в „Прокредитбанк“ – АД, с титуляр „Фантазия“ – ЕООД.
Сумата в размер 17 410,99 лв., представляваща
погасителни вноски за усвоен банков кредит по
разплащателна сметка в евро № BG31 PRCB 9230
1418 9424 14, открита на 15.10.2008 г. и закрита на
17.11.2010 г. в „Прокредитбанк“ – АД, с титуляр
„Фантазия“ – ЕООД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 3.04.2019 г. от 11,30 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
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Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
10006
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че е
образувано гр. д. № 189/2018 г. по описа на съда
по предявено на 3.08.2018 г. мотивирано искане от
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество, БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя
Пламен Георгиев Димитров, адрес за призоваване:
Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу
Таня Георгиева Генева с постоянен адрес гр. Дулово, област Силистра, ул. Черна гора № 4, Милчо
Стоянов Генев с постоянен адрес гр. Дулово, област
Силистра, ул. Черна гора № 4, ЕТ „МИТ – Милчо
Генев“, ЕИК 828040026, със седалище и адрес на
управление гр. Дулово, област Силистра, ул. Черна
гора № 4, и Ивайло Милчев Стоянов с постоянен и настоящ адрес Варна, ул. Студентска № 6,
ет. 3, ап. 8, по чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.)
във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ за
отнемане в полза на държавата на имущество на
стойност 188 212,43 лв., както следва:
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Милчо
Стоянов Генев:
– сума в размер 15 000 лв., представляваща
предоставени на 3.08.2010 г. и на 6.12.2010 г.
заеми на ЕТ „МИТ – Милчо Генев“.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Таня Георгиева Генева и Милчо Стоянов Генев:
– сума в размер 7200 лв., представляваща
предоставен на 5.08.2009 г. заем на Мария Георгиева Добрева;
– сума в размер 200 лв., представляваща предоставен на 19.11.2012 г. заем на Зекрия Мехмед;
– сума в размер 200 лв., представл яваща
предоставен на 20.11.2012 г. заем на Беизат Вели;
– су ма в размер 170 лв., представл яваща
предоставен на 22.11.2012 г. заем на Гюлевен
Борисова Желязкова;
– су ма в размер 500 лв., представл яваща
предоставен на 24.11.2012 г. заем на Наргис
Бейзат Шевкед;
– сума в размер 300 лв., представл яваща
предоставен на 11.12.2012 г. заем на Хюлия Чавдарова Асенова;
– сума в размер 210 лв., представляваща предоставен на 13.12.2012 г. заем на Бисер Бончев
Атанасов;
– су ма в размер 150 лв., представл яваща
предоставен на 10.01.2013 г. заем на Юнзуле
Илхан Юсеин;
– сума в размер 300 лв., представл яваща
предоставен на 25.01.2013 г. заем на Ангелина
Костова Димова;
– сумата в размер 250 лв., представляваща
предоставен на 25.01.2013 г. заем на Николай
Янков Демиров.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Таня Георгиева Генева:
– сума в размер 5353,61 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит, усвоен по сметка
в левове BG 80 UNCR 75271001953610 в „Уникредит Булбанк“ – АД.
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На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Милчо Стоянов Генев:
– сума в размер 3856,16 лв., внесена касово по картова сметка в левове BG 95 RZBB
91551000354900 в „Райфайзенбанк България“ –
ЕАД, с титуляр Милчо Генев;
– сума в размер 125 422,66 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, усвоен по
разплащателна сметка в левове № 13274110 в
„Банка ДСК“ – ЕАД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от ЕТ „МИТ – Милчо
Генев“, ЕИК 828040026:
– товарен автомобил марка „Рено“, модел „Канго“,
с рег. № СС 9994 СА, рама № VF1FC07AF32713798,
двигател № K9KA704D869379, дата на първа регистрация 3.11.2004 г.;
– товарен автомобил марка „Фолксваген“,
модел „Транспортер“, с рег. № СС 6686 СВ, рама
№ WV1ZZZ7HZ7H119796, двигател № BRR021875,
дата на първа регистрация 16.10.2007 г.
На основание чл. 67 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от Ивайло Милчев Стоянов:
– лек автомобил марка „Ауди“, модел „А3“, с
рег. № В 8676 РХ, рама № WAUZZZ8P49A005015,
двигател № ВХЕА27996, дата на първа регистрация 6.03.2009 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.03.2019 г. от 11 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да предявят свои претенции върху имуществото.
9836

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
8. – Управителният съвет на сдружение „Боулинг клуб Мега“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ във връзка с т. 18 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 17.12.2018 г. в 13 ч. в комплекс
„SkyWay” в София, ул. Момина сълза № 14А,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на
председателя на сдружението по негова молба; 2.
приемане на нов председател на сдружението; 3.
разни. Поканват се всички членове да присъстват
лично или чрез упълномощени представители.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред
при спазване на изискванията на закона.
10101
186. – Управителният съвет на Фондация
„Славяни“ – София, на основание чл. 26, ал. 1
от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на фондацията на 10.01.2019 г. в 14 ч.
в София, ул. Никола Мирчев № 35, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. промени в учредителния акт на Фондация „Славяни“;
3. промяна в състава на управителния съвет на
Фондация „Славяни“; 4. разни. На основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум общото
събрание ще се проведе в 15 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
9985
1. – Управителният съвет на Българската
професионална танцова асоциация – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.01.2019 г. в 11 ч. в НСА – зала хореография
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(София, Студентски град, последна спирка на
автобуси 280 и 94), при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на асоциацията за 2018 г.; 2.
финансов отчет за периода 1.01. – 31.12.2018 г.; 3.
утвърждаване на новоприети членове; 4. приемане на проектобюджета за 2019 г.; 5. приемане
на програма за дейността на БПТА през 2019 г.
Поканват се всички членове да присъстват на
общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
9951
1. – Управителният съвет на сдружение „Боулинг клуб – РСВ“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
25.01.2019 г. в 10 ч. в София, ул. Славянска № 29,
ет. 4, при следния дневен ред: 1. промяна в състава
на управителния съвет на сдружението; предложение за решение – ОС приема предложения нов
член на управителния съвет на сдружението; 2.
промени в устава на сдружението; предложение
за решение – ОС приема предложените от управителния съвет промени в устава на сдружението.
Материалите по дневния ред са на разположение
на всички членове в сградата на управлението
на сдружението за периода след 2.11.2018 г. всеки
работен ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
10141
93. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация по фехтовка“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на БФФ на 12.02.2019 г. в 10,30 ч. в
залата на ет. 5 в ММС при следния дневен ред:
1. промени в устава на БФФ за привеждане в
съответствие с промените в ЗЮЛНЦ и новия
ЗФВС; 2. отчет за дейността на БФФ през 2018 г.;
3. финансов отчет на БФФ за 2018 г.; 4. приемане
на бюджет на БФФ за 2019 г.; 5. приемане на клуб
„Роял Глори“ за членство в БФФ; 6. разглеждане
жалба от клуб „Шумен 53“ срещу решение на УС.
10081
Даниела Петрова Пенева, ликвидатор на
сдружение „Другия живот“ – София, в ликвидация по ф.д. № 809/2005 г. на СГС, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на 27.12.2018 г. в 10 ч., а при липса на кворум
в 12 ч., на адреса на сдружението в София, ул.
Янко Софийски войвода № 22, ап. 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на встъпителен и краен
ликвидационен баланс на сдружението ведно с
поясненията към тях; 2. разпределение на останалото имущество след удовлетворяване на
кредиторите; 3. освобождаване от отговорност на
ликвидатора; 4. вземане на решение за приключване на процедурата по ликвидация и заличаване
на сдружението в Агенцията по вписванията.
10102
36. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Благоевград, на основание чл. 81,
ал. 2 от ЗА свиква редовно общо събрание на
адвокатите, вписани в АК – Благоевград, което
ще се проведе на 26 – 27.01.2019 г. с начало от
9 ч. в залата на АК – Благоевград, намираща
се в Благоевград, ул. П. Димов № 1, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. отчети на председателя и
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секретаря на АС за дейността на АС през 2018 г.;
2. доклад на КС; 3. отчет на ДС; 4. отчет на
председателя на УС на ДФ за подпомагане на
адвокати и служители от АК – Благоевград; 5.
обсъждане и приемане на бюджет на АК – Благоевград, за 2019 г.; 6. обсъждане и приемане на
изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на фонда за подпомагане
на адвокати и служители от АК – Благоевград;
7. обсъждане и приемане на бюджет на УС на
ДФ за подпомагане на адвокати и служители от
АК – Благоевград, за 2019 г.; 8. разни; 9. избор
на органи на АК – Благоевград – АС и неговия
председател, ДС и председател на ДС, КС и на
делегати на ОС на адвокатите в страната. Регистрацията на адвокатите за участие в общото
събрание се извършва в деня на събранието от
8 ч. Участието в ОС е лично или чрез адвокат
пълномощник, вписан в АК – Благоевград. Всички адвокати при регистрацията си се легитимират
с адвокатската карта и писмено пълномощно (за
упълномощените). На основание чл. 81, ал. 7 от
ЗА пълномощното се представя от упълномощителя в АС в деня преди събранието или от
упълномощения при регистрацията му в деня на
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се проведе
един час по-късно в обявения ден независимо
от броя на присъстващите членове.
9975
3. – Управителни ят съвет на ОЕБ „Шалом“ – Бургас, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 24, т. 1 от устава на ОЕБ „Шалом“ насрочва
общо събрание на 11.01.2019 г. в 9 ч. в залата на
ОЕБ „Шалом“ – Бургас, ул. Митрополит Симеон
№ 24, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за 2018 г. (докладва председателят); 2. доклад на
РК за 2018 г. (докладва председателят на РК); 3.
проектобюджет за 2019 г. (предлага председателят); 4. предложение за промяна на устава на
организацията (докладва председателят); 5. разни.
10080
348. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Бургас, на основание чл. 81, ал. 2 във
връзка с ал. 1 от Закона за адвокатурата свиква
общо събрание на адвокатите при Адвокатската
колегия – Бургас, на 26 и 27.01.2019 г. в 8,30 ч. в
Бургас, зала № 2 на Окръжния съд, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския
съвет през 2018 г.; 2. доклад на контролния съвет за 2018 г.; 3. отчет на дисциплинарния съд
за 2018 г.; 4. приемане бюджет на адвокатския
съвет за финансовата 2019 г.; 5. определяне броя
на членовете на адвокатския съвет, контролния
съвет, дисциплинарния съд и провеждане избор
на адвокатски съвет, председател на адвокатския
съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и
председател на дисциплинарния съд; 6. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите
в страната. При липса на кворум на основание
чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се проведе в
9,30 ч. същия ден, на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на колегията.
9993
121. – Съветът на Адвокатската колегия –
Враца, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗА свиква
редовно отчетно-изборно събрание на колегията
на 26.01.2019 г. в 8 ч. в Концертната зала на Община Враца при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на адвокатския съвет през отчетната
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2018 г.; 2 отчет за финансовата дейност на адвокатския съвет за 2018 г.; 3. доклад за дейността
на контролния съвет; 4. отчет за дейността на
дисциплинарния съд; 5. приемане на бюджета
на съвета на колегията за финансовата 2019 г.; 6.
разни; 7. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите в страната; 8. избор на ръководни
органи на Адвокатската колегия – Враца. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА
общото събрание ще се проведе същия ден в 9 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Поканват се членовете на колегията да участват лично
или чрез писмено упълномощен представител.
10200
12. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Сдружение с не
стопанска цел Училищно настоят елство СОУ
„Христо Проданов“ – Карлово“, Карлово, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на сдружението по своя инициатива свиква
общо събрание на сдружението на 15.01.2019 г. в
17,30 ч. в Методическия кабинет на СУ „Христо
Проданов“ – Карлово, ул. Ген. Скобелев № 8,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на управителния съвет на сдружението за 2018 г.; 2. освобождаване на членовете
на управителния съвет; 3. избор на нов управителен съвет на сдружението; 4. изменение на
наименованието на сдружението; 5. изменение на
устава на сдружението относно наименованието
му и начина на свикване на общото събрание;
6. приемане на нови членове на сдружението; 7.
разни. При липса на кворум събранието се отлага
с един час и ще се проведе на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо колко членове се явят.
10015
1. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Ловеч, на основание чл. 81 от Закона
за адвокатурата свиква редовно общо отчетно
събрание на колегията на 26.01.2019 г. в 9 ч. в
заседателната зала на хотел „Президиум“ – Ловеч,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
адвокатския съвет през 2018 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4.
отчет за изпълнение на бюджета на САК – Ловеч,
за 2018 г. и приемане на бюджет за финансовата
2019 г.; 5. приемане и гласуване на отчетите; 6.
избор на делегати за общото събрание на адвокатите от страната.
10201
74. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Перник, на основание чл. 81 от Закона
за адвокатурата свиква редовно годишно отчетно-изборно събрание на адвокатската колегия
на 26 и 27.01.2019 г. в 9 ч. в залата на етажа на
АК – Перник, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на адвокатския съвет през 2018 г.; 2.
доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджет за 2019 г.;
5. разисквания; 6. избор на делегати за общото
събрание на адвокатите в страната; 7. избор на
органи на адвокатската колегия.
9952
3. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
за физическо възпитание и спорт „Атлет“ (КФВС
„Атлет“) – Първомай, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и решение от 7.11.2018 г. свиква общо
събрание на 27.12.2018 г. в 17 ч. в пленарната
зала в гр. Първомай, ул. Братя Миладинови – юг

С Т Р.

192

ДЪРЖАВЕН

№ 50, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишен доклад за дейността на сдружението за
2017 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет
на сдружението за 2017 г.; 3. отчет на контролния
съвет; 4. приемане на изменения и допълнения
в устава; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет (УС); 6. избор
на нов управителен съвет; 7. освобождаване от
отговорност на членовете на контролния съвет
(КС); 8. избор на нов контролен съвет; 9. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ и чл. 5, ал. 8 от устава на сдружението
общото събрание ще се проведе същия ден в
17,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
10143
65. – Съветът на Адвокатската колегия – Разград, на основание чл. 81, ал. 1 и 2 от Закона за
адвокатурата свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на адвокатите при Разградската
адвокатска колегия на 26.01.2019 г. от 8,30 ч. в
залата на хотел „Централ“ – Разград, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на САК през
отчетната 2018 г.; 2. доклад на контролния съвет;
3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане на
бюджета на САК за финансовата 2019 г.; 5. избор на
председател на САК, членове на САК, контролен
съвет, председател на ДС и дисциплинарен съд;
6. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще
се проведе същия ден в 9,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на колегията. Поканват
се всички членове на Разградската адвокатска
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колегия да участват в събранието лично или чрез
писмено упълномощен представител по реда на
Закона за адвокатурата.
9994
127. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Шумен, на основание чл. 81, ал. 2
от ЗА кани всички адвокати от колегията на
26.01.2019 г. от 9 ч. в зала „Тича“ на хотел „Шумен“ за провеждане на годишно общо събрание при следния дневен ред: 1. разглеждане на
отчета за дейността на адвокатския съвет през
отчетната година и вземане на решения по него;
2. разглеждане доклада на контролния съвет;
3. разглеждане отчета на дисциплинарния съд;
4. приемане на бюджет на съвета на колегията
за следващата финансова година; 5. определяне
броя на членовете на адвокатския съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и избиране
на адвокатски съвет, председател на адвокатския
съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и
председател на дисциплинарния съд; 6. избиране
на делегати за общото събрание на адвокатите в
страната. Присъствието на всички адвокати от
ШАК е задължително.
9992
Поправка. Редакцията на „Държавен вестник“
прави поправка на техническа грешка в обявление
№ 9814 (ДВ, бр. 93 от 2018 г., стр. 126) за свикване
на общо събрание на „Ловно-рибарско дружество
„Гларус“ – Поморие, с определение на БОС № 917
от 9.10.2018 г. по ч.т.д. № 473/2018 г.: Вместо „по
молба на 722 членове“ да се чете: „по молба от
името на 419 от общо 722 членове“.
10119

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
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