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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91
от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86
от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и
105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от
2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и
105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103
от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от
2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27
и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 62,
95, 96 и 101 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 12,
58, 76 и 96 от 2017 г. и бр. 53 и 77 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 71, ал. 1 след думата „становища“
се добавя „в т.ч. становища за доклади за политика за предотвратяване на големи аварии,
становища за потвърждаване на извършена
класификация на предприятия с нисък или
висок рисков потенциал“ и се създава изречение второ: „В заявлението или искането
за издаване на административните актове
се посочват дата и начин на заплащането на
таксата (платежна карта чрез терминални
устройства, по банков път или друго).“
§ 2. В чл. 93, ал. 2 се създава т. 6:
„6. инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, изцяло попадащи в
акваторията на Черно море или река Дунав.“
§ 3. В чл. 94 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 8 и 9:
„8. изцяло попадащи в акваторията на
Черно море или река Дунав;
9. които попадат в приложение № 1 и са
предмет на обща процедура по ОВОС и наймалко на една от процедурите по чл. 109, ал. 1
или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2.“

2. В ал. 3 думите „Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“
се заменят със „Законът за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Обща процедура по ОВОС и най-малко
една от процедурите по чл. 109, ал. 1 или 2
или по чл. 117, ал. 1 или 2 се провеждат по
искане на възложителя.“
§ 4. В чл. 95 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Възложителят на инвестиционно предложение информира писмено компетентния
орган и обявява своето предложение на интернет страницата си, ако има такава, и чрез
средствата за масово осведомяване или по
друг подходящ начин. Компетентният орган
обявява предложението на интернет страницата си и уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство. Кметът
на съответната община, район и кметство
обявява инвестиционното предложение на
интернет страницата си, ако има такава, или
на общественодостъпно място.“
2. В ал. 3, т. 4 накрая се добавя „в т.ч. в
случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9“.
§ 5. В чл. 96 се създават ал. 7 и 8:
„(7) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, когато инвестиционното предложение е предмет
и на процедура по чл. 109, ал. 1 или 2, към
доклада по ал. 1 се прилагат и документите
по чл. 112, ал. 3, т. 1, 2 и 3.
(8) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, когато
инвестиционното предложение е предмет и
на процедура по чл. 117, ал. 1 или 2, докладът
по ал. 1 включва и описание на:
1. доказателства за прилагане на най-доб
рите налични техники, включително:
а) обстоятелства по чл. 123а, ал. 3;
б) обстоятелства по чл. 123а, ал. 5;
в) описание за наличие на обстоятелствата
по чл. 123, ал. 4 или 5;
2. предложените технологии и други техники за предотвратяване или когато това е
невъзможно – за намаляване на емисиите от
инсталацията;
3. планираните допълнителни мерки за
постигане на съответствие с общите принципи, определящи основните задължения
съгласно чл. 121;
4. планираните мерки за мониторинг на
емисиите на вредни вещества в околната среда;
5. употребяваните, произвежданите или
изпусканите опасни химични вещества, замърсители на почвите и подземните води;
резултати от оценка на риска от замърсяване
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на почви и/или подземни води, когато се
предлага различна честота на мониторинга
от определената в чл. 123, ал. 1, т. 7;
6. доклад за базовото състояние, когато
са налични веществата по т. 5, съдържащ
информация:
а) отчитаща възможността от замърсяване
на почвата и подземните води на площадката
на инсталацията;
б) достатъчна за количествено сравнение
между текущото замърсяване на почвата и
подземните води и замърсяването им при
окончателното прекратяване на дейностите;
в) за настоящото предназначение и предишното предназначение на площадката;
г) за извършени, включително нови, измервания на почвата и подземните води,
отразяващи състоянието към момента на изготвяне на доклада, отчитащи възможността
от замърсяване на почвата и подземните води
с опасните вещества, които ще се използват,
произвеждат или изпускат от съответната
инсталация;
д) всяка друга информация, отговаряща на
изискванията на букви „а“ – „г“.“
§ 6. В чл. 99 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, когато
инвестиционното предложение е предмет и на
процедура по чл. 109, ал. 1 или 2, с решението
по ал. 3 компетентният орган се произнася и
по реда на чл. 116, ал. 1.
(5) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, когато
инвестиционното предложение е предмет и на
процедура по чл. 117, ал. 1 или 2, решението
по ал. 3 включва и съдържанието по чл. 123.“
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 6 и 7.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
4. Досегашната ал. 7 става нова ал. 9 и в
нея накрая се поставя запетая и се добавя
„както и срещу решения на министъра на
околната среда и водите по процедурата по
чл. 94, ал. 1, т. 9“.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 9“.
6. Досегашните ал. 10, 11 и 12 стават съответно ал. 11, 12 и 13.
§ 7. В чл. 99б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „висок
рисков потенциал“ се добавя „при които са
възмож ни значителни последстви я върх у
опасностите от големи аварии“;
б) създава се т. 4:
„4. значимостта на последствията върху
опасностите от големи аварии при планирани
изменения или разширения в съществуващо
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предприятие/съоръжение с нисък или висок
рисков потенциал, в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 103, ал. 9.“
2. В ал. 2, т. 2 накрая се добавя „с изключение на случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9“.
3. В ал. 4 думите „по чл. 114, ал. 2 в рамките на сроковете, предвидени в съответната
процедура по ОВОС“ се заменят с „определени
с наредбата по чл. 101, ал. 1“.
4. В ал. 5 изречение второ се заличава.
§ 8. В чл. 101, ал. 2, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „в т.ч. в случаите по
чл. 94, ал. 1, т. 9“.
§ 9. Член 102 се изменя така:
„Чл. 102. Министерството на околната
среда и водите поддържа публичен регистър с
данни за извършване на процедури по ОВОС
и екологична оценка. Министерството на
околната среда и водите и РИОСВ вписват
информацията в регистрите. Достъпът до
регистъра е чрез интернет страниците на
Министерството на околната среда и водите
и РИОСВ.“
§ 10. В чл. 103 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „министъра на околната
среда и водите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
околна среда“.
2. В ал. 6 думите „Министърът на околната среда и водите или оправомощено от
него длъжностно лице“ се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната
агенция по околна среда“, а изречение второ
се заличава.
3. В ал. 7 думите „министъра на околната
среда и водите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
околна среда“.
§ 11. В чл. 109 се създава ал. 5:
„(5) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат
в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, които са по
реда на глава шеста, раздел III.“
§ 12. В чл. 110, ал. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „освен в случаите по
чл. 94, ал. 1, т. 9“.
§ 13. В чл. 112, ал. 3 т. 4 и 5 се отменят.
§ 14. В чл. 116ж се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 3 се отменя.
2. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „като прилага“
се заличават;
б) точки 1, 2 и 3 се отменят.
§ 15. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „тази глава“ се заменят
с „този раздел“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Алинеи 1 и 2 не се прилагат в случаите
по чл. 94, ал. 1, т. 9.“
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§ 16. В чл. 119, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 думата „изменение“ се заличава.
2. Създава се т. 6:
„6. съдържанието и формата на информацията по чл. 123в, т. 1.“
§ 17. В чл. 120 ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителни ят дирек тор на Изпълнителната агенция по околна среда е
компетентни ят орган за издаване, отказ,
преразглеждане, актуализиране и отменяне
на разрешителните по реда на този раздел,
освен в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9.“
§ 18. В чл. 122а се правят следните изменения:
1. В ал. 7 думата „едномесечен“ се заменя
с „20-дневен“.
2. В ал. 8 думата „14-дневен“ се заменя с
„10-дневен“.
§ 19. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думите „и на други“ се
добавя „замърсяващи“.
2. В ал. 11 думите „може да“ се заличават.
3. В ал. 12 след думите „парникови газове“
се добавя „включени в приложение № 1 към
чл. 30, ал. 3 от Закона за ограничаване изменението на климата, от категории дейности
по същото приложение“.
4. Създава се ал. 13:
„(13) Алинея 12 не се прилага, когато инсталациите временно са изключени от схемата
за търговия с квоти за емисии на парникови
газове.“
§ 20. В чл. 123а ал. 3 се изменя така:
„(3) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1
може да определи не толкова строги емисионни
норми спрямо нормите по ал. 1, когато оценка
покаже, че постигането на емисионните нива,
свързани с НДНТ, посочени в заключенията
за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия, би довело до разходи, които са
несъразмерно високи в сравнение с ползите
за околната среда поради:
1. географското положение на инсталацията, или
2. характеристиките на околната среда в
района на площадката, или
3. техническите характеристики на инсталацията.“
§ 21. Създава се чл. 123в:
„Чл. 123в. Операторът на инсталацията е
длъжен да:
1. информира компетентния орган за всяка
планирана промяна в естеството на производствената дейност, функционирането или
разширението на инсталацията, която може
да доведе до последици за околната среда;
2. изпълнява условията в комплексното
разрешително;
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3. изготвя и изпълнява съгласуван план за
собствен мониторинг в съответствие с условията в комплексното разрешително;
4. информира редовно контролиращия орган
за резултатите от мониторинга и незабавно
да го осведомява за всички инциденти или
аварии със значително отрицателно въздействие върху околната среда;
5. осигурява условия на представителите на
контролиращия орган при всички необходими
проверки на инсталацията за вземането на
проби и събирането на необходимата информация за изпълнението на задълженията им
по закона;
6. изготвя и предоставя на контролиращия
орган годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно
разрешително.“
§ 22. Създава се чл. 123г:
„Чл. 123г. В 20-дневен срок от информирането по чл. 123в, т. 1 компетентният орган
уведомява оператора за вида на приложимата
процедура по чл. 117, ал. 2 или по чл. 126,
ал. 1 или за липсата на необходимост от
провеждане на процедура.“
§ 23. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1
преразглежда и актуализира разрешителното,
когато:
1. при причиняване на замърсяване от
инсталацията, което е толкова значително,
че се налага преразглеждане на съществуващите в разрешителното емисионни ограничения или включване на нови емисионни
ограничения;
2. не е налично заключение за НДНТ, но
развитието на прилаганата НДНТ позволява
значително намаляване на емисиите;
3. е настъпила промяна в изискванията за
експлоатационна безопасност на инсталацията, налагащи използването на други техники;
4. са настъпили промени в нормативната
уредба по околна среда по отношение на въвеждане на нови или преразглеждане на норми
за качество на компоненти или фактори на
околната среда;
5. е публикувано заключение за НДНТ,
прието с решение на Европейската комисия,
свързано с основната дейност на дадена инсталация.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 5 текстът преди т. 1 се изменя
така: „По искане на компетентния орган
периодично се преразглеждат всички условия
на разрешителното и когато е необходимо,
тези условия се актуализират. Операторът
предоставя цялата информация, необходима
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за преразглеждане на условията на разрешителното. Преразглеж дането и когато е
необходимо, последващото актуализиране:“.
4. В ал. 6 думите „т. 6“ се заменят с „т. 5“.
5. В ал. 7 накрая се добавя „както и всички
други данни, които позволяват да се направи
сравнение между експлоатацията на инсталацията и НДНТ, описани в съответните
заключения за НДНТ, както и свързаните с
тях технически емисионни нива“.
6. В ал. 8 думите „при изменение“ и „съответно изменение“ се заличават.
§ 24. В чл. 125 ал. 1 се отменя.
§ 25. Член 126 се изменя така:
„Чл. 126. (1) За актуализиране на комплексното разрешително извън случаите по
чл. 124, ал. 2 компетентният орган по чл. 120,
ал. 1 в срока по чл. 123г изисква операторът
да представи необходимата информация и
определя нейния обхват, включително:
1. описание на промяната;
2. резултати от собствения мониторинг на
емисиите;
3. доклад за базовото състояние съгласно
чл. 122, ал. 2, т. 12;
4. доказателства за прилагане на НДНТ,
в т.ч. сравнение между избраната техника и
приложимите заключения за НДНТ, включително емисионните нива, определени с тях;
5. доказателства за наличието на обстоятелства по чл. 123а, ал. 3, когато операторът
не планира прилагане на чл. 123а, ал. 1.
(2) В срок един месец от предоставянето на
информацията по ал. 1 компетентният орган
по чл. 120, ал. 1 актуализира комплексното
разрешително.
(3) В срока по чл. 123г компетентният
орган по чл. 120, ал. 1 информира оператора
за липсата на необходимост от провеждане
на процедура за случаите извън посочените
по чл. 117, ал. 2 или по чл. 126, ал. 1.
(4) Компетентният орган по чл. 129, ал. 1
отразява обстоятелствата по ал. 3 в регистъра
по чл. 129, ал. 2, т. 6.“
§ 26. В чл. 129, ал. 2 се създава т. 6:
„6. информацията по чл. 126, ал. 3.“
§ 27. В чл. 133 ал. 2 се отменя.
§ 28. В чл. 141, ал. 1 думата „ползване“ се
заменя с „присъждане“ и думите „заплащат
такси“ се заменят със „заплаща такса“.
§ 29. В чл. 154а, ал. 7 думите „В едномесечен срок“ се заменят с „В срок, не по-дълъг
от 30 дни,“.
§ 30. В чл. 164, ал. 1 след думите „изискванията по“ се добавя „чл. 123в и“.
§ 31. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. Точка 40 се отменя.
2. В т. 41 думите „промяна в работата“ се
заменят с „всяко преустройство с промяна
на естеството на производствената дейност,
функционирането или разширението“.
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§ 32. В приложение № 1 към чл. 92, т. 1
се правят следните изменения:
1. Точка 17 се изменя така:
„17. Ферми за интензивно отглеждане на
птици или свине с повече от:
а) 85 000 места за отглеждане на бройлери,
60 000 места за кокошки носачки;
б) 3000 места за отглеждане на свине за
угояване (над 30 кг тегло), или
в) 900 места за свине майки.“
2. В т. 18, буква „б“ числото „20“ се заменя
с „200“.
§ 33. В приложение № 2 към чл. 93, ал. 1,
т. 1 и 2 се правят следните допълнения:
1. В т. 5, буква „в“ накрая се добавя „(не
включени в приложение № 1)“.
2. В т. 10, буква „ж“ накрая се добавя
„(невключени в приложение № 1)“.
§ 34. В приложение № 4 към чл. 117, ал. 1
се правят следните допълнения:
1. В т. 2.5, буква „б“ след цифрата „2.4.“ се
поставя запетая и се добавя „включително на
възстановени продукти“.
2. В т. 5.4 след думата „Депа“ се добавя
„по смисъла на наредбата по чл. 43, ал. 1 от
Закона за управление на отпадъците относно
изграждането и експлоатацията на депа и на
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 35. Започналите до влизането в сила на
този закон процедури по реда на глава шеста
се довършват по досегашния ред.
§ 36. Започналите до влизането в сила на
този закон процедури по реда на чл. 126, ал. 1
се довършват по досегашния ред.
§ 37. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88
и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г.,
бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г.,
бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г.,
бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77 от 2012 г.,
бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.,
бр. 61 и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 58
и 76 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 43а:
а) в ал. 4 т. 1 се изменя така:
„1. име/наименование на юридическото
лице, адрес/седалище на лицето – вносител, и
БУЛСТАТ или единен идентификационен код;“
б) в ал. 5 т. 3 се отменя.
2. Член 80 се изменя така:
„Чл. 80. (1) Кандидатът за разрешителни и
сертификати по чл. 4, параграфи 1 и 2, чл. 5,
параграфи 1 и 4, чл. 8, параграф 3 и чл. 9,
параграф 1 от Регламент (EO) № 338/97 и по
чл. 30, параграф 1, чл. 37, параграф 1, чл. 44a
и чл. 44з, параграф 1 от Регламент (EO)
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№ 865/2006 подава на хартиен носител или
по електронен път през портал за електронни
административни услуги писмено заявление
до министъра на околната среда и водите
съгласно изискванията на чл. 13, параграф 1,
чл. 20, 26, 34, 41, 44д, 44л и 50 от Регламент
(EO) № 865/2006.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. информацията съгласно форматите в
Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на
Комисията от 23 август 2012 г. за определяне
на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи,
предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на
Съвета относно защитата на видовете от
дивата фауна и флора чрез регулиране на
търговията с тях, и за изменение на Регламент
(ЕО) № 865/2006 на Комисията (ОВ, L 242/13
от 7 септември 2012 г.);
2. ед и нен и ден т ифи к а ц ионен код и л и
БУЛСТАТ, а за чуждестранни юридически
лица – VAT номер;
3. желания от заявителя начин на получаване на изготвените разрешителни и сертификати.“
3. В чл. 81 т. 1 се отменя.
4. В чл. 82, ал. 1 т. 4 се отменя.
§ 38. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр.,
бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27
от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г.,
бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и
102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от
2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88
от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53,
54, 77 и 102 от 2012 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14
и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 12, 58
и 85 от 2017 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 18б, ал. 5, т. 4 думите „както и
документи, отнасящи се до фирмената регистрация“ се заменят с „единен идентификационен код или“.
2. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. (1) Министърът на околната среда
и водите разработва и внася за приемане от
Министерския съвет Национална програма
за подобряване качеството на атмосферния
въздух.
(2) Програмата по ал. 1 се приема с решение на Министерския съвет.
(3) Програмата по ал. 1 включва най-малко целите, мерките и сроковете за тяхното
постигане, необходимите финансови средства
и отговорните институции.
(4) Изпълнението на програмата се отчита
ежегодно пред Министерския съвет.“
3. В чл. 30б, ал. 1, т. 3 думите „както и
документи, отнасящи се до фирмената регистрация“ се заменят с „единен идентификационен код или“.
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§ 39. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66
от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния
съд от 2014 г. – бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98
от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г.,
бр. 13, 85, 88 и 102 от 2017 г. и бр. 53 и 77
от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В глава четвърта, раздел III се създава
чл. 59а:
„Чл. 59а. В случаите по чл. 68, ал. 1, чл. 73,
ал. 2 и 3, чл. 78, ал. 3, чл. 79, ал. 2, чл. 81,
ал. 2, чл. 89, ал. 1, чл. 90, ал. 2 и чл. 104,
ал. 1, както и при подаване на заявление за
предварителна писмена нотификация и съгласие за трансграничен превоз на отпадъци от,
за и през Република България, заявителите
заплащат такса по тарифата по чл. 110.“
2. В чл. 69:
а) в ал. 1 т. 1 и 4 се отменят;
б) в ал. 9 накрая се добавя „и проверява
дали е заплатена дължимата такса“.
3. В чл. 71, ал. 4 се създава т. 8:
„8. заявителят не е заплатил дължимата
такса.“
4. В чл. 73:
а) в ал. 2 думите „и документ по чл. 69,
ал. 1, т. 1“ се заличават;
б) в ал. 3 думите „документ по чл. 69, ал. 1,
т. 1“ се заличават;
в) в ал. 4 думите „ал. 10 – 12“ се заменят
с „ал. 9 – 12“.
5. В чл. 78:
а) в ал. 4 т. 4 се отменя;
б) в ал. 7 накрая се добавя „и проверява
дали е заплатена дължимата такса“;
в) в ал. 12 се създава т. 3:
„3. незаплащане на дължимата такса.“
6. В чл. 79, ал. 1 думите „и тези по чл. 78,
ал. 4, т. 4“ се заличават.
7. В чл. 81:
а) в ал. 4 т. 5 и 6 се отменят;
б) в ал. 7 накрая се добавя „и проверява
дали е заплатена дължимата такса“;
в) създава се ал. 8:
„(8) Компетентният орган по ал. 1 проверява служебно съответствието на учредителния
акт на организацията по оползотворяване с
изискванията на чл. 16.“
8. В чл. 86, ал. 1 думите „заявлението и
приложените към него документи“ се заменят
със „заявлението, приложените към него документи и учредителният акт на организацията
по оползотворяване“.
9. В чл. 87, ал. 3:
а) в т. 1 след думите „по чл. 81“ се добавя
„или учредителният акт на организацията по
оползотворяване“;
б) създава се т. 7:
„7. заявителят не е заплатил дължимата
такса.“
10. В чл. 89:
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а) в ал. 2 накрая се добавя „и проверява
дали е заплатена дължимата такса“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Към заявлението по ал. 1 се прилага
актуализирана програма по чл. 53 съгласно
изискванията на наредбите по чл. 13, ал. 1.“;
в) в ал. 4 думите „приложените към него
документи“ се заменят с „приложената към
него актуализирана програма“;
г) в ал. 6 думите „чл. 81, ал. 7“ се заменят
с „ал. 2“;
д) в ал. 7 след думите „т. 1 – 4“ се добавя
„и 7“.
11. В чл. 90:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 организацията
по оползотворяване и лицата, изпълняващи
задълженията си индивидуално, подават до
компетентния орган в двумесечен срок от
настъпването на промяната заявление на
хартиен и технически носител или по електронен път за изменение и/или допълнение
на разрешението. Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи съответната
промяна, освен в случаите, когато обстоятелствата, свързани с промяната, могат да
се установят от търговския регистър.“;
б) в ал. 5 след думите „т. 1 – 4“ се добавя
„и 7“.
12. В чл. 96, ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „документ за
платена такса и“ се заличават;
б) точка 1 се отменя.
13. В чл. 101, ал. 2 думите „към което прилага документ за платена такса“ се заличават.
14. В чл. 104:
а) алинея 2 се отменя;
б) в ал. 3 думите „ал. 1 или 2“ се заменят с
„ал. 1 или незаплащане на дължимата такса“.
§ 40. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42,
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г.,
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65,
66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г.,
бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82,
93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г.,
бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от
2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53
и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101
от 2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12,
58 и 96 от 2017 г. и бр. 55 и 77 от 2018 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 44 ал. 6 се отменя.
2. В чл. 46а се създава ал. 5:
„(5) Разрешителното по чл. 44 и/или чл. 46
не създава вещни права върху имотите, в
които се реализират разрешените дейности.“
3. В чл. 50:
а) в ал. 3, т. 2 буква „а“ се отменя;
б) в ал. 9:
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аа) в текста преди т. 1 думите „за водовземане или ползване на воден обект“ се
заличават;
бб) точка 1 се изменя така:
„1. издаване на разрешение за строеж по
реда на Закона за устройство на територията – за правата за ползване на воден обект;“
вв) в т. 2 накрая се поставя тире и се добавя „за правата за водовземане“;
в) създава се нова ал. 10:
„(10) Разпоредбите на ал. 7 – 9 не се прилагат за находища на минерални води, изключителна държавна собственост, предоставени
безвъзмездно за управление и ползване на
общини. В тези случаи директорът на басейнова дирекция издава отделно разрешително
за ползване на воден обект за изграждане,
ремонт или реконструкция на съоръжение за
водовземане на минерална вода от съответното находище.“;
г) досегашната ал. 10 става ал. 11.
4. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) За опазване на водите и определяне на условията за това при съгласуване на
цялостните проекти за търсене и проучване
по чл. 82, ал. 1 от Закона за подземните богатства в Министерството на околната среда
и водите се предоставя информация за:
1. местоположението на площта, в която се
предвижда проучване на подземни богатства;
2. повърхностните и подземните водни тела,
попадащи в площта по т. 1, които могат да
бъдат засегнати от предвидените дейности, и
как ще бъдат засегнати;
3. скалната или литоложката разновидност,
представляваща подземното богатство;
4. дълбочината, до която ще се извърши
проучването.
(2) За опазване на водите и определяне
на условията за това при предоставяне на
концесия за добив на подземни богатства се
представя за съгласуване план за разработка
на находището, който освен информацията
по ал. 1 съдържа и резултати от изпълненото
проучване, свързани със:
1. детайлизацията на геоложкия разрез;
2. нивото на подземните води в района на
проучената площ.“
5. В чл. 58, ал. 1:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. развитие, модернизиране или технологично обновяване на съществуващи инсталации и технологични процеси, за които
е издадено разрешително за водовземане и/
или за ползване на воден обект, при което
не се променя въздействието, разрешено с
издаденото разрешително;
2. ползване на повърхностни води чрез
поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането на даден
строителен обект, когато отнеманото водно
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количество е по-малко от 10 литра на секунда и полученият отток след използването не
влияе върху качеството на водите;“
б) в т. 3 накрая се добавя „над водния
обект“;
в) създават се т. 7, 8 и 9:
„7. подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете;
8. ремонт на плаващи съоръжения в язовири и ремонт на водовземни съоръжения от
повърхностни води;
9. осигуряване на проводимост на речното
легло до 500 метра след язовирната стена.“
6. В чл. 60:
а) в ал. 2:
аа) точка 3 се изменя така:
„3. документ, удостоверяващ съгласието на
собственика на съоръженията – при ползване
на съществуващи съоръжения, с изключение
на случаите по ал. 13, т. 3;“
бб) точка 4 се отменя;
б) в ал. 4, т. 5 букви „б“ и „в“ се отменят;
в) в ал. 6, т. 4 накрая се поставя тире и
се добавя „когато заявените водни количества или част от тях се предвижда да се
ползват за самостоятелно питейно-битово
водоснабдяване“;
г) в ал. 12 думата „магнитен“ се заменя с
„електронен“;
д) създава се ал. 13:
„(13) При провеждането на процедурите по
издаване на разрешителни по чл. 44 и чл. 46,
ал. 1, т. 2 и 3 и преди изготвянето на съобщението по чл. 62а, ал. 1 органът по чл. 52,
ал. 1 изисква служебно:
1. за аквакултури и свързаните с тях дейности:
а) съгласувателно становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
относно зоните за аквакултури в големи язовири – когато язовирът не е зониран;
б) становища по проекта и мястото за
изпълнение на дейностите от Щаба по подготовка на Военноморските сили на Република
България и от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – когато дейността се
извършва в крайбрежните морски води или
в река Дунав;
2. за разрешителни за ползване на водни
обекти – части от река Дунав, вътрешните
морски води или териториалното море – съгласувателни становища от:
а) министъра на отбраната;
б) министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
3. за водовземане и ползване на язовири:
а) когато водовземането и/или ползването
не е свързано с използване на съществуващи
съоръжения към язовира – актуален документ от собственика или оправомощено от
него лице, на което е възложена експлоата-
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цията на язовира, удостоверяващ съгласие
за извършване на дейностите и условия, при
които може да се разреши водовземането и/
или ползването;
б) когато водовземането е свързано с използването на съществуващи съоръжения към
язовира – актуален документ от собственика
или оправомощено от него лице, на което
е възложена експлоатаци ята на язовира,
удостоверяващ съгласие за ползване на съоръженията, и условия, при които може да се
разреши водовземането;
4. по електронен път от Националната
агенция за приходите, Агенция „Митници“ и
общините информация за наличие или липса
на задължения.“
7. В чл. 62а, ал. 1 се създава т. 2а:
„2а. фактическите основания, при които
се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и
мерки в действащите планове за управление
на речните басейни и планове за управление
на риска от наводнения, имащи отношение
към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135,
ал. 1, т. 1а, 2 и 13.“
8. В чл. 63 се създава нова т. 2:
„2. кандидатът за издаване на разрешително
за заустване за експлоатация на съществуващ
обект е титуляр на разрешително за заустване
за проектиране на същия обект и условията
и параметрите на разрешеното заустване не
са променени.“
9. В чл. 68:
а) точка 2 се отменя;
б) създава се т. 10:
„10. заявителят има:
а) задължения за публични вземания, с
изключение на задължения по невлезли в
сила актове, както и разсрочени, отсрочени
или обезпечени задължения;
б) задъл жени я към Предпри ятието за
управление на дейностите по опазване на
околната среда, определени със специалните
закони в областта на околната среда, които
не са разсрочени, отсрочени или обезпечени.“
10. В чл. 70:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Разрешителното или решението за
отказ на органа по чл. 52, ал. 1 се изпраща
в 7-дневен срок на:
1. заявителя;
2. съответната общинска администрация;
3. собственика на съоръженията;
4. съответната регионална здравна инспекция по местонахождението на водовземните
съоръжения – за водовземане от:
а) повърхностни и подземни води – с цел
питейно-битово водоснабд яване, вк лючително самостоятелно питейно-битово водоснабдяване;
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б) минерални води – с цел питейно-битово
водоснабдяване, водоснабдяване за лечебни
цели, профилактика, отдих и спорт;
5. заинтересованите лица, участвали в
процедурата по издаване на разрешителното.“;
б) алинея 2 се отменя.
11. В чл. 75, ал. 1 запетаята след думата
„предоставено“ се заличава.
12. В чл. 78 ал. 1 се изменя така:
„(1) Заявление за продължаване срока на
действие на разрешително се подава преди
изтичането му пред органа по чл. 52, ал. 1.“
13. Член 78а се изменя така:
„Чл. 78а. Не се разрешава изменение и
продължаване по чл. 78, ал. 3, продължаване
по чл. 78, ал. 2 или преиздаване на разрешителното по чл. 79, ал. 3 при:
1. неплатени такси по чл. 194 по съответното разрешително, установени с влязъл в сила
акт за установяване на публично държавно
вземане, които не са отсрочени, разсрочени
или обезпечени;
2. неплатени глоби или санкции по чл. 200
съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени
или обезпечени.“
14. В чл. 118г:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) Водовземни съоръжения, вписани в
регистъра за собствени потребности на гражданите, може да се впишат като водовземни
съоръжения за стопански цели, когато:
1. не се увеличава максимално допустимото
количество до 10 куб. м за денонощие;
2. не се нарушават изискванията към водите,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване – ако водовземното съоръжение ще
се ползва за самостоятелно питейно-битово
водоснабдяване;
3. е налице документация:
а) за конструктивните характеристики на
водовземното съоръжение и състоянието му,
включително:
аа) диаметри и дълбочина на разполагане
на прикриващите колони и филтрите, наличието и качеството на задтръбната циментация;
бб) резултати от заснемане със сондажна
камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина;
вв) резултати от проведени за целите на
вписването опитно-филтрационни изследвания;
гг) пълен химичен анализ на подземните
води по всички показатели, за които са определени стандарти за качество на подземните
води, съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1,
т. 2, извършен за целите на вписването на
съоръжението при акредитирано пробовземане
в акредитирана лаборатория;
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б) че водовземното съоръжение разкрива
само едно водно тяло, включително геологохидрогеоложка колонка и геоложки профили;
в) за местоположението на водовземното
съоръжение, включително геодезически координати и надморска височина на устието
на съоръжението или на характерни точки
от линейните съоръжения;
4. не са налице основания за отказ за издаване на разрешително за водовземане по
чл. 68.“;
б) досегашната ал. 5 става ал. 6.
15. В чл. 135, ал. 1, т. 6 накрая се добавя
„предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за водоснабдяване за производство
на бутилирани води, за лечебни цели, за
профилактика, за отдих и спорт“.
16. В чл. 155а:
а) в ал. 1 т. 2 и 6 се отменят;
б) създава се ал. 4:
„(4) Редът за одобряване на материали,
реагенти и биоциди, които влизат в контакт
с водите, предназначени за питейно-битови
цели, се определя в наредбата по чл. 135,
ал. 1, т. 3.“
17. В чл. 158 ал. 3 се отменя.
18. В чл. 182, ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в буква „а“ думите „т. 3“ се заменят
с „т. 4“;
бб) буква „ж“ се изменя така:
„ж) съгласуваните уведомления за извършване на всяка от дейностите по чл. 58, ал. 1
и по чл. 44, ал. 3, предписаните условия и
ограничения;“
б) в т. 3 думите „т. 4“ се заменят с „т. 3“.
19. В чл. 191, ал. 1 се създава т. 4:
„4. поддържането и спазването на забраните
и ограниченията в границите на санитарноохранителните зони на минералните води,
публична общинска собственост.“
20. В чл. 194:
а) в ал. 1, т. 3 буква „в“ се изменя така:
„в) от дифузни източници от селското стопанство, включително от торове и препарати
за растителна защита, пасищно отглеждане
на селскостопански животни и аквакултури
в съоръжения;“
б) в ал. 7 т. 2 се изменя така:
„2. точка 3 се заплаща:
а) индивидуално от собственика или ползвателя на стопанството – за таксите за дифузно замърсяване от ж ивотновъдство и
аквакултури;
б) от лицето, което пуска на пазара торове
и продукти за растителна защита.“;
в) в ал. 11:
аа) точка 4 се изменя така:
„4. на ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности;“
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бб) в т. 6, буква „б“ думата „пчели“ се
заличава.
21. В чл. 194б:
а) в ал. 1 думите „представят информация
за изчисляване на“ се заменят с „определят
и декларират“ и се създава изречение второ:
„Образецът съдържа данните съгласно тарифата по чл. 194, ал. 6, въз основа на които се
определят таксите.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Задължението по декларацията, по
която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.“;
в) алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
„(4) Когато в декларацията по ал. 1 се
установят несъответствия с информацията
по ал. 3, които засягат основата и размера
на определената такса, директорът на басейновата дирекция издава акт за установяване
на публично държавно вземане, с който се
коригира декларацията. Актът се съобщава
на задълженото лице.
(5) Декларирането и установяването на
задължението се извършват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) Актът за установяване на публичното
държавно вземане се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
22. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 100:
„100. „Руднични води“ са водите, които
изтичат на повърхността от действащи или
ликвидирани миннодобивни обекти, включително обекти с геотехнологичен добив, през
минни или сондажни изработки.“
23. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 1,
т. 1 т. 52 „Мандра – Бургас“ се отменя.
24. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 65 от
2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 22
от 2007 г. и бр. 95 от 2009 г.) в § 144а ал. 1
се изменя така:
„(1) До п риемането на наредбата по
чл. 135, т. 6:
1. границите и охранителните режими на
санитарно-охранителните зони около съоръженията, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване и за минералните води, и за
изграждането, обозначаването и експлоатацията им, се определят съгласно Наредба № 3
от 16 октомври 2000 г. за условията и реда
за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използ-
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вани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
2. границите и режимите на средния и
външния пояс на учредените до 28 януари
2000 г. санитарно-охранителни зони на находищата на минерални води не се прилагат,
а границата на най-вътрешния пояс, когато
той е предназначен за защита на водовземно
съоръжение, се запазва.“
§ 41. (1) Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28
януари 2000 г., и на водовземни съоръжения,
изградени до 23 декември 2016 г., за които не
са издадени разрешения за строеж и които
не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3
от Закона за водите, в срок до две години
от влизането в сила на този закон подават в
съответната басейнова дирекция заявление
за вписване.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. документацията по чл. 118г, ал. 5, т. 3
от Закона за водите;
2. информация за оборудването на съоръжението за експлоатация;
3. декларация за годината на изграждане
на съоръжението;
4. дек ларация за намеренията на собственика за ползване или консервиране на
съоръжението;
5. копие от документ за платена такса
съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за
опазване на околната среда.
(3) Вписването се извършва, ако водовземното съоръжение:
1. разкрива само едно водно тяло;
2. е с конструкция, която не позволява
смесване на води от няколко водни тела или
проникване на води от повърхността във
водното тяло през задтръбното пространство
на съоръжението, и
3. е годно за експлоатация.
(4) В срок до два месеца от подаването
на за явлението директорът на басейнова
дирекция проверява документите по ал. 2
и ако са изпълнени изискванията на ал. 3,
вписва съоръжението в съответния регистър
по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.
(5) Когато не са изпълнени изискванията
на ал. 3, директорът на басейнова дирекция
отказва вписване в съответния регистър по
чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите и предписва
ликвидиране на съоръжението.
(6) Разрешаването на водовземане от вписани съоръжения по ал. 1 се извършва при
условията и по реда на Закона за водите.
(7) Собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените
места и селищните образувания, за които до
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влизането в сила на този закон не са подадени заявления за вписване в регистъра по
чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, в срок
до две години от влизането му в сила подават
в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистъра, което съдържа
информацията за регистриране на изграден
кладенец, определена в наредбата по чл. 135,
ал. 1, т. 2 от Закона за водите.
§ 42. Водовземните съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за
които няма издадени строителни книжа, са
търпими строежи по Закона за устройство на
територията и не подлежат на премахване и
забрана за ползване, когато са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.
§ 43. Наредбата по чл. 135, т. 6 от Закона за
водите се приема в срок до 31 декември 2019 г.
§ 44. В Закона за почвите (обн., ДВ, бр. 89
от 2007 г.; изм., бр. 80 от 2009 г., бр. 98 от
2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 66 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12 се създава т. 9:
„9. заблатяване.“
2. В чл. 23:
а) в ал. 1 думите „и Закона за подземните
богатства“ се заличават;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Проектите по ал. 1 се съгласуват от
министъра на околната среда и водите или
оправомощено от него длъжностно лице – за
сгуроотвали, както и за сметища и други
депа за отпадъци по смисъла на Закона за
управление на отпадъците.“
§ 45. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88,
94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от
2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42,
80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8
и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г.,
бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г.,
бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58,
63, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17, 27, 55, 77 и 91
от 2018 г.) в чл. 44б ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Собствениците на нови бентове, прагове и други напречни преградни съоръжения,
преграждащи речното корито по цялата му
широчина, затрудняващи естествените миграции на рибата, са длъжни до пускането
на обекта в експлоатация да изградят рибни
проходи. Преценка за необходимостта от изграждането на рибни проходи, осигуряващи
миграции на рибите, се извършва от директора на басейнова дирекция в съответствие
с целите и мерките в плана за управление на
речните басейни в процедурите:
1. по глава шеста от Закона за опазване на
околната среда и/или по чл. 31 от Закона за
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биологичното разнообразие чрез становището
по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, и
2. по издаване на разрешителни по реда
на Закона за водите.
(2) Собствениците на съществуващи водноелектрически съоръжения, бентове и прагове
са длъжни да изградят или реконструират рибни проходи, осигуряващи миграции на рибите,
след преценка за съответствие с плановете за
управление на речните басейни, извършена от
директора на басейнова дирекция, на базата
на информация за резултатите от изпълнен
мониторинг на риби, актуални хидроложки
данни и документацията на изградените съоръжения, предоставена от собствениците/
ползвателите на обектите.“
§ 46. В Закона за подземните богатства
(обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм., бр. 28 от
2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86
от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36, 37
и 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82
от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от 2010 г., бр. 19 от
2011 г., бр. 14 и 45 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г., бр. 96
от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) в чл. 54, ал. 1,
т. 5 след думите „околната среда“ се добавя
„включително информацията по чл. 51, ал. 2
от Закона за водите“.
§ 47. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95
от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36,
41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42,
50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60
от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от
2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г.,
бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от
2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58,
85 и 102 от 2017 г. и бр. 18, 77 и 91 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. (1) Курортни ресурси са минералните води, лечебните пелоиди (лечебна кал),
крайбрежната плажна ивица и морската вода
и местностите с благоприятни за профилактика, лечение и рехабилитация биоклиматични
условия.
(2) Лечебни пелоиди (лечебна кал) са лиманно-лагунните тини, изворните тини, езерна
утаечна кал, торфът и бентонитовите глини.
(3) За ползването на минерални води за
питейни, хигиенни, лечебни, профилактични,
рехабилитационни и спортно-рекреационни
цели министърът на здравеопазването или
оправомощено от него длъж ностно лице
издава балнеологична оценка при условия
и по ред, определени в наредбата по чл. 77,
т. 1. Балнеологичната оценка удостоверява
състава и свойствата на минералната вода
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от конкретно водовземно съоръжение на находище на минерална вода, целите и начина
на нейното приложение.
(4) Балнеологичната оценка по ал. 3 се
издава по предложение на дирек тора на
съответната басейнова дирекция или кмета на общината, управляващ/стопанисващ
минералните води от съответното находище
на минерална вода. Към предложението се
прилага изготвено резюме за конкретните
хидрогеоложки условия и експлоатационни
характеристики на водовземното съоръжение.
(5) Балнеологичната оценка по ал. 3 се
изготвя въз основа на анализи и заключения
от проведени проучвания за:
1. хидрогеоложките условия и експлоатационните характеристики на находището на
минералната вода;
2. физичните, физико-химичните, химичните, радиологичните и микробиологичните
характеристики на минералната вода;
3. фармакологичното, физиологичното и
клиничното въздействие на минералната вода.
(6) Балнеологичната оценка по ал. 3 е валидна за срок 10 години, считано от датата
на издаването є.
(7) Подновяването на балнеологичните
оценки след изтичането на срока им се извършва по реда на ал. 4, 5 и 6, като предложението
за подновяване се подава не по-късно от 6
месеца преди изтичането на срока по ал. 6.
(8) Издадените балнеологични оценки се
публикуват на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.“
2. Член 76 се изменя така:
„Чл. 76. (1) Урбанизираните територии
(населени места или части от тях и селищни
образувания) с обявени курортни ресурси и
възможности за изграждане и експлоатация
на обекти и съоръжения за профилактика,
лечение, рехабилитация, отдих и туризъм на
населението се обявяват за курорт.
(2) Обявяването на курортите се извършва
по предложение на министъра на здравеопазването с решение на Министерския съвет,
което се обнародва в „Държавен вестник“.“
3. В чл. 77:
а) точка 1 се изменя така:
„1. обявяването, използването и опазването
на курортните ресурси, курортните зони и
територии и курортите и за класификацията
на курортите;“
б) точки 2 и 4 се отменят.
4. В чл. 78, ал. 1 след думата „ползват“ се
добавя „приоритетно“.
§ 48. В Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси
(обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 91 от
2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101
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от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 95 от 2006 г., бр. 53
и 82 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 63 и 98
от 2010 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г.,
бр. 102 от 2015 г., бр. 12 и 58 от 2017 г. и бр. 53
от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. Създава се нов чл. 4в:
„Чл. 4в. (1) Лабораторни изпитвания за
определяне на токсикологични и екотоксикологични свойства се извършват в съответствие с
принципите на Добрата лабораторна практика.
(2) Спазването на принципите на Добрата
лабораторна практика от лабораториите се
удостоверява от Изпълнителната агенция
„Българска служба за акредитация“ при условията и по реда на наредбата по ал. 3 или
от националните органи на страните – членки на Европейския съюз, и на Европейското
икономическо пространство, нотифицирани
на Европейската комисия.
(3) Принципите, инспекцията и удостоверяването на Добрата лабораторна практика се
определят с наредба на Министерския съвет.“
2. В чл. 21в, ал. 1 думите „чл. 7г, ал. 3 от
този закон и на“ се заличават.
3. В чл. 21г думите „чл. 5, ал. 6“ се заменят
с „чл. 4в, ал. 3“.
4. В чл. 35, ал. 1, т. 33, буква „в“ думите
„досиета и“ и „чл. 40 (4) и“ се заличават.
§ 49. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на:
1. параграф 3, т. 1 и 3 относно чл. 94, ал. 1,
т. 9 и ал. 4, § 4, т. 2, § 5, 6, § 7, т. 2, § 8, 10 – 12,
§ 15, т. 2, § 16, 17, 21 – 26, 30 и 31, които влизат
в сила 9 месеца от обнародването му;
2. параграф 40, т. 24, която влиза в сила
от 11 август 2006 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 14 ноември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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УКАЗ № 269
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, приет от 44-то
Народно събрание на 14 ноември 2018 г.
Издаден в София на 21 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за вис
шето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.;
изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр.,
бр. 57 от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 60,
66, 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22
от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от
2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36,
62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13,
43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г.,
бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99
от 2011 г., бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63,
68 и 101 от 2013 г., бр. 54, 66 и 107 от 2014 г.,
бр. 56 и 79 от 2015 г., бр. 17 и 98 от 2016 г. и
бр. 17, 30 и 86 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 26 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение четвърто:
„След решение на съответния факултетен
съвет до 10 на сто от общия хорариум на
учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната
степен „бакалавър“ и до 20 на сто от общия
хорариум на учебните часове от у чебния
план при обучението в образователно-квалификационната степен „магистър“ могат да
бъдат провеждани от изявени специалисти
от практиката.“
2. В ал. 8:
а) в т. 3 се добавя „и одобрява предложения
за привличането на изявени специалисти от
практиката по реда на чл. 52, ал. 5“;
б) в т. 7 се добавя „включително и на
привлечените изявени специалисти от практиката по т. 3“.
§ 2. В чл. 35б се създава т. 8:
„8. предложения за обновяване на учебните
планове и програми, внесени от представители
на работодателите.“
§ 3. В чл. 45, ал. 2, изречение трето накрая
се добавя „включително и представители на
работодателите“.
§ 4. В чл. 52 се създава ал. 5:
„(5) Висшите училища имат право да привличат изявени специалисти от практиката с
решение на съответния факултетен съвет при
условия и по ред, определени в правилника
за дейността на висшето училище.“
§ 5. В чл. 88, ал. 2 след думите „В състава
на“ се добавя „постоянните комисии и“, а
накрая се добавя „както и представители на
студентите“.
§ 6. В чл. 88а, ал. 1 думите „от 3 до 7“ се
заменят с „от 5 до 9“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Откритите и незавършили до влизането
в сила на този закон процедури за акредитация и оценяване на проекти се довършват по
досегашния ред.
§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
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Законът е приет от 44-то Народно събрание на 14 ноември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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УКАЗ № 270
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
приет от 44-то Народно събрание на 14 ноември 2018 г.
Издаден в София на 21 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
(обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93
и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г.,
бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38
от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и
98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г.,
бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85
и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 77 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 24, ал. 2, изречение първо думите
„степени в обхвата на военните звания“ се
заменят с „длъжностни нива и военни звания“.
§ 2. В чл. 212, ал. 1 думите „с присвоеното
им военно звание и степента в обхвата на военното звание“ се заменят със „със заеманата
длъжност и с присвоеното им военно звание“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) До определянето на основните
месечни възнаграждения на военнослужещите по реда на този закон на същите се
заплащат възнагражденията, определени по
досегашния ред.
(2) Военнослужещите, на които определените основни месечни възнаграждения по
този закон са по-ниски от получаваните до
влизането в сила на закона, запазват размера
на възнагражденията си. В този случай военнослужещите получават лична временна
добавка, която се включва в основното месечно възнаграждение при условия и по ред,
определени от министъра на отбраната в акта
по чл. 212, ал. 2.
§ 4. (1) Подзаконовите нормативни актове
по прилагането на закона се приемат, издават
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или се привеждат в съответствие с този закон
в тримесечен срок от влизането му в сила.
(2) До приемането на подзаконовите нормативни актове по ал. 1 или до привеждането
им в съответствие с този закон се прилагат
действащите подзаконови нормативни актове,
доколкото не противоречат на този закон.
§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 14 ноември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
10265

УКАЗ № 271
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия, приет от 44-то
Народно събрание на 15 ноември 2018 г.
Издаден в София на 21 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от
2003 г.; изм., бр. 28, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30,
34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 98 от 2007 г., бр. 42
и 74 от 2009 г., бр. 99 от 2010 г.; Решение № 1
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 31
от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 68
от 2013 г., бр. 95 от 2016 г. и бр. 20, 77 и 88
от 2018 г.)
§ 1. В чл. 6 се създават ал. 3, 4, 5 и 6:
„(3) Агенцията е администратор на помощ
по смисъла на Закона за държавните помощи
за схемите по чл. 26, ал. 1.
(4) Агенцията информира министъра на
финансите за предоставянето на държавно
подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1 при
условията и по реда на Закона за държавните
помощи.
(5) Агенцията изготвя обобщена информация за всяка схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2,
която предоставя на Европейската комисия
по реда и в сроковете, предвидени в Закона
за държавните помощи и чл. 11, буква „а“ от
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от
17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории
помощи за съвместими с вътрешния пазар в
приложение на членове 107 и 108 от Договора
(ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по
нататък „Регламент (ЕС) № 651/2014“.
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(6) Агенцията събира, поддържа и съхранява
информацията за извършените от нея действия
при предоставяне на държавно подпомагане по
схема по чл. 26, ал. 1. Срокът за съхранение
на информацията е за период не по-кратък
от 10 години, считано от датата, на която е
предоставена последната индивидуална държавна помощ или минимална помощ.“
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. национална комисия за разпространение на филми;“
б) досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно
т. 4, 5 и 6.
2. В ал. 2 думите „устройствения правилник
на агенцията“ се заменят с „правилника за
прилагане на закона“.
§ 3. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) Националната комисия за
разпространение на филми се назначава със
заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок две години. Тя се състои от
5 членове, 4 от които предложени от професионалните сдружения и юридическите лица
с нестопанска цел в областта на филмовата
индустрия и един член, определен от агенцията.
(2) Националната комисия за разпространение на филми разглежда постъпилите проекти,
оценява ги по критериите по чл. 27, ал. 1, т. 1,
2 и 5 и ги класира за държавно подпомагане
с мотивирано решение за всеки проект.“
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „филмопроизводството“
се заменя с „производството на филми“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Финансовата комисия извършва експертна оценка съгласно критериите по чл. 27,
ал. 1, т. 3 и 4 и предлага на изпълнителния
директор на агенцията размера на държавното
подпомагане за всеки проект за производство
и разпространение на филми, за фестивали и
за показ на филми.“
§ 5. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Комисиите по чл. 8, а л. 1
извършват оценка на проектите, с които се
кандидатства за държавно подпомагане по
схема по чл. 26, ал. 1.
(2) Организацията на дейността на Националния съвет за кино и на комисиите по чл. 8,
ал. 1 се определя с правилника за прилагане
на закона.“
§ 6. В чл. 16, ал. 3 т. 4 се отменя.
§ 7. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Ежегодно в закона за държавния
бюджет на Република България се предвиждат:
1. субсидия за агенцията, която включва
и средствата за държавно подпомагане по
схема по чл. 26, ал. 1, като годишният размер
на субсидията не може да бъде по-малък от
сумата на средностатистическите бюджети
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за предходната година съответно на 7 пълнометражни игрални филма, 14 пълнометражни
документални филма и 160 минути анимация;
2. средства за членски внос в международни
организации, фондове и програми в областта
на филмовата индустрия, в които членува
Република България;
3. средства за издръжка на агенцията;
4. средства за финансиране на национални
фестивали, организирани от агенцията.“
§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Средствата, набрани по чл. 16, ал. 3 и
чл. 17, т. 1, се разходват за държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. до 5 на сто за схема по чл. 26, ал. 1,
т. 2 – за финансиране на разпространението
на филми;
2. до 5 на сто за схема по чл. 26, ал. 1,
т. 3 – за финансиране на показ на филми;
3. до 5 на сто за схема по чл. 26, ал. 1,
т. 3 – за финансиране на фестивали;
4. не по-малко от 85 на сто за схема по
чл. 26, ал. 1, т. 1 – за финансиране на производството на филми, от които:
а) до 5 на сто – за филми по чл. 30а;
б) до 10 на сто – за дебютни филми;
в) до 20 на сто – за филми по чл. 28, ал. 1,
т. 2, когато има осигурено финансиране от
чуждестранен копродуцент.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Годишният бюджет на всяка схема по
чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 не може да надвишава
размерите, определени в чл. 4, параграф 2,
буква „аа“ от Регламент (ЕС) № 651/2014.“
§ 9. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Държавното подпомагане на филмовата
индустрия се предоставя като:
1. схема за държавна помощ за производство на филми при спазване на изискванията
и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014;
2. схема за държавна помощ за разпространение на филми при спазване на изискванията
и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014;
3. схема за минимална помощ за фестивали и показ на филми при спазване на
изискванията и сроковете на Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември
2013 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis
(ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1407/2013“.
(2) Условията и редът за отпускане на
средствата за държавно подпомагане по ал. 1
се определят с правилника за прилагане на
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закона при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и Регламент (ЕС)
№ 1407/2013.“
2. В ал. 3 в изречение второ в началото се
добавя „Когато плащането е на траншове“.
3. Алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
„(4) Възстановяването на неправомерна
и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ се
извършва при условията и по реда на Закона
за държавните помощи.
(5) За държавно подпомагане по схема по
чл. 26, ал. 1 не може да кандидатства:
1. член на национална художествена комисия, националната комисия за разпространение
на филми или на финансовата комисия – до
изтичането на мандата на съответната комисия, в която участва;
2. служител на агенцията.
(6) Когато правомощията на член на комисия по ал. 5, т. 1 са прекратени предсрочно,
той не може да кандидатства за държавно
подпомагане до изтичането на мандата на
съответната комисия, в която е участвал.“
4. Създава се нова ал. 7:
„(7) За държавно подпомагане по чл. 26,
ал. 1 не може да кандидатства лице, свързано
с лице по ал. 5.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „финансово подпомагане по този закон“ се заменят с „държавно подпомагане по
схема по чл. 26, ал. 1“.
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „на проекти за финансово подпомагане
от агенцията“ се заменят със „за държавно
подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1“.
§ 10. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) За държавно подпомагане по
схема по чл. 26, ал. 1 може да кандидатства
лице, вписано в регистъра по чл. 19, ал. 1, което
няма просрочени задължения към агенцията
и/или просрочени публични задължения към
държавата.
(2) Лицето по ал. 1 кандидатства с проект,
който отговаря на изискванията за допустими
разходи по чл. 54, параграф 5 от Регламент
(ЕС) № 651/2014, съответно по Регламент
(ЕС) № 1407/2013.
(3) Не се допуска държавно подпомагане
на проекти, които проповядват насилие, верска, расова или етническа нетърпимост или
съдържат порнография.“
§ 11. В чл. 27, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Проектите, с които се кандидатства за държавно
подпомагане по чл. 26, ал. 1, се оценяват като
културни продукти съобразно:“.
2. В т. 4 думите „управлението и промоцията
на проекта“ се заменят с „тяхното управление
и промоция“.
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§ 12. В глава пета в наименованието на
раздел II думата „филмопроизводството“ се
заменя с „производството на филми“.
§ 13. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавно подпомагане по схема по
чл. 26, ал. 1, т. 1 се предоставя за проекти за:
1. п роизводст во на бъ лгарск и фи лми,
включително дебютни филми;
2. производство на филми при условията
на копродукция с държави – страни по Европейската конвенция за кинематографската
копродукция, съставена в Страсбург на 2 октомври 1992 г. (ратифицирана със закон – ДВ,
бр. 30 от 2004 г.) (ДВ, бр. 86 от 2004 г.), и с
други държави, с които Република България
има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия и аудио-визията;
3. производство на филми при условията
на копродукция с Българската национална
телевизия или с друг телевизионен оператор
с национален обхват;
4. дейности на предпроизводствен етап за
писане на сценарий и създаването на филм
по т. 1 – 3.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Националният съвет за кино ежегодно
предлага квота за финансиране на проекти
за дебютни филми.“
4. В ал. 6 думите „Размерът на средствата
за държавно“ се заменят с „Интензитетът на
държавното“ и навсякъде думите „бюджета на
проекта“ се заменят с „допустимите разходи“.
5. В ал. 7 в изречение първо накрая се добавя
„като този процент не може да надвишава 80 на
сто от общия бюджет на филма“ и се създава
изречение трето: „Минималното равнище на
производствената дейност на територията на
Република България е до 50 на сто от общия
производствен бюджет на филма.“
§ 14. Член 29 се отменя.
§ 15. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Държавното подпомагане за
проекти по чл. 28, ал. 1 се предоставя след
провеждане на конкурс, обявен със заповед
на изпълнителния директор на агенцията.
Условията и редът за провеждане на конкурса
се определят с правилника за прилагане на
закона.
(2) С кандидатите, придобили право да
бъдат финансирани, се сключва договор за
държавно подпомагане.
(3) С договора по ал. 2 се предоставя
държавна помощ по смисъла на Закона за
държавните помощи, като датата на неговото
влизане в сила се счита за дата, на която е
предоставена помощта.“
§ 16. В чл. 30а след думата „подпомагане“
се добавя „за производство“ и накрая се добавя „и на правилника за неговото прилагане“.
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§ 17. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „на проекти“ се добавя
„за производство на филми“ и накрая се добавя „и на правилника за неговото прилагане“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 18. В глава пета в наименованието на
раздел ІІІ думите „на разпространението и
показа“ се заменят със „за разпространение“.
§ 19. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Държавно подпомагане за
разпространение на филми се предоставя по
схема по чл. 26, ал. 1, т. 2 за:
1. български филми;
2. филми, създадени при условията на копродукция с държави – страни по Европейската
конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република
България има сключени спогодби в областта
на филмовата индустрия;
3. европейски филми.
(2) Интензитетът на държавното подпомагане за разпространение на филми по ал. 1, т. 1
и 2 е до 50 на сто от допустимите разходи, а
за разпространение на филми по ал. 1, т. 3 е
до 25 на сто от допустимите разходи.“
§ 20. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Държавното подпомагане за
филми по чл. 32 се предоставя след провеждане
на конкурс, обявен със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Условията и
редът за провеждане на конкурса се определят
с правилника за прилагане на закона.
(2) С кандидатите, които са придобили
правото да бъдат финансирани, се сключва
договор за държавно подпомагане.
(3) С договора по ал. 2 се предоставя
държавна помощ по смисъла на Закона за
държавните помощи, като датата на неговото
влизане в сила се счита за дата, на която е
предоставена помощта.“
§ 21. Член 34 се отменя.
§ 22. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „по сключените договори
до погасяване на предоставеното държавно
финансиране“ се заличават.
§ 23. В глава пета се създава раздел IV с
чл. 35а – 35д:
„Раздел IV
Държавно подпомагане за фестивали и показ
на филми
Чл. 35а. Държавното подпомагане за фестивали и показ на филми се предоставя по схема
за минимална помощ по чл. 26, ал. 1, т. 3.
Чл. 35б. (1) Държавното подпомагане за
фестивали се предоставя за създаването на
рекламни материали, филмови копия, субтитрирането, представянето и популяризирането на български филми на международни
и национални кинофестивали, седмици и
панорами на българското кино.
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(2) Интензитетът на помощта по ал. 1 не
може да надвишава 50 на сто от допустимите
разходи съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(3) Държавното подпомагане за фестивали се предоставя след влизането в сила на
договор за държавно подпомагане, сключен
между кандидата и агенцията.
Чл. 35в. (1) Държавно подпомагане за показ
на филми се предоставя за:
1. български филми;
2. филми, създадени при условията на копродукция с държави – страни по Европейската
конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република
България има сключени спогодби в областта
на филмовата индустрия;
3. европейски филми.
(2) Държавното подпомагане за показ на
филми по ал. 1, т. 1 и 2 е в размер до 50 на
сто от средната цена на билета за предходната
година в съответния киносалон или киносалон
в кинокомплекс, умножена по броя на местата
в него и по броя на прожекциите на филма, за
който се кандидатства, като размерът не може
да надвишава определените в член 3, параграф 2
от Регламент (ЕС) № 1407/2013 размери.
(3) Държавното подпомагане за показ на
филми по ал. 1, т. 3 е в размер до 25 на сто
от общите приходи от продадените билети в
съответния киносалон или киносалон в кинокомплекс за съответния филм, като размерът
не може да надвишава определените в член 3,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013
размери.
(4) Държавното подпомагане за показ на
филми се предоставя въз основа на проект,
който може да включва до 4 филма.
(5) Държавното подпомагане за фестивали се предоставя след влизането в сила на
договор за държавно подпомагане, сключен
между кандидата и агенцията.
Чл. 35г. (1) Държавното подпомагане за показ на филми се предоставя по искане на лице,
което извършва показ на филми в киносалони
на територията на Република България. Към
искането лицето предоставя на агенцията и
информация за дейността си по чл. 43.
(2) Условията и редът за предоставяне на
държавното подпомагане за показ на филми
се определят с правилника за прилагане на
закона.
(3) С цел недопускане надвишаване на
размерите, определени в член 3, параграф 2
от Регламент (ЕС) № 1407/2013, помощта се
изразява като парични безвъзмездни средства и използваните стойности са в брутно
изра жение преди облагане с данъци или
други такси.
(4) Помощта, изплащана на траншове, се
сконтира към стойността є към момента на
нейното предоставяне. Лихвеният процент,
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който се използва за сконтиране, е сконтовият
процент, приложим към момента на отпускане
на помощта.
Ч л. 35д. За д ържа вно под пома га не за
фестивали и показ на филми може да кандидатства лице, вписано в регистъра по чл. 19,
ал. 1, което няма просрочени задължения
към агенцията и/или просрочени публични
задължения към държавата.“
§ 24. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните допълнения:
1. В т. 23 накрая се добавя „както и късометражен филм, първи и втори филми на
режисьора, документален филм или филм с
малък бюджет или друг филм с трудна търговска реализация“.
2. Създава се т. 24:
„24. „Схема за помощ“ е понятие по смисъла на т. 35 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавните помощи.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. За държавно подпомагане по чл. 26,
ал. 1, т. 1 и 2 може да кандидатства проект,
който до влизането в сила на този закон е
преминал оценка за културен продукт и изпълнението по него не е започнало.
§ 26. Схемите за държавна помощ по чл. 26,
ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат от влизането в сила
на правилника за прилагане на закона.
§ 27. В срок един месец от влизането в сила
на този закон Министерският съвет приема
правилника за прилагане на закона и привежда
устройствения правилник на Изпълнителната
агенция „Национален филмов център“ и тарифата по чл. 25 в съответствие с този закон.
§ 28. В Закона за културното наследство
(обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от
2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101
от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77
и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98
от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от 2016 г., бр. 96 от
2017 г. и бр. 7, 77 и 89 от 2018 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 64, ал. 3 думите „чл. 58, ал. 1 и
3, чл. 62, ал. 1 и чл. 64, ал. 1“ се заменят с
„ал. 1, чл. 58, ал. 1 и 3 и чл. 62, ал. 1“.
2. В чл. 200д думите „ал. 2“ се заменят с
„ал. 3“.
3. В чл. 229, ал. 2 думите „а в случаите
по чл. 196, ал. 2 – от кмета на съответната
община“ се заличават.
§ 29. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 15 ноември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
10267
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УКАЗ № 272
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за корпоративното подоходно облагане, приет от 44-то Народно събрание на 7 ноември
2018 г., повторно приет на 22 ноември 2018 г.
Издаден в София на 23 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
корпоративното подоходно облагане (обн.,
ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110
от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и
95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35,
51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г.,
бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1,
105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от
2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г., бр. 58,
85, 92, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 15 от 2018 г.)
§ 1. В глава първа се създава чл. 11а:
„Данъчно третиране на договори за оперативен
лизинг, съгласно Международните счетоводни
стандарти, при лизингополучатели
Чл. 11а. (1) Счетоводно отчетените разходи
и приходи във връзка с договори за оперативен
лизинг, съгласно Международните счетоводни
стандарти, при лизингополучатели, не се признават за данъчни цели. Активи с право на
ползване във връзка с договори за оперативен
лизинг, съгласно Международните счетоводни
стандарти, признати при лизингополучатели,
не са данъчни амортизируеми активи.
(2) За данъчни цели се признават разходите
и приходите, определени съгласно правилата на
Счетоводен стандарт 17 „Лизинг“ по отношение
на експлоатационния лизинг, приложени към
съответните договори за оперативен лизинг
по ал. 1. Сумите по предходното изречение се
третират като счетоводни разходи и приходи
за целите на закона.“
§ 2. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
2. В ал. 2 цифрата „5“ се заличава, а думите
„ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случай че данъчно задължено лице
прилага за текущата година чл. 43а, признатите разходи за лихви по реда на ал. 2
се ограничават до размера на остатъка на
признатото превишение на разходи по заеми
след прилагането на чл. 43а, ал. 5.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
5. Досегашната ал. 5 се отменя.
§ 3. В глава осма се създава чл. 43а:
„Правило за ограничаване на приспадането на
лихви
Чл. 43а. (1) Не се признава за данъчни
цели превишението на разходите по заеми
за текущата година в размер, определен по
следната формула:
НПРЗ = ПРЗ – 0,30 × ДФРЛДА, където:
НПРЗ е непризнатото превишение на разходи по заеми;
ПРЗ е превишението на разходите по заеми,
определено по реда на ал. 2;
ДФРЛДА е данъчният финансов резултат
преди лихви, данъци и амортизации, определен
по реда на ал. 3.
(2) Превишението на разходите по заеми е
сумата, с която общият размер на разходите
по заеми, посочени в ал. 4, превишава общия
размер на признатите за данъчни цели лихви,
представляващи признати за данъчни цели
приходи и/или суми, които водят до увеличение на данъчния финансов резултат, както
и други приходи и/или суми, икономически
еквивалентни на лихви.
(3) Данъчният финансов резултат преди
лихви, данъци и амортизации за текущата
година се определя по следната формула:
ДФРЛДА = ДФР + ДА – ПЛ + РЗ, където:
ДФР е данъчният финансов резултат, формиран по общия ред на закона, преди приспадане на данъчни загуби и преди прилагането
на чл. 43 и този член;
ДА е общият размер на годишните данъчни
амортизации;
ПЛ е общият размер на признатите за данъчни цели лихви, представляващи приходи
и/или суми, които водят до увеличение на
данъчния финансов резултат, както и други
приходи или суми, икономически еквивалентни на лихви;
РЗ е общият размер на разходите по заеми,
посочени в ал. 4, преди прилагането на чл. 43
и този член.
(4) Разходи по заеми за целите на този член
са признатите за данъчни цели разходи и/или
суми, които водят до намаление на данъчния
финансов резултат, в които:
1. се включват всички разходи за лихви
по всякакъв вид дълг, други разходи и суми,
икономически еквивалентни на лихви, както
и други разходи и суми, направени във връзка
с набирането на средства включително, но
не само:
а) плащания по заеми, даващи право на
дял от печалбата;
б) условен лихвен процент за инструменти
като конвертируеми облигации и облигации
с нулев купон;
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в) суми по алтернативни механизми за
финансиране;
г) лихви по финансов лизинг;
д) лихва, капитализирана като част от
стойността на неамортизируем актив за данъчни цели, при разпореждане с този актив,
амортизацията на капитализирана лихва за
данъчен амортизируем актив или лихвата,
включена в данъчната стойност на данъчен
амортизируем актив, при разпореж дане с
този актив;
е) суми, изчислени на базата на възвръщаемост на финансирането съгласно правилата
за трансферно ценообразу ване, когато са
приложими;
ж) суми на условни лихви по деривативни
инструменти или споразумения за хеджиране,
свързани с финансиране;
з) курсови разлики по заеми и инструменти,
свързани с набирането на средства;
и) възнаграждения за гаранция при финансиране;
к) такси и подобни разходи, свързани със
заемането на средства;
2. не се включват разходи и суми за наказателни лихви за закъснели плащания и неустойки, които не са свързани с финансиране.
(5) Непризнатото по ал. 1 превишение на
разходи по заеми се признава за данъчни цели
през следващите години до изчерпването му
в размер, определен за текущата година по
следната формула:
ППРЗ = 0,30 × ДФРЛДА + ПЛ – РЗ, където:
ППРЗ е признатото превишение на разходи
по заеми;
ДФРЛДА е данъчният финансов резултат
преди лихви, данъци и амортизации, определен
за текущата година по реда на ал. 3;
ПЛ е общият размер на признатите за данъчни цели лихви, представляващи приходи
и/или суми, които водят до увеличение на
данъчния финансов резултат, както и други
приходи или суми, икономически еквивалентни на лихви;
РЗ е общият размер на разходите по заеми,
посочени в ал. 4, преди прилагането на чл. 43
и този член.
(6) Когато данъчният финансов резултат
преди лихви, данъци и амортизации е отрицателна величина, той не участва при определяне
на размера на непризнатото и признатото
превишение на разходи по заеми по ал. 1 и 5.
(7) Алинея 1 не се прилага, когато превишението на разходите по заеми, определено
за текущата година, не надвишава левовата
равностойност на 3 000 000 евро, определени по
официалния валутен курс на лева към еврото.
(8) В случаите, в които превишението на
разходите по заеми, определено за текущата
година, надвишава прага по ал. 7 и чл. 43 не
е приложен, не се признава за данъчни цели
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превишението на разходите по заеми в размер
равен на превишението на разходи по заеми
за текущата година намалено с 30 на сто от
данъчния финансов резултат преди лихви,
данъци и амортизации.
(9) В случаите, в които превишението на
разходите по заеми, определено за текущата
година, надвишава прага по ал. 7 и:
1. непризнатото превишение на разходите
по заеми по ал. 1 е по-високо от непризнатите
разходи за лихви по чл. 43, ал. 1, не се признава
за данъчни цели непризнатото превишение на
разходите по заеми по ал. 1; в този случай
чл. 43, ал. 1 не се прилага;
2. непризнатото превишение на разходите
по заеми по ал. 1 е по-ниско от непризнатите разходи за лихви по чл. 43, ал. 1, не
се признават за данъчни цели непризнатото
превишение на разходите по заеми по ал. 1
и разликата между непризнатите разходи за
лихви по чл. 43, ал. 1 и непризнатото превишение на разходите по заеми по ал. 1.
(10) Не се регулират по реда на ал. 1 – 9
разходите по заеми на кредитните институции.“
§ 4. Създава се глава девета „а“ с чл. 47в,
47г и 47д:
„ Г л а в а

д е в е т а

„ а “

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ В СЛУЧАИТЕ НА КОНТРОЛИРАНО
ЧУЖДЕСТРАННО ДРУЖЕСТВО
Контролирано чуждестранно дружество
Чл. 47в. (1) Контролирано чуждестранно
дружество е чуждестранно образувание или
място на стопанска дейност в чужбина, чиито
печалби не подлежат на данъчно облагане
или са освободени от облагане с данъци в
Република България, когато са изпълнени
следните условия:
1. в сл у ча й на ч у ж дес т ра н но образувание – данъчно задълженото лице само
стоятелно или заедно със своите свързани
предприятия има пряко или косвено участие
в над 50 на сто от правата на глас, или има
пряко или косвено участие в над 50 сто от
капитала, или има право да получи над 50
на сто от печалбата на това образувание, и
2. действително платеният корпоративен
данък върху печалбата от образуванието или
мястото на стопанска дейност е по-нисък от
разликата между корпоративния данък, който
би бил начислен на образуванието или мястото на стопанска дейност по реда на този
закон, и действително платения корпоративен
данък върху печалбата от образуванието или
мястото на стопанска дейност.
(2) Размерът на косвеното у частие по
ал. 1, т. 1, което данъчно задълженото лице
притежава в чуждестранно образувание, се
определя като сбор от участията, които всяко от свързаните му предприятия притежава
пряко в чуждестранното образувание.
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(3) За целите на ал. 1, т. 2 не се взема
предвид мястото на стопанска дейност на
контролирано чуждестранно дружество, което не подлежи на данъчно облагане или е
освободено от данъци в държавата, в която
контролираното чуждестранно дружество е
местно лице за данъчни цели.
(4) Алинея 1 не се прилага за контролирано
чуждестранно дружество, което не подлежи
на облагане с корпоративен данък върху печалбата в държавата, в която контролираното
чуждестранно дружество е местно лице за
данъчни цели.
Данъчен финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество
Чл. 47г. (1) Данъчно задълженото лице
увеличава данъчния си финансов резултат за
текущата година с данъчната печалба за същия
данъчен период на чуждестранно образувание,
която не е разпределена, или печалбата, реализирана от място на стопанска дейност от
чужбина за същия данъчен период.
(2) Данъчната печалба по ал. 1:
1. се определя по реда на този закон;
2. увеличава данъчния финансов резултат
за данъчния период на данъчно задълженото
лице, в който приключва данъчният период
на чуждестранното образувание, в случаите,
в които данъчните периоди са различни;
3. увеличава данъчния финансов резултат
пропорционално на най-високото от участията в правата на глас, в капитала или в
печалбата на чуждестранното образувание,
както и пропорционално на периода от съответния данъчен период на чуждестранното
образувание, през който са били изпълнени
условията чуждестранното образувание да е
контролирано чуждестранно дружество.
(3) Данъчната загуба на контролирано
чуждестранно дружество от текущия данъчен
период, определена по реда на този закон, не
се приспада от данъчните печалби на данъчно
задълженото лице от източник в страната
или други държави през текущата или следващи години. Данъчната загуба по изречение
първо се приспада последователно само от
данъчните печалби на същото контролирано
чуждестранно дружество или от данъчната
печалба на друго контролирано чуждестранно
дружество в същата чужда държава, от която
е възникнала, през следващите 5 години.
(4) Когато чуждестранно образувание разпредели печалба, която подлежи на облагане
при данъчно задълженото лице, данъчният
финансов резултат на същото се намалява с
печалбата, която на основание ал. 1 е увеличила данъчния финансов резултат на данъчно
задълженото лице за минала година. Намалението е до размера на разпределената печалба,
но не повече от размера на печалбата, която
на основание ал. 1 е увеличила данъчния
финансов резултат за минала година.
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(5) Когато данъчно задължено лице реализира приход, който подлежи на облагане, от
разпореждане с участието си в чуждестранно
образувание или със стопанска дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност
в чужбина, данъчният финансов резултат на
данъчно задълженото лице за текущата година
се намалява с размера на печалбата от чуждестранното образувание, която на основание
ал. 1 е увеличила данъчния финансов резултат на данъчно задълженото лице за минала
година и за която не е приложена ал. 4, до
размера на прихода от разпореждането.
(6) Данъчно задълженото лице има право на данъчен кредит за данъка, платен от
контролирано чу ж дестранно дру жество в
чужбина по отношение на печалби, които на
основание на ал. 1 са включени в данъчния
финансов резултат на данъчно задълженото
лице. Данъчният кредит се определя по реда
на чл. 14, ал. 4.
(7) Алинея 1 не се прилага, когато контролирано чуждестранно дружество извършва
съществена стопанска дейност с помощта на
персонал, оборудване, активи и помещения,
което се доказва от данъчно задълженото
лице чрез съответните факти и обстоятелства.
(8) При определяне на данъчния финансов
резултат на контролирано чуждестранно дружество по реда на този закон счетоводният
финансов резултат на контролирано чуждестранно дружество се определя съгласно
приложимите от данъчно задълженото лице
счетоводни стандарти.
Регистър на контролираните чуждестранни
дружества
Чл. 47д. (1) Данъчно задълженото лице води
регистър на контролираните чуждестранни
дружества, който съдържа данни най-малко за:
1. размера на участията по чл. 47в, ал. 1,
т. 1, в това число промяната им в рамките
на данъчния период;
2. размера на печалбата на чуждестранно
образувание, която не е разпределена, съответно печалбата на място на стопанска дейност,
определени по реда на този закон и които на
основание чл. 47г, ал. 1 са увеличили данъчния
финансов резултат на данъчно задълженото
лице за всеки данъчен период;
3. размера на загубата, определена по реда
на този закон за текущата и минали години
във връзка с прилагане на чл. 47г, ал. 3;
4. размера на данъчния финансов резултат
за съответния данъчен период, определен по
реда на този закон, както и на действително
платения корпоративен данък върху печалбата
от контролирано чуждестранно дружество в
държавата, в която чуждестранното образувание е местно лице за данъчни цели или в
която е разположено мястото на стопанска
дейност;
5. датата на разпределяне на печалба от
контролирано чуждестранно дружество, дата
на разпореждане с участие или със стопан-
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ска дейност, както и размер на разпределена
печалба, съответно размер на прихода от
разпореждане;
6. друга информация, необходима за определяне на данъчния финансов резултат на
данъчно задълженото лице, в случаите на
контролирано чуждестранно дружество.
(2) Данъчно задълженото лице представя
регистъра по ал. 1 при поискване от органите
по приходите на Националната агенция за
приходите.“
§ 5. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Данъчни дълготрайни материални активи са и амортизируемите активи с право на
ползване във връзка с договори за финансов
лизинг, съгласно Международните счетоводни
стандарти, признати при лизингополучатели.“
§ 6. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Ограничението по ал. 1, т. 1 не се
прилага при последваща оценка на данъчни
дълготрайни материални активи по чл. 50,
ал. 2, която се дължи на преоценка на пасива
по договора за финансов лизинг.“
§ 7. В глава четиринадесета се създава
чл. 91а:
„Данъчна печалба в случаите на контролирано
чуждестранно дружество
Чл. 91а. Разпоредбите на тази глава не се
прилагат по отношение на данъчна печалба,
произтичаща от контролирано чуждестранно
дружество.“
§ 8. В чл. 92, ал. 4 се създава изречение
второ: „Годишна данъчна декларация се подава, когато за данъчния период, през който
не е осъществявана дейност по смисъла на
Закона за счетоводството, възникне задължение за корпоративен данък или данък върху
разходите, както и когато данъчно задължено лице желае да декларира други данни
и обстоятелства, предвидени в образеца на
декларацията.“
§ 9. В чл. 116а ал. 5 се изменя така:
„(5) Едноличният търговец не може да признава за данъчни цели непризнатите разходи
за лихви в преобразуващото се дружество от
прилагане на режима на слабата капитализация и/или от прилагане на правилото за
ограничаване приспадането на лихви.“
§ 10. В чл. 120 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Регулиране
на слабата капитализация и прилагане на
правилото за ограничаване приспадането на
лихви“.
2. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

„(1) При преобразуване по Търговския закон
приемащите или новоучредените дружества
не могат да признават за данъчни цели непризнатите разходи за лихви и/или непризнатото превишение на разходи по заеми в
преобразуващите се дружества от прилагане на
режима на слабата капитализация, съответно
на правилото за ограничаване приспадането
на лихви.
(2) При продажба на предприятие по чл. 15
от Търговския закон правоприемникът не
може да признава за данъчни цели непризнатите разходи за лихви и/или непризнатото
превишение на разходи по заеми при отчуждителя от прилагане на режима на слабата
капитализация, съответно на правилото за
ограничаване приспадането на лихви.“
§ 11. В чл. 146 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Регулиране
на слабата капитализация и прилагане на
правилото за ограничаване приспадането на
лихви“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При преобразуване по този раздел
получаващите дружества нямат право да признават за данъчни цели непризнатите разходи
за лихви и/или непризнатото превишение на
разходи по заеми в преобразуващите се дружества от прилагане на режима на слабата
капитализация, съответно на правилото за
ограничаване приспадането на лихви.“
§ 12. В чл. 158 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) По отношение на данъчните декларации, подавани по реда на тази глава, се
прилага чл. 92, ал. 4, когато през данъчния
период не е осъществявана дейност по смисъла
на Закона за счетоводството.“
§ 13. В глава двадесет и първа раздел II
„Корпоративен данък при прекратяване“ с
чл. 159 и 160 се отменя.
§ 14. В чл. 161 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Последният данъчен период на данъчно
задължено лице, прекратено с ликвидация
или с обявяване в несъстоятелност, обхваща
времето от 1 януари на годината, в която е
извършено заличаването, до датата на заличаването.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Представляващият данъчно задълженото лице през последния данъчен период – лик
видатор, синдик, представляващият място
на стопанска дейност, неперсонифицирано
дружество или осигурителна каса, декларира
и внася удържания от имуществото на данъчно задълженото лице дължим данък за този
данъчен период.“

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

§ 15. В чл. 162 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на датата на подаване
на искането за заличаване заедно с копие от
него“ се заменят с „в 30-дневен срок от датата
на заличаване на данъчно задълженото лице“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 и 4 думите „се подава на“ се
заменят със „се подава в 30-дневен срок от“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато датата на заличаването при
ликвидацията или несъстоятелността или
прекратяването на дейността на място на
стопанска дейност, или прекратяването на
неперсонифицирано дружество или осигурителна каса е преди изтичането на срока за
подаване на годишната данъчна декларация
за предходната година и същата не е подадена, тя се подава в сроковете по ал. 1, 3 и 4,
когато те изтичат преди този срок.“
5. Алинея 6 се отменя.
§ 16. Член 163 се изменя така:
„Внасяне на данъка за последния данъчен период
Чл. 163. (1) Дължимият корпоративен данък
за последния данъчен период, определен по
чл. 161, ал. 1, 3 и 4, се внася в сроковете за
декларирането му.
(2) Когато датата на заличаването при
ликвидацията или при несъстоятелността
или прекратяването на дейността на място
на стопанска дейност, или прекратяването на
неперсонифицирано дружество или осигурителна каса е преди изтичането на срока за
внасяне на годишния корпоративен данък за
предходната година и същият не е внесен, той
се внася в срока по ал. 1, когато той изтича
преди този срок. В този случай по отношение на корпоративния данък за предходната
година се прилага чл. 161, ал. 7.“
§ 17. Член 164 се отменя.
§ 18. В чл. 201 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 изречение трето се изменя така:
„При заличаване/прекратяване на данъчно
задълженото лице информацията се предоставя в декларацията по ал. 7.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) При за л и ча ва не/п рек ратя ва не на
данъчно задълженото лице декларацията се
подава от лицата по чл. 161, ал. 7 в срока и
по реда за подаване на данъчната декларация
по чл. 162.“
§ 19. В чл. 202 се създава ал. 6:
„(6) При заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице данъкът се внася в
сроковете за декларирането му от лицата по
чл. 161, ал. 7.“
§ 20. В чл. 209 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 6:
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„6. разполага с образец на ваучер за храна,
който отговаря на следните изисквания:
а) съдържа серия и номер, които позволяват
неговото индивидуализиране и проследяване;
б) съдържа фирма, седалище и адрес на
управление на оператора, единния идентификационен код, определен от Агенцията по
вписванията, съответно единния идентификационен код по БУЛСТАТ;
в) съдържа фирма, единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, съответно единния идентификационен
код по БУЛСТАТ на работодателя;
г) съдържа номинална стойност на ваучера
за храна (изразена цифром и словом), определена в левове;
д) съдържа срок на валидност на ваучера
за храна;
е) съдържа изрична забрана за покупка
на вино, спиртни напитки, пиво и тютюневи
изделия чрез ваучери за храна;
ж) съдържа изрична забрана за връщане
на остатък до номиналната стойност на предоставения ваучер;
з) съдържа най-малко пет способа за защита;
и) съдържа място за поставяне на дата и
печат на доставчика;
к) съдържа уникалния номер на получената
от оператора индивидуална квота, по която
е предоставен ваучерът за храна;
л) съдържа дата на издаване на заповедта на
получената от оператора индивидуална квота,
по която е предоставен ваучерът за храна.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разрешението се издава от министъра
на финансите въз основа на конкурс. Отказ
за издаване на разрешение се извършва с мотивирана писмена заповед на министъра на
финансите на кандидат, който не отговаря на
някое от изискванията по ал. 2 или който е
представил неверни данни или информация.
Разрешението се отнема, когато операторът:
1. престане да отговаря на някое от изискванията по ал. 2, 8 и 9;
2. престане да осъществява дейност;
3. не е осъществявал дейност през предходните две години, от които за годината преди
предходната е получил първа индивидуална
квота;
4. е предоставил на работодатели ваучери
за храна по получена индивидуална квота за
предоставяне на ваучери за храна, които са с
номинална стойност, превишаваща тази индивидуална квота, или е предоставил ваучери за
храна, без да е получил индивидуална квота.“
§ 21. В чл. 217 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 се създава изречение второ: „Лицата, които за предходната година не са били
задължени и не са подали годишна данъчна
декларация, декларират избора си по ал. 3 с
годишната данъчна декларация за текущата
година.“

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

2. Създава се ал. 5:
„(5) При за л и ча ва не/п рек ратя ва не на
данъчно задълженото лице данъкът върху
разходите се декларира и внася от лицата по
чл. 161, ал. 7 в срока и по реда за подаване на
данъчната декларация и за внасяне на данъка
по чл. 162 и 163.“
§ 22. В глава тридесет и първа се създава
чл. 218а:
„Алтернативен данък при заличаване/прекратяване
Чл. 218а. (1) Последният представляващ
данъчно задъл женото лице – лик видатор,
синдик, представляващият място на стопанска дейност, неперсонифицирано дружество
или осигурителна каса, декларира и внася
удържания от имуществото на данъчно задълженото лице дължим данък, чийто срок за
внасяне изтича след датата на заличаването/
прекратяването.
(2) В случаите по ал. 1 данъкът за данъчния
период, през който е извършено заличаването/прекратяването, се декларира и внася в
30-дневен срок от датата на заличаването/
прекратяването.
(3) Когато датата на заличаването/прекратяването е преди 31 март и годишната
данъчна декларация за предходната година
не е подадена, тя се подава в срока по ал. 2,
когато той изтича преди 31 март.“
§ 23. Член 264 се изменя така:
„Чл. 264. (1) Представляващият данъчно задълженото лице, включително лицето, изпълнявало длъжността ликвидатор, синдик или
представляващ място на стопанска дейност,
неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, който с действие или бездействие
е допуснал нарушение, посочено в чл. 261, 262
или 263, се наказва с имуществена санкция
или с глоба в размер от 200 до 1000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция или глобата е в размер
от 400 до 2000 лв.“
§ 24. Член 276 се изменя така:
„Чл. 276. Данъчно задължено лице, което
не изпълни задълженията си по чл. 92, ал. 3,
чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2 или чл. 259, ал. 3,
се наказва с имуществена санкция в размер от
500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – в
размер от 1500 до 5000 лв.“
§ 25. Създава се чл. 277г:
„Чл. 277г. Данъчно задължено лице, което
не изпълни задълженията си по чл. 47д или
посочи неверни данни и обстоятелства в регистъра по този член, се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв.,
при повторно нарушение – в размер от 6000
до 10 000 лв.“
§ 26. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 84, 85 и 86:
„84. „Свързано предприятие“ за целите на
чл. 47в е:
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а) образувание, в което данъчно задълженото лице има пряко или косвено участие
под формата на права на глас или собственост върху капитала в размер 25 на сто или
повече, или има право да получава 25 на сто
или повече от печалбите на това образувание;
б) физическо лице или образувание, което
има пряко или косвено участие под формата на
права на глас или собственост върху капитала
в данъчно задължено лице в размер 25 на сто
или повече, или има право да получава 25
на сто или повече от печалбите на данъчно
задълженото лице.
Ако физическо лице или образувание има
пряко или косвено участие в размер 25 на сто
или повече в данъчно задълженото лице и в
едно или повече образувания, всички образувания, включително данъчно задълженото
лице, се считат за свързани предприятия.
85. „Образувание“ за целите на глава девета
„а“ е образувание по смисъла на § 1а, т. 51
от допълнителните разпоредби на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
86. „Кредитна институция“ за целите на
чл. 43 и 43а е банка по смисъла на чл. 2, ал. 1
от Закона за кредитните институции, получила лиценз от Българската народна банка за
извършване на банкова дейност, както и лице
по смисъла на член 4, параграф 1, точка 1 от
Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните
институции и инвестиционните посредници и
за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
(OB, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), от друга държава членка, получило лиценз от съответната
държава членка по произход, което извършва
банкова дейност на територията на Република
България чрез клон.“
§ 27. В § 2 от допълнителните разпоредби
съюзът „и“ пред думите „Директива (ЕС)
2015/121 на Съвета от 27 януари 2015 г.“ се
заменя със запетая и накрая се добавя „и
Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12
юли 2016 г. за установяване на правила срещу
практиките за избягване на данъци, които
пряко засягат функционирането на вътрешния
пазар (ОВ, L 193/1 от 19 юли 2016 г.)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. Непризнатите разходи за лихви след
1 януари 2014 г. съгласно чл. 43, подлежащи
на приспадане и неприспаднати до 31 декември 2018 г., се приспадат по реда на чл. 43,
ал. 2, когато не се прилага чл. 43а, и по реда
на чл. 43, ал. 3 в случаите, в които чл. 43а се
прилага за съответната година.
§ 29. Член 82 не се прилага при промяна в
счетоводната политика в резултат на прилагането на Международен стандарт за финансово
отчитане 16 „Лизинг“. Не се признават за данъчни цели счетоводните приходи и разходи,
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възникнали при промяната в счетоводната
политика в резултат на първоначалното прилагане на Международен стандарт за финансово
отчитане 16 „Лизинг“.
§ 30. Когато сроковете за деклариране и
внасяне на данък по отменените и изменените
с този закон разпоредби на глава двадесет и
първа изтичат след 31 декември 2018 г., се
прилагат разпоредбите на този закон.
§ 31. Разпоредбите на този закон се прилагат, когато датата на заличаване/прекратяване
на данъчно задълженото лице в случаите по
§ 15, т. 2 относно чл. 201, ал. 7, § 16 относно
чл. 202, ал. 6, § 18 относно чл. 217 и § 19
относно чл. 218а е преди 1 януари 2019 г., но
сроковете за деклариране и внасяне на данъка
съгласно този закон изтичат след 31 декември
2018 г.
§ 32. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от
2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и
99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г.,
бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94
от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1,
53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61, 79 и
95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 98 от 2016 г.,
бр. 58, 63 и 97 от 2017 г. и бр. 15 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 22а:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Данъчното облекчение се ползва до
размера на сумата от годишните данъчни
основи по чл. 17 и при условие че съпругът/
съпругата няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година.“;
б) създава се ал. 6:
„(6) Когато в нарушение на условието по
ал. 3 и двамата съпрузи са ползвали данъчното
облекчение, всяко от лицата дължи частта от
данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.“
2. В чл. 22в:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Данъчното облекчение се ползва до
размера на сумата от годишните данъчни
основи по чл. 17 и при условие че другият
родител, съответно другият приемен родител,
близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година. Когато
размерът на данъчното облекчение е по-висок
от сумата на годишните данъчни основи по
чл. 17, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен
родител, близък или роднина, чрез подаване
на годишна данъчна декларация по чл. 50.“;
б) алинея 5 се отменя;
в) в ал. 6 думите „и когато представи писмена декларация по ал. 4 от другия родител“
се заличават;
г) създава се ал. 9:
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„(9) Когато в нарушение на условието по
ал. 4 пълният размер на данъчното облекчение е ползван от повече от едно лице, всяко
от лицата по ал. 3 дължи частта от данъка,
съответстваща на размера на ползваното
облекчение.“
3. В чл. 22г:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Данъчното облекчение се ползва до
размера на сумата от годишните данъчни
основи по чл. 17 и при условие че другият
родител, съответно другият приемен родител,
близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година. Когато
размерът на данъчното облекчение е по-висок
от сумата на годишните данъчни основи по
чл. 17, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен
родител, близък или роднина, чрез подаване
на годишна данъчна декларация по чл. 50.“;
б) алинея 5 се отменя;
в) в ал. 6 думите „и когато представи писмена декларация по ал. 4 от другия родител“
се заличават;
г) създава се ал. 8:
„(8) Когато в нарушение на условието по
ал. 4 пълният размер на данъчното облекчение е ползван от повече от едно лице, всяко
от лицата по ал. 3 дължи частта от данъка,
съответстваща на размера на ползваното
облекчение.“
4. В чл. 23, ал. 2 накрая се добавя „включително когато декларацията се подава по реда
на чл. 53, ал. 2, както и по реда на чл. 103 и
104 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс“.
5. В чл. 35 т. 2 се отменя.
6. В чл. 38 се създават ал. 14 и 15:
„(14) С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите облагаеми парични
и предметни награди от игри, от състезания
и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.
(15) С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от физически лица,
нерегистрирани като земеделски стопани,
облагаеми доходи, получени под формата на
държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на
земеделието, от Европейския фонд за развитие
на селските райони и от държавния бюджет.“
7. Член 45 се изменя така:
„Издаване на документи за изплатен доход и
удържан данък
Чл. 45. (1) При поискване от лицето работодателят издава служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем
доход и за удържаните през годината данък и
задължителни осигурителни вноски. Когато
служебната бележка се издава от работодател
по основното трудово правоотношение на
работника или служителя към 31 декември
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на данъчната година, се посочва и данъкът,
удържан или възстановен на лицето при определяне на годишния размер на данъка по
реда на чл. 49.
(2) Обстоятелството, че работодателят не
е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната
година, се установява с писмена декларация,
предоставена от работника/служителя.
(3) При прекратяване на дейността на работодателите, които нямат правоприемник,
служебните бележки по ал. 1 се издават от
последния представляващ работодателя или
от съответното териториално поделение на
Националния осигурителен институт, където
са предадени разплащателните ведомости и
приложенията към тях по реда на Кодекса за
социално осигуряване.
(4) Предприятие или самоосигу ряващо
се лице по смисъла на Кодекса за социално
осигуряване – платец на доходи по чл. 29 или
31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 сметка за
изплатени суми по образец, която предоставя
на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице.
(5) При поискване от лицето предприятието или самоосигуряващото се лице, платец
на доходи по чл. 29 или 31, издава служебна
бележка по образец за изплатения през годината доход и за удържаните през годината
данък и задължителни осигурителни вноски.
(6) Сметката за изплатени суми по ал. 4
и служебната бележка по ал. 5 не се издават
в случаите по чл. 43, ал. 5.
(7) При поискване от лицето предприятието
или самоосигуряващото се лице платец на
доходи от други източници по чл. 35 издава
служебна бележка по образец за изплатените
през годината доходи и за удържания през
годината данък.
(8) Служебните бележки по ал. 1, 5 и 7 се
издават в 14-дневен срок от датата на поискването им.“
8. В чл. 46, ал. 1 думите „11 и 12“ се заменят с „11, 12, 14 и 15“.
9. В чл. 48:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) От определения по ал. 1 данък се
приспада и данъчното облекчение по чл. 22д,
ал. 2.“;
б) алинея 8 се изменя така:
„(8) Данъкът по ал. 1 и 2 се закръглява
към всеки пълен лев след приспаданията по
ал. 3 – 6, когато не се ползва отстъпка, или
след ползването на отстъпка.“
10. В чл. 50:
а) в ал. 1, т. 3, буква „в“ думите „ал. 8 и
ал. 13“ се заменят с „ал. 8, 13 и 14“;
б) алинея 4 се отменя.
11. В чл. 51 ал. 2 се изменя така:
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„(2) Годишен отчет за дейността не подават
лицата по ал. 1, които през данъчната година
не са осъществявали дейност по смисъла на
Закона за счетоводството.“
12. В чл. 53:
а) в ал. 1 думите „до 30 април“ се заменят
с „от 10 януари до 30 април“;
б) в ал. 6 навсякъде думите „31 януари“
се заменят с „31 март“;
в) създава се ал. 7:
„(7) Годишната данъчна декларация на
самоосигуряващите се лица по смисъла на
Кодекса за социално осигуряване се подава
само по електронен път.“
13. В чл. 55 ал. 3 се изменя така:
„(3) В декларацията по ал. 1 не се посочва
дължимият от работодателите данък за доходи от трудови правоотношения, за който
се подава информация по ред и по начин,
определени в наредба, издадена от министъра
на финансите.“
14. В чл. 56:
а) в а л. 2 след д у мите „Предпри яти ята – платци на доходи“ се добавя „както и
самоосигуряващите се лица по смисъла на
Кодекса за социално осигуряване“;
б) създава се ал. 3:
„(3) При за л и ча ва не/п рек ратя ва не на
предприятието декларацията по чл. 55, ал. 1
се подава в срока и по реда за подаване на
данъчната декларация по чл. 162 от Закона
за корпоративното подоходно облагане. В
същия срок се внасят и данъците, дължими
по декларацията.“
15. В чл. 64, ал. 3 думите „справката по
чл. 73, ал. 1“ се заменят със „справките по
чл. 73“.
16. В чл. 65:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Данъкът по чл. 46 за доходите по
чл. 38, ал. 3 се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в срок до края на
месеца, следващ тримесечието, през което
е извършено скритото разпределение на печалбата.“;
б) алинея 7 се изменя така:
„(7) Данъкът по чл. 46 за доходите по
чл. 38, ал. 8, 11 и 14 се удържа и внася от
предприятието или от самоосигуряващото
се лице – платец на дохода, в срок до края
на месеца, следващ тримесечието, през което
доходът е придобит от физическото лице.“;
в) създава се ал. 14:
„(14) Данъкът по чл. 46 за доходите по
чл. 38, ал. 15 се удържа и внася от администратора на съответната помощ в срок до
края на месеца, следващ тримесечието на
придобиването на дохода.“
17. В чл. 67 се създава ал. 6:
„(6) Дължимият данък по ал. 4 и 5 за доходи на починали лица в случаите по чл. 53,
ал. 3, 4 и 5 се внася в едномесечен срок от
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датата, на която изтича срокът за подаване
на годишната данъчна декларация от наследниците/заветниците.“
18. В чл. 73:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думите
„изплатените през годината доходи“ се добавя „и за удържаните през годината данък и
задължителни осигурителни вноски“;
б) в а л. 4 в изречен ие п ърво д у м и т е
„15 март“ се заменят с „28 февруари“, а в
изречение второ думите „прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност“
се заменят със „заличаване/прекратяване“;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Справката по ал. 1 се предоставя само
по електронен път във формат и по ред, одоб
рени със заповед на изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите.“;
г) алинея 6 се изменя така:
„(6) Работодателите изготвят справка по
образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и
за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. В справката
се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и
годишния данък по реда на чл. 49 за лицата,
на които към 31 декември на данъчната година
работодателят е работодател по основното
трудово правоотношение.“;
д) създават се ал. 7 и 8:
„(7) Справката по ал. 6 се предоставя в
срока и по реда на ал. 2, 4 и 5.
(8) При откриване на грешка в данните,
предоставени за конкретно физическо лице
по реда на предходните алинеи, след срока по
ал. 4 задължените лица имат право да правят
промени в тези данни в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена
информацията.“
19. В чл. 73а:
а) в ал. 5, изречение второ след думите
„Информацията се предоставя“ се добавя
„само по електронен път“;
б) в ал. 6, изречение второ думите „прекратяване с ликвидация или с обявяване в
несъстоятелност“ се заменят със „заличаване/
прекратяване“.
20. В чл. 81а, ал. 1 изречение първо се
изменя така: „Лице – платец на доход, което
при поискване не издаде и не предостави на
лицето, придобило дохода, образците по чл. 45,
се наказва с глоба или с имуществена санкция
в размер до 250 лв., освен ако не подлежи на
по-тежко наказание.“
21. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) точка 28 се изменя така:
„28. „Упражняване на занаят“ е производството на изделия или предоставянето на
услуги, осъществявани от физическо лице,
упражняващо занаят по реда на Закона за
занаятите, което не е регистрирано като едноличен търговец.“;
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б) в т. 62 числото „30“ се заменя със „100“.
§ 33. Параграф 32, т. 1, 2 и 3 относно чл. 22а,
22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилагат и при
ползване на данъчни облекчения за 2018 г.
§ 34. Параграф 32, т. 7 и т. 20 относно чл. 45
и чл. 81а, ал. 1 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица се прилагат
за изплатени доходи след 31 декември 2018 г.
§ 35. Параграф 32, т. 9 относно чл. 48 от
Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилага и при деклариране
на доходите за 2018 г. в годишната данъчна
декларация по чл. 50 от същия закон.
§ 36. Параграф 32, т. 11 и т. 12, буква „а“
относно чл. 51, ал. 2 и чл. 53, ал. 1 от Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица се прилагат и за 2018 г.
§ 37. Параграф 32, т. 10, буква „б“, т. 12,
букви „б“ и „в“, т. 18, т. 19, буква „а“, относно
чл. 50, ал. 4, чл. 53, ал. 6 и 7, чл. 73 и чл. 73а,
ал. 5 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица се прилагат за данъчните декларации и съответно за справките,
за които задължението за подаване възниква
след 31 декември 2019 г.
§ 38. Параграф 32, т. 14, буква „а“ относно
чл. 56, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица не се прилага при
деклариране на дължимите данъци за 2018 г.
§ 39. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и
102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6,
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г.,
бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г.,
бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30
от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г.,
бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г.,
бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43 и 74
от 2016 г.; попр., бр. 80 от 2016 г.; изм., бр. 97
от 2016 г. и бр. 88, 92, 96, 97 и 99 от 2017 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10, ал. 1 думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти,
сгради и самостоятелни обекти в сгради“.
2. В чл. 12, ал. 1 и 2 след думите „вещно
право“ се добавя „на ползване“.
3. В чл. 14:
а) в ал. 1 думите „или придобитите по
друг начин имоти“ се заменят със „сгради и
постройки, които не подлежат на въвеждане
в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията“, а думите „съответно
носителят на ограниченото вещно право“ се
заличават;
б) създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Не се подават данъчни декларации за
облагане с годишен данък за новопостроените
сгради, подлежащи на въвеждане в експлоата-

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

ция по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне
на данъка на новопостроените сгради и/или
на самостоятелни обекти в тях се предоставят
на служителите по чл. 4, ал. 1 от възложителя
на строежа след завършването на сградата в
груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.
(3) Не се подават данъчни декларации
за облагане с годишен данък за имотите и
ограничените вещни права, придобити по
възмезден или безвъзмезден начин по раздел
трети от тази глава.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) За новопостроен или придобит по друг
начин имот или ограничено вещно право
на ползване в срока по ал. 1 предприятията
подават информация за отчетната стойност
и други обстоятелства, имащи значение за
определянето на данъка.“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „При промяна на някое“ се заменят
с „При преустройство и при промяна на
предназначението на съществуваща сграда
или на самостоятелен обект в сграда, както
и при промяна на друго“;
д) досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
се създава изречение второ: „В случай че не
е подадена данъчна декларация по ал. 1 от
наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 служителят по чл. 4,
ал. 1 образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични
в общината и в регистъра на населението.“;
е) досегашната ал. 5 става ал. 7;
ж) създава се ал. 8:
„(8) Не се изисква подаване на данъчна
декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка,
са удостоверени от общината в случаите на
търпимост на строежите, в изпълнение на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
или в качеството є на възложител по Закона
за устройство на територията. Служител от
общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите
характеристики на имота.“
4. В чл. 15:
а) в ал. 1 думите „или е започнало използването им“ се заличават;
б) в ал. 2 думата „имота“ се заменя със
„собствеността на имота или при учредяване
на ограничено вещно право на ползване“;
в) създават се ал. 3, 4, 5, 6 и 7:
„(3) Завършването на сграда или на част от
нея се установява с удостоверение за въвеждане
в експлоатация или разрешение за ползване,
издадени по реда на Закона за устройство
на територията, както и с удостоверение
по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и
имотния регистър.
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(4) Органите, издаващи документите по
ал. 3, предоставят служебно по един екземпляр
от тях на данъчната служба на общината в
едноседмичен срок от издаването им.
(5) Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите,
когато в двегодишен срок от завършването
на сградата в груб строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне на констативен
акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство
на територията, сградата не е въведена в
експлоатация или не е издадено разрешение
за ползване.
(6) Л и це т о, у п ра ж н я ва що с т рои т елен
надзор, или техническият ръководител – за
строежите от пета категория, предоставя
екземпляр от съставения констативен акт
по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на
територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.
(7) Завършването на сградата в груб строеж
се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона
за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с констативен акт,
съставен от служители на общината. Актът
се съобщава на данъчно задълженото лице,
което може да оспори констатациите в акта
в 7-дневен срок от уведомяването.“
5. В чл. 18, ал. 1 в изречение първо накрая
се добавя „и предоставената служебно информация по чл. 15, ал. 4, 6 и 7 и чл. 51, ал. 1“.
6. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Общинският съвет определя с
наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка:
1. за недвижимите имоти, с изключение
на недвижимите имоти по т. 2, в граници от
0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка
на недвижимия имот;
2. за жилищни имоти, разположени на
територията на населено място или селищно
образувание, включени в Списъка на курортите
в Република България и определяне на техните
граници, приет с Решение на Министерския
съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за
съответната година 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,
в граници, както следва:
а) от 5 до 7 на хиляда върху данъчната
оценка на недвижимия имот – за имотите,
разположени в балнеолечебни, климатични
планински и климатични морски курорти от
национално значение, включени в списъка
по т. 2;
б) от 4,5 до 6 на хиляда върху данъчната
оценка на недвижимия имот – за имотите,
включени в списъка по т. 2, извън тези по
буква „а“.
7. В чл. 23 думите „по чл. 14, ал. 1 и 4“
се заличават.
8. В чл. 25 се създава ал. 3:
„(3) В случай че е установено деклариране
на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът,
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определен по чл. 22, се дължи в пълен размер
за всяко от жилищата и за периода, в който
едновременно са декларирани като основни
жилища.“
9. В чл. 37:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) На основата на данъчната оценка,
послужила за определяне на данъка по ал. 1,
служителят в общинската администрация
определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.“
10. В чл. 46, ал. 3 думите „по чл. 14, ал. 1“
се заменят с „на задълженото лице, както и
въз основа на данните за облагаемия имот,
предоставени по реда на чл. 18“.
11. В чл. 49 ал. 3 и 4 се отменят.
12. В чл. 50:
a) досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „е платен данъкът по тази глава“ се
заменят със „са платени данъците по тази
глава за имуществото, което е предмет на
сделката или действието“;
б) създава се ал. 2:
„(2) В случаите на ал. 1 установяването
от нотариуса на платения данък върху превозното средство – предмет на сделката, се
извършва със:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на
данни със системата за обмен на информация,
поддържана от Министерството на финансите
в изпълнение на чл. 5а при посредничеството
на информационната система на Министерството на вътрешните работи, или със
2. предоставяне на издаден или заверен
от общината документ, при условие че съответната община не е осигурила непрекъснат
автоматизиран обмен по т. 1.“
13. В чл. 51:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната
община за прехвърлените вещни права върху
недвижимите имоти и превозните средства,
като предоставят информация за размера на
заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и основата,
върху която е определен.“;
б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4;
в) създава се ал. 5:
„(5) В едномесечен срок от получаване
на уведомлението по ал. 1 служителят в общинската администрация определя годишния
данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху
недвижимите имоти въз основа на данъчната
оценка, послужила за определяне на данъка
по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица.“
14. В чл. 54, ал. 3 т. 5 се отменя.
15. В чл. 55:
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а) алинея 1 се изменя така:
„(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече
от 3,5 т годишният данък се състои от два
компонента – имуществен и екологичен, и се
определя по следната формула:
ГДПС = ИмК × ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху
превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална
маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се
определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1. имущественият компонент се определя
от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент
в зависимост от годината на производство на
автомобила, по следната формула:
ИмК = С kW × Кгп,
където:
С kW е частта от стойността на данъка в
зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и
размера на данъка, определен от общинския
съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните
граници:
а) до 55 kW вк лючително – от 0,34 до
1,20 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – от
0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – от
1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително – от
1,23 до 3,69 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – от
1,60 до 4,80 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – от 2,10 до 6,30 лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината
на производство на автомобила в следните
размери:
Брой на годините от годината на
производство, включително годината
на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

2. екологичният компонент се определя от
общинския съвет в зависимост от екологичната категория на автомобила с наредбата по
чл. 1, ал. 2 в следните граници:

БРОЙ 98
Екологична категория

ДЪРЖАВЕН
Коефициент

без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ 1,10 – 1,40
„Евро 3“

1,00 – 1,10

„Евро 4“

0,80 – 1,00

„Евро 5“

0,60 – 0,80

„Евро 6“ и „ЕЕV“

0,40 – 0,60

“
б) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „леки
автомобили“ се заменят с „леки и товарни
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т“;
в) алинея 6 се изменя така:
„(6) Общинският съвет определя с наредбата
по чл. 1, ал. 2 данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т,
но не повече от 12 т, в размер от 10 до 30 лв.
за всеки започнати 750 кг товароносимост.“;
г) създава се ал. 14:
„(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 няма
данни за екологичната категория на моторното
превозно средство, се приема, че превозното
средство е без екологична категория.“
16. В чл. 58, ал. 4 се създава ново изречение второ: „В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се
прекратява след подадено писмено заявление
от собственика в съответното звено „Пътна
полиция“ по месторегистрация на превозното
средство.“, а досегашното изречение второ
става изречение трето.
17. В чл. 59:
а) алинея 1 се отменя;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност
на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“
данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а
за съответстващите на екологични категории,
по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление
от определения по чл. 55, ал. 3 данък.“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) За автобусите, товарните автомобили, с
технически допустима максимална маса над 3,5 т,
влекачите за ремарке и седловите влекачи с
двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто
намаление, а за съответстващите на „Евро 5“,
„Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от
определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“;
г) алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 няма
данни за екологичната категория на моторното
превозно средство, се приема, че превозното
средство е без екологична категория.“
18. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. Данъкът се внася в приход на
бюджета на общината по постоянния адрес,
съответно седалището на собственика, а в
случаите по чл. 54, ал. 5 – в приход на общината по регистрация на превозното средство.“
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19. В чл. 67:
а) алинея 13 се изменя така:
„(13) Обстоятелствата, които имат значение за изчисляване на размера на таксата
за битови отпадъци по ал. 12, както и всяка
тяхна промяна, могат да бъдат установявани
служебно и/или чрез подаване на декларация
от лицата по чл. 64 и чл. 67, ал. 15 по образец,
ред и срок, определени в наредбата по чл. 9.“;
б) алинея 14 се отменя.
20. В приложение № 2 в чл. 8, ал. 1:
а) формулата в текста преди т. 1 се изменя
така:
„К х = 1 + кк 1 + кк 2 “;
б) точка 3 се отменя.
21. В приложение № 4 към глава втора,
раздел VI т. 21 се отменя.
22. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за местните данъци и такси (обн.,
ДВ, бр. 101 от 2013 г.; изм., бр. 105 от 2014 г.,
бр. 95 от 2015 г., бр. 97 от 2016 г. и бр. 88
от 2017 г.) в § 13, ал. 1 от заключителните
разпоредби думите „31 декември 2019 г.“ се
заменят с „31 декември 2021 г.“.
23. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за местните данъци и такси (обн.,
ДВ, бр. 88 от 2017 г.) в преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 16:
аа) в ал. 1 думите „за 2020 г.“ и „31 януари
2020 г.“ се заменят съответно със „за 2022 г.“
и „31 януари 2022 г.“;
бб) в ал. 2 думите „За 2020 г.“ се заменят
със „За 2022 г.“;
б) параграф 17 се изменя така:
„§ 17. За определяне на броя на ползвателите на услугите в имота по чл. 62 за 2022 г.
Националното сдружение на общините в Република България съвместно с председателя
на Националния статистически институт:
1. изготвят предложение за включване като
обекти на преброяване и броя на ползвателите
на услугите в имота при преброяването на
населението и жилищния фонд в Република
България през 2021 г.;
2. определят със съвместен акт реда, начина
и срока за предоставянето от страна на Националния статистически институт на съответната
община на данни от преброяването относно
броя на ползвателите на услугите в имота.“;
в) в § 20 думите „31 март 2019 г.“ се заменят
с „31 март 2021 г.“;
г) в § 21 думите „1 януари 2020 г.“ се заменят с „1 януари 2022 г.“.
§ 40. За 2019 г. общинският съвет определя
размерите на данъка върху превозните средства
до 31 януари 2019 г. Когато не са определени
нови размери в посочения срок, за 2019 г.
данъкът се определя съгласно минималните
размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от Закона
за местните данъци и такси.
§ 41. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
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бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26,
38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и
109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14
от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г.,
бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58,
62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86, 92,
103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 27 и 77 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 74, ал. 1, т. 3 думите „началника
на съответната митница“ се заменят с „директора на съответната териториална дирекция“.
2. В чл. 264 ал. 2 се изменя така:
„(2) Прехвърляне на собствеността върху
моторни превозни средства се извършва след
проверка в системата за обмен на информация,
поддържана от Министерството на финансите,
по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси
за платен данък върху превозното средство, както и писмена декларация от прехвърлителя, че
няма непогасени, подлежащи на принудително
изпълнение други задължения за данъци, мита,
задължителни осигурителни вноски или други
публични задължения, свързани с моторното
превозно средство. При условие че съответната
община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен на информация, проверката за
платен данък върху превозните средства може
да се извърши с представяне на издаден или
заверен от общината документ.“
3. В допълнителните разпоредби се създава § 2в:
„§ 2в. За целите на събирането на публичните вземания Министерският съвет определя
разпоредителите с бюджет, които уведомяват
Националната агенция за приходите и Агенция
„Митници“ за сключените от тях договори
и предстоящи плащания по тях, обхвата на
информацията, която се предоставя, реда и
начина за предоставянето є и условията за
извършване на плащанията.“
4. В Закона за изменение и допълнение
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 98 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 104 и 109 от 2013 г., бр. 95 от 2015 г.) в
§ 9 думите „31 декември 2018 г.“ се заменят
с „30 юни 2022 г.“.
§ 42. До края на 2028 г. задължения по
чл. 162, ал. 2, т. 8 и 9 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на общини могат да
се разсрочват или отсрочват от компетентния
орган, установил задължението, по искане
на съответната община съгласно одобрен
погасителен план за срок от три години. За
периода на отсрочването или разсрочването
се дължи законната лихва.
§ 43. В Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2006 г., бр. 63,
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80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и
109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6,
24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г.,
бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от
2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105
от 2014 г., бр. 30 , 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58,
95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от
2017 г. и бр. 24, 62 и 65 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) в ал. 1 се създават т. 8 и 9:
„8. лицата, подали искане за възстановяване на акциз;
9. лицата, за които възниква солидарна
отговорност.“;
б) създава се ал. 4:
„(4) В случаите на чл. 20, ал. 2, т. 23 солидарно отговорни за заплащането на акциза са:
1. при освобождаване от заплащане на
акциз:
а) лицето, което е потребило енергийните
продукти за цели, различни от целите, за които е ползвано освобождаване от заплащане
на акциз в случаите на чл. 24, ал. 1, т. 1 или
чл. 26, ал. 2, и
б) лицензираният складодържател, освободил енергийните продукти за потребление,
когато е знаел или е бил длъжен да знае, че
доставените на лицето по буква „а“ енергийни
продукти ще бъдат използвани извън условията
за освобождаване от заплащане на акциз в
случаите по чл. 24, ал. 1, т. 1 или чл. 26, ал. 2
и това е доказано от ревизиращия орган по
реда на чл. 117 – 120 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
2. при възстановяване на акциз:
а) лицето, което е потребило енергийните
продукти за цели, различни от целите, за които е ползвано освобождаване от заплащане
на акциз в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 1 или
чл. 26, ал. 2, и
б) лицето, на което е възстановен акцизът
за енергийните продукти, доставени на лицето по буква „а“, когато е знаело или е било
длъжно да знае, че доставените на лицето
по буква „а“ енергийни продукти ще бъдат
използвани извън условията за освобождаване
от заплащане на акциз в случаите по чл. 24,
ал. 1, т. 1 или чл. 26, ал. 2 и това е доказано от
ревизиращия орган по реда на чл. 117 – 120 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
2. В чл. 4 се създават т. 64 и 65:
„64. „Акцизни стоки с колекционерска
стойност“ са акцизните стоки, произведени
в ограничено количество и притежаващи
качества, отличаващи ги от еднородните
продукти с обичайно търговско предназначение, както и акцизните стоки, чиято цена
при покупко-продажбата им предвид тяхната
година на производство, състояние, търсене,
предлагане или други фактори, свързани с
цената на придобиване, би била значително
по-висока от цената им на дребно с други
еднородни продукти с обичайно търговско
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предназначение. Не се смятат за стоки с
колекционерска стойност акцизните стоки,
произведени в специализиран малък обект
за дестилиране по смисъла на т. 8.
65. „Друго лице с правен интерес“ е лице,
което следва да защити своите права и законни
интереси с оглед на избягване на неблагоприятни правни последици в правната му сфера
или засягане на конкретни негови имуществени
права, изразяващи се в промяна на правното
положение на заинтересувания, която би могла
да настъпи в резултат от определено действие
или бездействие от страна на данъчно задълженото лице – лицензиран складодържател, в
условията на прекратено действие на лиценз
за управление на данъчен склад.“
3. В чл. 12:
а) в ал. 1 се създава т. 4:
„4. изсушени, плоски с неправилна форма,
частично обезжилени тютюневи листа, преминали процес на изсушаване и контролирано
овлажняване, които съдържат глицерин и са
годни за пушене след проста манипулация
посредством смачкване или ръчно нарязване.“;
б) създава се ал. 9:
„(9) Лицата, които извършват дейност по
обработка на тютюневи листа, които не съдържат глицерин, декларират това обстоятелство
пред компетентното митническо учреждение
по местонахождение на обекта по ред и по
начин, определени с правилника за прилагане
на закона.“
4. В чл. 20, ал. 2:
а) в т. 9 накрая се добавя „с изключение
на стоките, за които е издадено разрешение
по чл. 53, ал. 5“;
б) в т. 21 думите „в нарушение на този
закон“ се заменят с „е установено, че“;
в) създава се т. 23:
„23. потреблението на енергийни продук
ти за цели, различни от целите, за които е
ползвано освобождаване от заплащане на
акциз в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 1 или
чл. 26, ал. 2.“
5. В чл. 24:
а) в ал. 1, т. 3 накрая се добавя „както и с
кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 – в
опаковки по смисъла на Закона за защита на
потребителите до 5 кг“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 6 накрая се добавя „с изключение на
енергийните продукти, които са произведени
в същия данъчен склад и се използват при
производството на други енергийни продукти,
предназначени за цели, различни от моторно
гориво и гориво за отопление“;
бб) създава се т. 8:
„8. използвани от лице, получило удостоверение по чл. 24б, ал. 4 за целите, посочени в
удостоверението, и закупени като освободени
за потребление в условията на чл. 20, ал. 2,
т. 9, след издадено разрешение от директора
на Агенция „Митници“.“
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6. В чл. 24а, ал. 6 се създава т. 13:
„13. дек ларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните
съдружници и/или акционерите за обстоятелствата по ал. 7.“
7. В чл. 27, ал. 14 след думата „нередовностите“ се добавя „в исканията за възстановяване
по този раздел“.
8. В чл. 28, ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. за бирата, включително ароматизираната
бира – количеството хектолитри за градусите
Плато на началното екстрактно съдържание;“
б) в т. 8 думата „измерена“ се заменя с
„изразена“;
в) в т. 12 думата „измерена“ се заменя с
„изразена“.
9. В чл. 44 ал. 2 се изменя така:
„(2) Акцизът може да бъде заплатен и от:
1. друго лице, различно от лицето по ал. 1,
с писменото съгласие на длъжника;
2. собственика на стоката, който е вложител
в данъчния склад, при прекратяване действието
на лиценза за управление на данъчен склад,
след издадено разрешение от директора на
Агенция „Митници“;
3. друго лице, различно от лицата по т. 1
и 2, при прекратено действие на лиценза за
управление на данъчен склад, когато докаже
правен интерес, след издадено разрешение от
директора на Агенция „Митници“.“
10. В глава трета се създават раздел VIII
с чл. 45ж и раздел IX с чл. 45з:
„Раздел VIII
Специален ред за уведомяване на митническите органи за акцизни стоки с колекционерска
стойност
Чл. 45ж. (1) В случаите на придобиване на
бутилирани алкохолни напитки с колекционерска стойност, които подлежат на облепване с
бандерол, се подава уведомление на хартиен
носител до компетентното митническо учреждение по местонахождение на обекта/помещението, където ще се съхраняват стоките.
(2) Уведомлението се подава предварително,
но не по-късно от три дни от придобиване на
акцизните стоки.
(3) В 7-дневен срок от придобиването им
акцизните стоки се въвеждат в данъчен склад
за поставяне на бандерол, когато такъв е задължителен. При изтичане срока на валидност
на бандерола нов бандерол не се поставя.
(4) Акцизни стоки с колекционерска стойност могат да се съхраняват в обекти или
помещения, свързани със стопанска дейност,
само ако са с бандерол и за тях е подадено
уведомление по реда на ал. 1. Копие от регистрираното уведомление и приложените
към него документи следва да се съхраняват
в обекта/помещението.
(5) Движението на акцизните стоки по
ал. 1 се съпровожда с копие от регистрираното уведомление.
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(6) Редът за подаване на уведомлението се
определя с правилника за прилагане на закона.
(7) Алинеи 1 – 6 се прилагат и по отношение
на ограничени серии пури, за които лицата
са представили сертификат от производител
за колекционерската им стойност.
Раздел IX
Регистри
Чл. 45з. (1) В Агенция „Митници“ се водят
регистри за издадените лицензи за управление
на данъчен склад, удостоверение за регистрации и разрешения.
(2) В регистрите се съдържа информация за
статуса на издадените лицензи за управление
на данъчен склад, удостоверение за регистрации и разрешения, която е публична.“
11. В чл. 47:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Лицензиран складодържател на нефт и/
или продукти от нефтен произход по смисъла
на Закона за административното регулиране
на икономическите дейности, свързани с нефт
и продукти от нефтен произход трябва да
разполага с трайно прикрепени към земята
собствени или наети съдове за съхранение:
1. на нефт и/или проду кти от нефтен
произход с минимален капацитет на склада
1000 куб. м и минимална проектна вместимост на всеки съд 50 куб. м, с изключение
на съдовете за съхранение на биокомпоненти
и добавки за подобряване на качеството на
горивата, или
2. на втечнен нефтен газ (LPG) с минимален
капацитет на склада от 50 куб. м.“;
б) създава се ал. 5:
„(5) Изискванията на ал. 4 не се прилагат
по отношение на лицензираните складодържатели, извършващи дейности, свързани със:
1. търсене, проучване и добив на нефт,
природен газ и кондензат от природен газ;
2. преработката на употребявани автомобилни гуми и пластмасови изделия;
3. оползотворяване или обезвреждане по
смисъла на Закона за управление на отпадъците на енергийните продукти с код по КН
2710 91 и 2710 99.“
12. В чл. 48:
а) в ал. 1 т. 8 се отменя;
б) в ал. 2:
аа) създава се т. 6а:
„6а. копие от разрешението за въвеждане в
редовна експлоатация на обекта или друг документ, удостоверяващ предназначението му,
издадено от съответния компетентен орган;“
бб) точка 14 се отменя;
вв) точка 21 се изменя така:
„21. документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов
алкохол, дестилати и спиртни напитки са
придобити:
а) от лице, регистрирано по Закона за
виното и спиртните напитки, или
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б) след проведена публична продан, или
в) от лице, което е извършвало дейност с
дестилационните съоръжения като лицензиран складодържател или регистрирано лице
по чл. 57, ал. 1;“
гг) създава се т. 22:
„22. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите за обстоятелствата
по чл. 47, ал. 3.“
13. В чл. 49, ал. 6 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 2“.
14. В чл. 51, ал. 1, т. 9 думите „както и
на други лица, упълномощени да подписват
електронни административни документи“ се
заличават.
15. В чл. 53:
а) в ал. 3 след думата „изпълнение“ се
добавя „от датата на издаването му“;
б) създават се ал. 5 – 8:
„(5) При издадено решение за прекратяване
на лиценз, на което не е спряно предварителното изпълнение, когато вложител на акцизни
стоки е Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“, директорът на Агенция „Митници“ може да издаде разрешение
за извеждане на тези стоки и въвеждането
им в друг данъчен склад. При въвеждането
на стоките в другия данъчен склад се счита,
че същите са поставени под режим отложено
плащане на акциз.
(6) В 7-дневен срок при подадено искане от
лицата по чл. 44, ал. 2, т. 2 или 3 директорът
на Агенция „Митници“ издава разрешение
или отказ за плащане. Актът се съобщава
само на лицата по чл. 44, ал. 2, т. 2 и 3 и
подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в тридневен
срок от връчването му. Съдът се произнася
с определение в 30-дневен срок, което не
подлежи на обжалване.
(7) За стоки, освободени за потребление
в условията на чл. 20, ал. 2, т. 9, лице, получило удостоверение по чл. 24б, ал. 4, може
да подаде искане до директора на Агенция
„Митници“ за издаване на разрешение за освобождаване от облагане с акциз при извеждане на стоките, освободени за потребление,
и въвеждането им в обекта на освободения
от акциз краен потребител. В 7-дневен срок
о т пода ва не на иска нет о д и рек т орът на
Агенция „Митници“ издава разрешение или
отказва да издаде разрешение. Разрешението за извеждане на стоките и въвеждането
им в обекта на освободения от акциз краен
потребител се съобщава на лицето, подало
искането, и на лицензирания складодържател.
Отказът се съобщава само на лицето, подало
искането, и подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс в
тридневен срок от връчването му. Съдът се
произнася с определение в 30-дневен срок,
което не подлежи на обжалване.
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(8) При движение на стоките по ал. 5 – 7
същите се придружават и с издаденото разрешение на директора на Агенция „Митници“.“
16. В чл. 55а:
а) в ал. 1 се създава изречение второ: „При
издадено удостоверение за регистрация на
независима малка пивоварна и надхвърлено
годишно производство от 200 000 хектолитра
бира за текущата година се прилага акцизната
ставка по чл. 31, ал. 1, т. 1 за цялото произведено количество през годината.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За издаване на удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна
се подава искане до директора на Агенция
„Митници“ от:
1. лице, което не е произвеждало бира;
2. лице, което е произвеждало бира, чието
производство към датата на подаване на искането не надхвърля 200 000 хектолитра бира
за текущата година.“;
в) в ал. 6 т. 2 се изменя така:
„2. в случаите по чл. 110, ал. 3;“
г) в ал. 8 накрая се добавя „включително
в случаите на връчено удостоверение след
отменен отказ за издаване на удостоверение“.
17. В чл. 57:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Собственици или наематели на обекти
по чл. 56, ал. 1 могат да бъдат лица:
1. регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или по законодателството
на държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
както и юридически лица, създадени въз основа на нормативен акт;
2. които н ямат публични задъл жени я,
събирани от митническите органи, данъчни
задължения и задължения за задължителни
осигурителни вноски, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както
и разсрочени, отсрочени или обезпечени
задължения;
3. които не са извършили тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение
на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със
сключване на споразумение.“;
б) в ал. 3 т. 9 се изменя така:
„9. документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов
алкохол, дестилати и спиртни напитки са
придобити:
а) от лице, регистрирано по Закона за
виното и спиртните напитки, или
б) след проведена публична продан, или
в) от лице, което е извършвало дейност с
дестилационните съоръжения като лицензиран складодържател, или регистрирано лице
по ал. 1;“
в) създават се нови ал. 4 и 5:
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„(4) Когато представените документи по
а л. 3 не от говаря т на изиск вани я та и ли
предоставената информация е недостатъчна,
началникът на митницата в 14-дневен срок от
подаването на документите уведомява лицето,
подало заявлението, и му определя срок 14
дни за отстраняване на нередовностите или
за предоставяне на допълнителна информация
считано от получаването на уведомлението.
(5) В срока, определен по ал. 4, лицето трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация,
като при неизпълнение на това задължение
началникът на митницата издава решение, с
което прекратява производството. Решението
за прекратяване на производството подлежи
на обжалване по реда на глава десета, раздел
IV от Административнопроцесуалния кодекс.“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „по ал. 3“ се заличават и се създава
изречение трето: „Удостоверението за регистрация или отказът за издаване на удостоверение
за регистрация подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“;
д) досегашната ал. 5 става ал. 7;
е) досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“;
ж) досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 8“;
з) досегашните ал. 8 и 9 стават съответно
ал. 10 и 11.
18. В чл. 57б, ал. 6 се създава т. 10:
„10. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите за обстоятелствата по
чл. 57а, ал. 8.“
19. В чл. 57в, ал. 2:
а) точка 7 се отменя;
б) създава се т. 19:
„19. дек ларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните
съдружници или акционерите за обстоятелствата по ал. 12.“
20. В чл. 58а, ал. 2:
а) точка 8 се отменя;
б) създава се т. 16:
„16. дек ларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните
съдружници или акционерите за обстоятелствата по ал. 7.“
21. В чл. 58г:
а) в ал. 1 т. 5 се отменя;
б) в ал. 2 се създава т. 9:
„9. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите за обстоятелствата по
чл. 58в, ал. 3.“
22. В глава четвърта, раздел IV се създава
чл. 64а:
„Чл. 64а. (1) Погрешно съставени и регистрирани искане, опис и отчет за бандероли
могат да се анулират по писмено искане на
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лицето. Искането за бандероли може да се
анулира преди изпращането му до отдел „Контрол върху отпечатването на ценни книжа“
в Министерството на финансите. Описът за
връщане на бандероли може да се анулира,
преди да са предприети действия за установяване на автентичност на бандеролите.
(2) Искането за анулиране се подава до
началника на компетентното митническо
учреждение.
(3) Извън случаите по ал. 1, при подадено
искане от лицето, несъответствия в искането
за бандероли или описа за връщане на бандероли могат да се отстранят от компетентното
митническо учреждение, за което на лицето
се изпраща уведомление в 14-дневен срок от
отстраняване на несъответствието.“
23. В чл. 65, ал. 3, т. 2 накрая се добавя
„или лице по чл. 45ж“.
24. В чл. 80, ал. 4 след думата „акциз“ се
добавя „както и задължения за заплащане
на акциз във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 9“ и се
поставя запетая.
25. В глава пета, раздел I се създават
чл. 81в и 81г:
„Чл. 81в. (1) При усвояване изцяло или
частично на предоставеното обезпечение за
управление на данъчен склад митническите
органи може да запечатат обекта или част от
него за срок един месец.
(2) За действията по ал. 1 се съставя протокол, екземпляр от който се предоставя на
лицето.
(3) До изтичането на срока по ал. 1 митническият орган може да поиска от районния
съд по местонахождението на обекта продължаване на срока на запечатването. Съдът се
произнася в деня на постъпване на искането
в закрито заседание с определение, като определя срок за запечатването. Определението
не подлежи на обжалване.
(4) Ако до изтичането на срока по ал. 1
районният съд не е разрешил удължаване на
срока, запечатването се смята за прекратено.
След изтичането на сроковете по ал. 1 и 3
запечатването се смята за прекратено.
(5) Действията за запечатване на обекта
или част от него се прекратяват, при условие
че в сроковете по ал. 1 или 3 лицензираният
складодържател се е привел в съответствие
с изискванията на чл. 77.
Чл. 81г. (1) Действията за запечатване на
обекта или част от него могат да се обжалват
в 14-дневен срок от извършването им пред
началника на митницата по местонахождение
на обекта, който се произнася с мотивирано
решение в тридневен срок от постъпването
на жалбата. С решението началникът на
митницата може да отхвърли жалбата или
да я уважи, като разпореди преустановяване
на обжалваните действия.
(2) Решението, с което се разпорежда преустановяване на действията, се изпълнява в
срока, посочен в него, от митническия орган,
който ги е предприел.
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(3) При непроизнасяне на органа по ал. 1 в
установения срок или при отхвърляне на жалбата действията за запечатване на обекта могат
да се обжалват в 7-дневен срок от изтичането
на срока по ал. 1, съответно от получаването
на решението, пред административния съд по
местонахождението на данъчния склад по отношение на тяхната законосъобразност. Съдът
се произнася в 7-дневен срок с определение,
което не подлежи на обжалване.
(4) Жалбата не спира действията за запечатване на обекта или на част от него.“
26. В чл. 83г, ал. 1 думите „по реда на
митническото законодателство“ се заличават.
27. В чл. 84:
а) алинея 7 се изменя така:
„(7) Акцизен данъчен документ се издава
на датата, на която:
1. акцизните стоки са освободени за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2 – за
всеки получател и за всяко превозно средство,
с изключение на случаите по чл. 20, ал. 2,
т. 5, т. 15 – 18;
2. са установени липси на бандероли, в
случаите по чл. 64, ал. 18;
3. са освободени за потребление втечнен
нефтен газ (LPG) в бутилки за отопление,
продаден на физически лица, които не са еднолични търговци, като се издават обобщени
акцизни данъчни документи за извършените
продажби през съответния ден и продадените количества задължително се посочват на
отделен ред.“;
б) в ал. 8 думите „до 10-о число на месеца,
следващ месеца“ се заменят с „в 10-дневен
срок от изтичането на данъчния период“.
28. В чл. 90б, ал. 1 думата „бензиностанции“ се заменя със „станции за зареждане на
моторни превозни средства“.
29. В чл. 99:
а) в ал. 1, т. 3 се създава изречение второ:
„Забраната не се отнася за алкохолни напитки по чл. 45ж с бандерол с изтекъл срок на
валидност.“;
б) в ал. 2, т. 2 се създава изречение второ:
„Забраната не се отнася за тютюневи изделия по чл. 45ж с бандерол с изтекъл срок на
валидност.“;
в) алинея 6 се изменя така:
„(6) Забранява се публикуването на обяви
и съобщения, включително в електронен вид,
чрез които се предлагат за продажба акцизни
стоки, както и отпадъците от тютюн по ал. 2,
т. 6. Забраната не се отнася за търговци, предлагащи алкохолни напитки чрез електронен
магазин по смисъла на § 1, т. 87 от допълнителните разпоредби на Закона за данък
върху добавената стойност, когато стоките
са с бандерол, когато такъв е задължителен,
или дължимият акциз е заплатен.“;
г) създава се нова ал. 8:
„(8) В случаите на ал. 7, когато информацията не е премахната в тридневен срок от
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нейното публикуване, директорът на Агенция
„Митници“ или оправомощено от него лице
издава решение за преустановяване на нарушението чрез временно спиране (блокиране) на
достъпа до съответните интернет страници, на
които са публикувани обявите/съобщенията.“;
д) създават се ал. 9 – 16:
„(9) Решението по ал. 8 се публикува на
интернет страницата на Агенция „Митници“
на датата на издаването му. Лицата по ал. 7,
както и лицата, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, се смятат за уведомени в деня на
публикуването.
(10) Срокът за спиране (блокиране) на
достъпа до интернет страниците е от 7 дни
до един месец.
(11) Когато в 7-дневен срок от публикуване
на решението по ал. 8 информацията за продажбата на забранени акцизни стоки и отпадъци от тютюн не е премахната, директорът
на Агенция „Митници“ или оправомощено от
него лице отправя искане до председателя на
Софийския районен съд да постанови всички
лица, предоставящи обществени електронни
съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат
(блокират) временно достъпа до съответните
интернет страници.
(12) Председателят на Софийския районен съд или оправомощен от него заместник-председател се произнася по искането
в срок до 72 часа от постъпването му, като
определя срока по ал. 10. Издаденото от съда
разпореждане се публикува на интернет страницата на Агенция „Митници“ на датата на
получаването му.
(13) Лицата, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да спрат (блокират) достъпа
до съответните интернет страници в срок до
24 часа от публикуване на разпореждането
на съда.
(14) Лицата по ал. 13 са длъжни да съхраняват информация за датата и часа, на която
е спрян (блокиран) достъпът до интернет
страниците, данни за домейна и IP адресите
на блокираните интернет страници, както и
информация за достъпването на блокираните
страници от ползвателите на обществените
електронни съобщителни мрежи и/или услуги.
За удостоверяване изпълнението на разпореждането на съда, при спиране (блокиране)
на достъпа до интернет страниците лицата
изготвят дигитална снимка (скрийншот) на
екранната форма, запазена във формат PDF
или в друг подобен файлов формат, гарантиращ невъзможната му манипулация.
(15) Информацията и дигиталните снимки
по ал. 14 се съхраняват в едногодишен срок
от датата на публикуване на разпореждането
по ал. 12.
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(16) Алинея 8 се прилага и когато лицето
по ал. 7 не може да бъде установено или услугата за публикуване на обяви/съобщения се
предоставя от място извън страната.“;
е) досегашната ал. 8 става ал. 17 и се изменя така:
„(17) Когато е необходима като доказателство, информацията за лицата, предлагащи
акцизни стоки и отпадъци от тютюн чрез обяви/
съобщения по ал. 6, както и информацията и
дигиталните снимки по ал. 14 се предоставят
при поискване на митническите органи.“
30. В чл. 99а:
а) алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Изпращането чрез пощенската мрежа
на акцизни стоки и отпадъци от тютюн е
забранено. Забраната не се отнася за акцизни
стоки с платен, начислен или обезпечен акциз, акцизни стоки с бандерол, когато такъв
е задължителен, както и за отпадъци от тютюн, изпращани между търговци във връзка
с тяхната обичайна дейност.
(2) При извършване на пощенски услуги,
свързани с акцизни стоки и отпадъци от тютюн, подателите са длъжни да предоставят
пратките на пощенския оператор за преглед и
проверка. Не се допуска приемане, пренасяне и
доставяне чрез пощенската мрежа на забранени
акцизни стоки и отпадъци от тютюн по ал. 1.
(3) Подателите са длъжни да представят
доку мент за самоличност и да попълн ят
дек ларация пред пощенския оператор, че
изпращаните от тях акцизни стоки са с платен, начислен или обезпечен акциз, както
и че същите са с бандерол, когато такъв е
задължителен. Попълване на декларация се
изисква и при изпращане на отпадъци от тютюн по чл. 12, ал. 4, като подателят посочва
идентификационните данни на получателя и
предназначението на отпадъка.“;
б) създава се ал. 9:
„(9) При извършване на контролни покупки, когато стоките ще бъдат доставени чрез
пощенската мрежа, митническите органи
могат да изискват от пощенските оператори
конкретни действия по реда на ал. 6.“
31. В глава седма се създава чл. 101б:
„Чл. 101б. (1) Забранява се извеждането на
акцизни стоки от данъчен склад при издадено
решение за прекратяване на лиценз, на което
не е спряно предварителното му изпълнение,
без да е заплатен дължимият акциз.
(2) Алинея 1 не се прилага в случаите на
чл. 53, ал. 5 и 7.“
32. В чл. 106а:
а) в ал. 1 след думата „контрол“ се добавя
„или от предаването им на митническите
органи“;
б) в ал. 2 след думата „постановление“ се
добавя „или от влизането в сила на съдебното решение за отмяна на наказателното
постановление“.
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33. В чл. 120 се създава ал. 6:
„(6) Който наруши разпоредбите на чл. 99,
ал. 14 – 16, се наказва с имуществена санкция
в размер от 3000 до 10 000 лв. При повторно
нарушение имуществената санкция е в размер
от 5000 до 15 000 лв.“
34. Създава се чл. 123г:
„Чл. 123г. (1) Лице, което наруши разпоредбите на чл. 101б, се наказва с глоба – за
физически лица, двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., или с
имуществена санкция – за юридическите лица
и едноличните търговци, двойния размер на
дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата
е в двойния размер на акциза, но не по-малко от 2000 лв., а имуществената санкция – в
двойния размер на акциза, но не по-малко
от 4000 лв.“
35. В чл. 124, ал. 2 след думата „Средствата“
се добавя „и/или съоръженията“.
36. Навсякъде в закона думите „началникът
на компетентното митническо учреждение“,
„началника на компетентното митническо
учреждение“, „началникът на митницата“,
„началника на митницата“, „началникът на
компетен т ната ми т ница“, „нача лника на
компетентната митница“, „началника на съответната митница“, „митница“, „митницата“
и „компетентната митница“ се заменят съответно с „директорът на компетентното митническо учреждение“, „директора на компетентното митническо учреждение“, „директорът
на териториалната дирекция“, „директора
на териториалната дирекция“, „директорът
на компетентната териториална дирекция“,
„директора на компетентната териториална
дирекция“, „директора на съответната териториална дирекция“, „териториална дирекция“,
„териториалната дирекция“ и „компетентната
териториална дирекция“.
§ 44. (1) До влизането в сила на акта за
издаване на лиценз за управление на данъчен
склад или на отказа за неговото издаване заварените към 1 януари 2019 г. производители на
акцизни стоки по чл. 12, ал. 1, т. 4 от Закона
за акцизите и данъчните складове, които подадат до 1 април 2019 г. искане за лицензиране,
продължават дейността си по реда на този
закон като лицензирани складодържатели.
(2) Лицата, които извършват дейност по обработка на тютюневи листа, които не съдържат
глицерин, заварени към 1 януари 2019 г., са
длъжни да подадат декларация по чл. 12, ал. 9
от Закона за акцизите и данъчните складове
в срок до 31 януари 2019 г.
§ 45. В срок до 1 юли 2019 г. директорът
на Агенция „Митници“ служебно променя
информацията, съдържаща се в издадените
лицензи за управление на данъчни складове,
относно заличаване на лицата, упълномощени
да подписват електронни административни
документи.
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§ 46. В срок до 1 юли 2019 г. началниците на
митниците служебно променят информацията,
съдържаща се в издадените удостоверения за
регистриран получател, временно регистриран получател и регистриран изпращач, относно заличаване на лицата, упълномощени
да подписват електронни административни
документи.
§ 47. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на този закон лицата, които са придобили преди 1 януари 2019 г. акцизни стоки с
колекционерска стойност и които подлежат
на облепване с бандерол, са длъжни да подадат уведомление по реда на чл. 45ж, ал. 1
от Закона за акцизите и данъчните складове
до компетентното митническо учреждение
по местонахождение на обекта/помещението,
където ще се съхраняват стоките.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон акцизните стоки се въвеждат
в данъчен склад за поставяне на бандерол,
когато такъв е задължителен.
(3) Акцизните стоки с колекционерска
стойност могат да се съхраняват в обекти, в
които се извършва стопанска дейност, само с
бандерол и ако за тях е подадено уведомление
по реда на ал. 1. Копие от регистрираното
уведомление и приложените към него документи следва да се съхраняват в обекта.
§ 48. В срок до 1 юли 2019 г. лицата по
чл. 57 от Закона за акцизите и данъчните
складове привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 2 от
същия закон.
§ 49. В срок до 1 юли 2019 г. Агенция
„Митници“ служебно променя информацията, съдържаща се в публичните регистри,
в съответствие с чл. 45з, ал. 2 от Закона за
акцизите и данъчните складове.
§ 50. В Закона за митниците (обн., ДВ,.
бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г.,
бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от
2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г.,
бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г.,
бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г.,
бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44
и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г.,
бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., бр. 15
и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 42 и 60 от
2015 г., бр. 58, 75 и 98 от 2016 г., бр. 99 и 103
от 2017 г. и бр. 24 и 80 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Агенция „Митници“ е структурирана в
Централно митническо управление и териториални дирекции. Общата и специализираната
администрация в Централното митническо
управление са организирани в дирекции. В
Централното митническо управление могат
да се създават главни дирекции. В главната
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дирекция могат да се създават териториални
звена, които се ръководят от главния директор на главната дирекция и не са включени
в структурата на териториалните дирекции.“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Териториалната дирекция е структурирана в териториално управление и митнически бюра и/или митнически пунктове.
Общата и специализираната администрация в
териториалното управление са организирани
в отдели и сектори.“;
в) в ал. 7 думите „Териториалното митническо управление“ се заменят с „Териториалното
управление“, а думата „митницата“ се заменя
с „териториалната дирекция“.
2. В чл. 8, изречение първо думата „Митници“ се заменя с „Териториални дирекции“.
3. В чл. 9:
а) създават се нова ал. 4 и ал. 5:
„(4) Териториалните дирекции се ръководят
и представляват от директор, който се назначава от директора на Агенция „Митници“
съгласувано с министъра на финансите, без да
се прилага чл. 10, ал. 12. Правоотношенията
с директорите на териториалните дирекции
могат да бъдат прекратени без предизвестие
от директора на Агенция „Митници“ по негова преценка, съгласувано с министъра на
финансите.
(5) Главните директори на главни дирекции
и директорите на дирекции от специализираната администрация в Централно митническо
управление се назначават от директора на
Агенция „Митници“ съгласувано с министъра
на финансите, без да се прилага чл. 10, ал. 12.
Правоотношенията с главните директори на
главни дирекции и директорите на дирекции
от специализираната администрация в Централно митническо управление могат да бъдат
прекратени без предизвестие от директора
на Агенция „Митници“ по негова преценка,
съгласувано с министъра на финансите.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 6.
4. В чл. 10:
а) в ал. 1 се създава ново изречение второ:
„Митническите служители, които са митнически органи по смисъла на закона, могат да
бъдат само лица, които не са привлечени като
обвиняеми или не са подсъдими за умишлено
престъпление от общ характер.“, а досегашното изречение второ става изречение трето;
б) алинея 6 се изменя така:
„(6) Всички митнически служители с изключение на тези, заемащи технически длъжности,
подават декларации за имущество и интереси
по чл. 35 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в сроковете, при условията и по реда на Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.“;
в) създава се нова ал. 11:
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„(11) Постъпването на държавна служба в
Агенция „Митници“ не се предхожда от централизиран етап на конкурс по чл. 10, ал. 1
от Закона за държавния служител.“;
г) досегашните ал. 11, 12, 13, 14, 15 и 16
стават съответно ал. 12, 13, 14, 15, 16 и 17.
5. В чл. 11, ал. 3 се създава изречение второ: „Главните директори на главни дирекции
могат да бъдат подпомагани от заместник
главен директор.“
6. В чл. 19, ал. 5 думите „териториалното
митническо управление“ се заменят с „териториалното управление“.
7. В чл. 84б, ал. 1 думите „териториалните
митнически управления“ се заменят с „териториалните управления“.
8. В чл. 186, ал. 6 думите „териториалното
митническо управление“ се заменят с „териториалното управление“.
9. В § 1, т. 25, буква „в“ от допълнителната
разпоредба думите „териториалните митнически управления“ се заменят с „териториалните
управления“.
10. Навсякъде в закона думите „началниците на митници“, „началникът на митницата“, „началника на митницата“, „началникът
на съответната митница“, „началника на
съответната митница“ и „началник на митница“ се заменят съответно с „директорите
на териториални дирекции“, „директорът на
териториалната дирекция“, „директора на
териториалната дирекция“, „директорът на
съответната териториална дирекция“, „директора на съответната териториална дирекция“
и „директор на териториална дирекция“.
§ 51. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм., бр. 15 от
2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 61 от 2015 г.,
бр. 9 и 58 от 2017 г. и бр. 17 и 77 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 142а се създава ал. 7:
„(7) В регистъра по ал. 1 се вписват и лицата, придобили дестилационни съоръжения
за производство на етилов алкохол, дестилати
и спиртни напитки:
1. след проведена публична продан;
2. от лице, което е извършвало дейност с
дестилационните съоръжения като лицензиран
складодържател или регистрирано лице по
чл. 57, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове.“
2. В чл. 142б ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата подават заявление до Министерството на икономиката за вписване в
регистъра:
1. преди да започнат да извършват дейностите по чл. 142a, ал. 1;
2. в 14-дневен срок от придобиване на
дестилационните съоръжения в случаите на
проведена публична продан;
3. в 14-дневен срок от придобиване на
дестилационните съоръжения от лице, което
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е извършвало дейност с тях като лицензиран
складодържател или регистрирано лице по
чл. 57, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове.“
§ 52. В Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101
от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от
1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г.,
бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20
от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99
и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от
2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110
от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от
2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г.,
бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г., бр. 58, 63, 85,
92, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 35у:
а) в ал. 2:
аа) в т. 4 думите „бандероли и“ се заличават;
бб) създава се т. 5:
„5. в съответствие с техническите стандарти, определени с Решение за изпълнение (ЕС)
2018/576 на Комисията от 15 декември 2017 г.
относно техническите стандарти за защитните елементи, прилагани спрямо тютюневи
изделия (ОВ, L 96/57 от 16 април 2018 г.).“;
б) създават се ал. 3 и 4:
„(3) Бандеролите, които са предназначени
за поставяне върху потребителската опаковка
на тютюневите изделия, се използват като
защитен елемент по ал. 1. Комбинацията
или комбинациите от елементи за проверка
на автентичността, които се използват при
защитните елементи, прилагани за потребителските опаковки, предназначени за реализация на вътрешния пазар, се определят със
заповед на министъра на финансите.
(4) Агенция „Митници“ уведомява производителите на тютюневи изделия, лицата, които
внасят, съответно въвеждат на територията
на страната тютюневи изделия, за защитните елементи, прилагани за потребителските
опаковки, предназначени за реализация на
вътрешния пазар.“
2. В глава десета „б“ се създават чл. 35ф
и 35х:
„Чл. 35ф. (1) Издател на идентификатори
по смисъла на чл. 3, параграф 1 от Регламент
за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията
от 15 декември 2017 г. относно техническите
стандарти за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия
(ОB, L 96/7 от 16 април 2018 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) 2018/574“, е печатницата на Българската народна банка, която
при необходимост може да ползва и други
подизпълнители.
(2) Издателят по ал. 1 генерира и издава
уникални идентификатори за всички потребителски опаковки на цигари и тютюн за
пушене, предназначени за пускане на пазара
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в Република България, както и за произведените в Република България цигари и тютюн
за пушене, когато са предназначени за износ
извън Европейския съюз.
(3) В случаите, в които е предвидено, издателят по ал. 1 генерира и издава уникални
идентификатори за потребителски опаковки
на цигари и тютюн за пушене, предназначени
за пускане на пазара на територията на държава – членка на Европейския съюз.
(4) При изискване издателят по ал. 1 трябва
да генерира и извършва физическа доставка
на уникални идентификатори на равнище
потребителска опаковка като алтернатива на
електронната доставка.
(5) Уникалните идентификатори по ал. 2 – 4
се генерират, предават и доставят в сроковете
по чл. 9 от Регламент (ЕС) 2018/574.
Чл. 35х. Компетентен орган, отговорен за
функционирането на системата за проследяване на тютюневи изделия, предвидена в Регламент (ЕС) 2018/574, е Агенция „Митници“.“
3. В чл. 47, ал. 3 думите „началникът на
митницата“ се заменят с „директорът на териториалната дирекция на Агенция „Митници“.
4. Създава се чл. 51д:
„Чл. 51д. (1) Издателят на идентификатори
при нарушение на чл. 35ф, ал. 2 и/или 3 се
наказва с имуществена санкция от 5000 до
10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е от 10 000 до 20 000 лв.“
5. В чл. 52, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. оправомощени от директора на Агенция
„Митници“ длъжностни лица – за нарушения
по чл. 46 относно чл. 32, 35п – 35с, чл. 35т,
ал. 1 – 4 и ал. 9, чл. 35у, 49 и 51д;“.
§ 53. В Закона за безмитната търговия
(обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52 от
2008 г., бр. 43 от 2016 г. и бр. 103 от 2017 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 19, ал. 2 думите „началника на
митницата“ се заменят с „директора на териториалната дирекция на Агенция „Митници“.
2. В чл. 22 се създава ал. 5:
„(5) За целите на прилагане на чл. 35у,
ал. 3 от Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия, в случаите по чл. 18,
ал. 3 цигарите и тютюна за ръчно свиване на
цигари, предназначени за търговските обекти,
лицензирани за безмитна търговия, се продават само с поставен върху потребителската
опаковка бандерол по образец, утвърден от
министъра на финансите.“
3. В приложението към чл. 19, ал. 2 думите „Началник на митницата“ се заменят
с „Директор на териториалната дирекция на
Агенция „Митници“.
§ 54. В Закона за счетоводството (обн.,
ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм., бр. 74, 95 и 97 от
2016 г., бр. 85, 92 и 97 от 2017 г., бр. 15 и 22
от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
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1. В чл. 25 ал. 3 се изменя така:
„(3) Във финансовите отчети се посочват
имената на лицата по ал. 2. Печат на предприятието и печат на счетоводното предприятие
се поставя само ако това се изисква от друг
закон.“
2. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Предприятията съставят финансовите си отчети на базата на Националните
счетоводни стандарти.
(2) Консолидираните финансови отчети
на предприятията, чиито прехвърлими ценни
книжа са допуснати за търговия на регулирания пазар в държава – членка на Европейския
съюз, се съставят на базата на Международните счетоводни стандарти.
(3) Предприятията по ал. 1 могат да изберат
да съставят годишните си финансови отчети
на базата на Международните счетоводни
стандарти.
(4) Предприятията, които съставят годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти, могат да
преминат към съставянето им на базата на
Националните счетоводни стандарти.
(5) По реда на този закон не се допуска
промяна на счетоводната база (приложимите
счетоводни стандарти) повече от веднъж.
(6) Консолидираните и междинните финансови отчети се съставят на базата на
счетоводните стандарти, въз основа на които се съставя годишният финансов отчет на
предприятието, което съставя консолидирания
или междинния финансов отчет, с изключение
на предприятията по ал. 2.“
3. В чл. 37 ал. 2 се изменя така:
„(2) Независимо от ал. 1 годишните и консолидираните финансови отчети на акционерните дружества и командитните дружества с
акции подлежат на задължителен независим
финансов одит, с изключение на случаите,
когато дружествата отговарят на условията
на чл. 19, ал. 2.“
4. В чл. 38:
а) в ал. 1, т. 2 думите „със статут в обществена полза“ се заличават;
б) в ал. 4 думите „могат да не публикуват
своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността“ се заменят с „публикуват
най-малко баланс/отчет за финансовото състояние и приложение, когато предприятието
има задължение за изготвянето му“;
в) в ал. 9 т. 2 се изменя така:
„2. предприятия, които не са осъществявали
дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се
публикува в срок до 31 март на следващата
година, както следва:
а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 – в търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1
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от Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел за
публикуване на декларацията не се дължат;
б) от лицата по ал. 1, т. 3 – чрез икономическо издание или чрез интернет.“
5. В чл. 48:
а) в ал. 2 в текста преди т. 1 накрая се
добавя „и“;
б) в ал. 4 думите „на разходите“ се заличават;
в) създава се ал. 6:
„(6) При оповестяване на информацията,
изисквана по ал. 1 и 2, предприятията могат
да се позовават на национални, основани на
нормите на Европейския съюз, или международни рамки, като уточняват на коя конкретно
рамка са се позовали.“
6. В чл. 49, т. 1 думите „въпроси, свързани
с екологията и служителите“ се заменят с
„чл. 48, ал. 1 и 2“.
7. В чл. 51 думите „чл. 48, ал. 2“ се заменят
с „чл. 48, ал. 1 и 2“.
8. В чл. 57, ал. 1 думата „трети“ се заменя
с „третите“, а след думата „страни“ се поставя
запетая и думите „по силата на закон и докладът съответства на изискванията на този
закон“ се заменят с „включени в Приложение
към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1910
на Комисията от 28 октомври 2016 г. относно
еквивалентността на изискванията на някои
трети държави за докладване за плащанията
към правителства с изискванията на глава
10 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета (ОВ, L 295/82 от
29 октомври 2016 г.)“.
§ 55. До изтичането на срока за пререгист раци я чрез вписване в Регист ъра на
юридическите лица с нестопанска цел към
Агенцията по вписванията по § 25 от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
(ДВ, бр. 74 от 2016 г.) годишните финансови
отчети и докладите за дейността по Закона за
счетоводството се публикуват, както следва:
1. в срок до 30 юни на текущата година
годишните финансови отчети и докладите за
дейността за предходната година – в икономическо издание или в интернет, когато за
лицето не са настъпили условията по т. 2 – 4;
лицето трябва да осигури свободен безплатен
достъп до публикуваните му отчети и доклади
и при поискване да посочи мястото, където
са публикувани;
2. лицата, пререгистрирани в периода от
1 юни 2018 г. до 31 май 2019 г., публикуват
в срок до 30 юни на 2019 г. отчетите за 2017
и 2018 г.;
3. лицата, пререгистрирани в периода от
1 юни 2019 г. до 31 май 2020 г., публикуват
в срок до 30 юни на 2020 г. отчетите за 2017,
2018 и 2019 г.;
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4. лицата, пререгистрирани в периода от
1 юни 2020 г. до 31 декември 2020 г., публикуват в срок до 30 юни на 2021 г. отчетите за
2017, 2018, 2019 и 2020 г.
§ 56. Член 34, ал. 4 от Закона за счетоводството се прилага и по отношение на годишните финансови отчети за 2018 г.
§ 57. В Закона за данък върху добавената
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм.
бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7
на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37
от 2007 г.; изм., бр. 41, 52 , 59, 108 и 113 от
2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95
от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и
99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23,
30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105
и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г.,
бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92,
96, 97 от 2017 г. и бр. 24 и 65 от 2018 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 5 думите „чл. 32, ал. 4“ се
заменят с „чл. 32, ал. 3“.
2. В чл. 21 се създават ал. 8 – 11:
„(8) Алинея 6 не се прилага, когато едновременно са налице следните условия:
1. доставчикът е установен, има постоянен
адрес или обичайно пребиваване само на
територията на една държава членка;
2. услугите се предоставят на данъчно незадължени лица, които са установени, имат
постоянен адрес или обичайно пребиваване
в държави членки, различни от държавата
членка по т. 1;
3. общата стойност без ДДС на доставките
по т. 2 не надвишава през текущата календарна година и не е надвишавала през пред
ходната календарна година 10 000 евро или
равностойността им в националната валута
на държавата членка, в която е установен,
има постоянен адрес или обичайно пребиваване доставчикът по т. 1; равностойността в
национална валута се определя по обменния
курс, публикуван от Европейската централна
банка към 5 декември 2017 г.
(9) Мястото на изпълнение на доставката, с
която се надхвърли посоченият праг по ал. 8,
т. 3 през съответната календарна година, се
определя по ал. 6.
(10) Данъчно задължено лице, за което едновременно са налице условията по ал. 8, може
да избере да определя мястото на изпълнение
по ал. 6. В тези случаи ал. 6 се прилага до
изтичане на две календарни години, считано
от началото на календарната година, следваща
годината на избора.
(11) Правото на избор по ал. 10 от доставчик,
който е установен, има постоянен адрес или
обичайно пребиваване само на територията
на страната, се упражнява по реда на чл. 156,
ал. 14 или по правилата за регистрация за
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целите на данъка върху добавената стойност
на съответната държава членка, където получателят е установен, има постоянен адрес
или обичайно пребиваване.“
3. В чл. 26 се създава ал. 10:
„(10) Данъчната основа на доставката на
стоки или услуги, предоставени срещу многоцелеви ваучер, е равна на платената за ваучера
сума или, при липсата на информация за тази
сума, на паричната стойност, посочена върху
самия ваучер, или в свързаната с него документация, без данъка по този закон, свързан
с доставените стоки или услуги.“
4. В чл. 27 ал. 1 се изменя така:
„(1) Данъчната основа на доставка на стоки
по чл. 6, ал. 3, определена към началото на
месеца, в който е отделена или предоставена стоката, е данъчната основа при придобиването или себестойността на стоката, а
в случаите на внос – на данъчната основа
при вноса, намалена с разходи за изхабяване
предвид обичайния икономически живот на
стоката. Когато данъчната основа не може да
се определи по този ред, данъчната основа е
пазарната цена.“
5. В чл. 31 се създава т. 12:
„12. друга доставка на услуги за посрещане
на непосредствените нужди на:
а) плавателни съдове по т. 2 с изключение
на тези по буква „г“;
б) въздухоплавателни средства, използвани
от авиационен оператор, извършващ предимно
международни рейсове, или подвижен железопътен състав, когато услугите са оказани във
връзка с международен транспорт.“
6. В чл. 40 се създава т. 4:
„4. извършването на посредничество при
меж ду народно осиновяване по Семейни я
кодекс.“
7. В чл. 46, ал. 1, т. 6 след думите „колективно инвестиране, и“ се добавя „услугата,
предоставена от обвързан агент на инвестиционен посредник във връзка с услугите и
дейностите по чл. 33 от Закона за пазарите на
финансови инструменти, когато тези услуги и
дейности представляват финансови услуги, и
предоставянето на инвестиционни съвети по“.
8. В чл. 52 ал. 2 се изменя така:
„(2) Данъчната основа при вътреобщностни
доставки по чл. 7, ал. 4 е данъчната основа
по чл. 27, ал. 1, увеличена по реда на чл. 26,
ал. 3.“
9. В чл. 57 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Независимо от чл. 56, начисляването на
данъка при внос по чл. 16 може да се извърши от вносителя, ако отговаря на условията
на чл. 167а.
(6) По отношение на вноса, за който е
упражнил правото си по ал. 5, вносителят
начислява данъка за данъчния период, през
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който е възникнало данъчното събитие по
чл. 54, върху данъчна основа, определена по
реда на чл. 55, с протокол, като:
1. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен
период в справка-декларацията по чл. 125 за
този данъчен период;
2. посочи митническия документ за внос
и отрази размера на данъка в дневника за
продажбите за съответния данъчен период.“
10. В чл. 59, ал. 2 думите „митните сборове“
се заменят с „вносните мита“.
11. В чл. 71:
а) в т. 2 думите „в случаите, когато данъкът е изискуем от лицето като платец по
глава осма“ се заменят с „в случаите, когато
данъкът е изискуем от получателя като платец по чл. 82“;
б) в т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „ал. 1 и 4“;
в) създава се т. 10:
„10. притежава митнически документ за
внос, в който лицето е посочено като вносител,
и е спазило изискванията на чл. 57, ал. 6 – в
случаите по чл. 57, ал. 5.“
12. В чл. 73а ал. 1 се изменя така:
„(1) При доставки, данъкът за които е изискуем от получателя, правото на приспадане на
данъчен кредит е налице и когато получателят
не е спазил изискванията на чл. 72 и/или
доставчикът на стоката не е издал документ,
и/или получателят не разполага с документ
по чл. 71, т. 2, 4, 5 и 10, ако доставката не е
укрита и данни за нея са налични в счетоводството на получателя.“
13. В чл. 76, ал. 2, т. 2 накрая се добавя „с
изключение на случаите, когато последващата
регистрация на лицето е в срока за внасяне
на данъка за последния данъчен период“.
14. В чл. 79а се създава ал. 8:
„(8) За целите на корекцията по този член
5-годишният срок, съответно 20-годишният
срок спира да тече за всяка календарна година,
през която стоката, съответно недвижимият
имот не се използва за дейностите, посочени
в чл. 69 и 70. Срокът се възобновява за всяка
календарна година, през която стоката, съответно недвижимият имот започне отново
да се използва за дейностите, посочени в
чл. 69 и 70.“
15. В чл. 79б се създава ал. 7:
„(7) За целите на корекцията по този член
5-годишният срок спира да тече за всяка календарна година, през която услугата, която е
или би била дълготраен актив, не се използва
за дейностите, посочени в чл. 69 и 70. Срокът
се възобновява за всяка календарна година,
през която услугата започне отново да се използва за дейностите, посочени в чл. 69 и 70.“
16. В чл. 89:
а) създава се нова ал. 2:
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„(2) Когато за последния данъчен период е
налице резултат за периода – данък за внасяне,
лицето е длъжно да внесе данъка в държавния
бюджет по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция
за приходите в срок до края на календарния
месец, следващ календарния месец, през който
е следвало да бъде подадена справка-декларацията за този данъчен период.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3.
17. В чл. 97б:
а) заглавието се изменя така: „Задължение
за регистрация на данъчно задължени лица,
които не са установени на територията на
страната при доставки на далекосъобщителни
услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен
път, с място на изпълнение на територията
на страната“;
б) в ал. 1 се създава т. 3:
„3. доставките са с място на изпълнение
на територията на страната.“;
в) създава се ал. 6:
„(6) Лице, регистрирано на основание на
този член, може да избере да продължи тази
регистрация, като уведоми по електронен път
компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите в 7-дневен срок от датата на извършване на първата
доставка, за която възникнат обстоятелствата
на чл. 21, ал. 8. Правото на избор се прилага
до изтичане на две календарни години, считано от началото на календарната година,
следваща годината на избора.“
18. Създава се чл. 97в:
„Задължение на данъчно задължени лица, които
са установени само на територията на страната при доставки на далекосъобщителни услуги,
услуги за радио- и телевизионно излъчване или
услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на друга
държава членка
Чл. 97в. Данъчно задължено лице, което е
установено само на територията на страната
и извършва доставки на далекосъобщителни
услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен
път, с получатели – данъчно незадължени
лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в друга
държава членка, и не е регистрирано в страната за прилагане на режим в Съюза, ако е
упражнило правото си на избор по чл. 21,
ал. 10, уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за
приходите в 7-дневен срок от издаването на
идентификационен номер по ДДС от всяка
държава членка, по електронен път, както и
в случаите на отнемането му.“
19. В чл. 107, т. 4 буква „а“ се изменя така:
„а) прекратяване на юридическо лице – търговец:
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аа) без ликвидация;
бб) с ликвидация, освен ако юридическото лице не избере да остане регистрирано
до датата на заличаването му от търговския
регистър; правото на избор се упражнява
чрез подаване на декларация в съответната
териториална дирекция на Националната
агенция за приходите в 14-дневен срок от
настъпване на обстоятелството; в този случай ликвидаторът (ликвидаторите) отговаря
солидарно за дължимия данък през периода
на ликвидацията;“.
20. В чл. 108, ал. 2 думите „24 месеца“ се
заменят с „12 месеца“.
21. В чл. 109, ал. 1 накрая се добавя „освен
ако юридическото лице не избере да остане
регистрирано до датата на заличаването му
от търговския регистър“.
22. В чл. 111, ал. 2, т. 5 думите „по чл. 176“
се заличават.
23. В чл. 118:
а) в ал. 3 се създава изречение трето: „В
случаите на продажби на стоки или услуги
чрез електронен магазин фискалният/системният бон, регистриращ продажбата, може да
се генерира в електронен вид и автоматично
да се предостави на електронен адрес на получателя, без да се издава хартиен документ,
по ред и по начин, определени с наредбата
по ал. 4.“;
б) създава се ал. 19:
„(19) Националната агенция за приходите
създава и поддържа публичен електронен
списък на електронните магазини, за които
са подадени данни по ал. 4, т. 5. Списъкът е
достъпен на интернет страницата на агенцията.
Редът за вписване и заличаване от списъка,
както и неговото съдържание се определят с
наредбата по ал. 4.“
24. В чл. 125 ал. 9 се изменя така:
„(9) Регистърът по чл. 124, ал. 7 се подава
по електронен път при условията и по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до
14-о число на месеца, следващ календарното
тримесечие, за което се отнася.“
25. В глава четиринадесета се създават
чл. 131а, 131б и 131в:
„Ваучер за конкретна цел
Чл. 131а. (1) Прода жбата на вау чер за
конкретна цел от данъчно задължено лице,
което действа от свое име, се смята за доставка на стоките или услугите, за които се
отнася ваучерът.
(2) Продажбата на ваучер за конкретна цел
от данъчно задължено лице, което действа от
името на друго данъчно задължено лице, се
смята за доставка на стоките или услугите,
за които се отнася ваучерът, извършена от
това друго данъчно задължено лице.
(3) Фактическото предоставяне на стоки
или извършване на услуги от доставчика към
лицето, предоставило ваучер за конкретна
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цел като заплащане или част от заплащане
за получаването на тези стоки или услуги, не
се смята за доставка.
(4) Когато данъчно задължено лице, предоставило стоките или услугите срещу приемане
на ваучер за конкретна цел като заплащане
или част от заплащане, е лице, различно от
издателя на ваучера, при предоставянето на
стоките или услугите е налице доставка към
издателя на ваучера.
Многоцелеви ваучер
Чл. 131б. (1) Продажбата на многоцелеви
ваучер от данъчно задължено лице, което
действа от свое име, не се смята за доставка
на стоките или услугите, за които се отнася
ваучерът.
(2) Фактическото предоставяне на стоки
или извършване на услуги от доставчика към
лицето, предоставило многоцелеви ваучер като
заплащане или част от заплащане за получаването на тези стоки или услуги, е доставка.
(3) Продажбата на многоцелеви ваучер от
данъчно задължено лице, което действа от
името на друго данъчно задължено лице, не
се смята за доставка, извършена от това друго
данъчно задължено лице.
(4) Задържането на многоцелеви ваучер
след изтичане на валидността му, без да е
настъпило фактическо предоставяне на стоки
или извършване на услуги, не се смята за
доставка на стоката или услугата.
Ваучери – специални разпоредби
Чл. 131в. (1) Когато за извършената услуга
от данъчно задължено лице, което действа
от името на друго данъчно задължено лице,
е договорено възнаграждение във връзка с
продажбата на ваучера, е налице облагаема
доставка на услуга.
(2) Разпоредбите на чл. 131а и 131б не се
прилагат за:
1. инструментите, които дават право на притежателя да получи отстъпка при получаване
на стоките или услугите, но не дават правото
на получаване на самите стоки и услуги;
2. билетите за пътуване, кино, музей и
други, пощенските марки и други подобни;
3. ваучерите за храна, издадени от лице,
получило разрешение от министъра на финансите по реда на чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане.“
26. В чл. 154:
а) в ал. 1 т. 3 се отменя;
б) в ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. декларация, че няма седалище и адрес
на управление и няма постоянен обект на
територията на Европейския съюз;“.
27. В чл. 156:
а) в ал. 1 се създава т. 5:
„5. доставките по т. 1, които извършва, не
са с място на изпълнение на територията на
страната.“;
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б) в ал. 7 след думите „по ал. 1, т. 1“ се
добавя „която не е с място на изпълнение на
територията на страната“;
в) създава се ал. 14:
„(14) Право по ал. 1 да се регистрира за
прилагането на режим в Съюза има и данъчно
задължено лице, регистрирано на основание
чл. 96, 98 или чл. 100, ал. 1 или 3, което извършва доставки с място на изпълнение по
чл. 21, ал. 8 на територията на страната, ако
заедно със заявлението по ал. 2 уведоми, че
желае мястото на изпълнение на доставките
да се определя съгласно чл. 21, ал. 6.“
28. В чл. 157 се създава ал. 13:
„(13) Регистрирано на основание чл. 156
лице може да приложи ал. 1, т. 3, когато са
налице условията по чл. 21, ал. 8.“
29. В чл. 159, ал. 1 думата „потребление“
се заменя с „идентификация“.
30. В чл. 159а, ал. 2 думата „потребление“
се заменя с „идентификация“.
31. Създава се глава двадесета „а“ с чл. 167а
и 167б:
„ Г л а в а

д в а д е с е т а

„ а “

ОТЛОЖЕНО НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪКА
ПРИ ВНОС
Условия за отложено начисляване на данък
при внос
Чл. 167а. Отложено начисляване на данък
при внос може да се прилага от лице, което
към датата на вноса отговаря едновременно
на следните условия:
1. извършва внос на стоки, посочени в
приложение № 3;
2. всяка стока, декларирана в митническия
документ за внос, е с митническа стойност,
равна на или по-голяма от 50 000 лв.;
3. регистрирано е на основание чл. 96, 97
или чл. 100, ал. 1 не по-малко от 6 месеца
преди извършване на вноса;
4. няма изискуеми и неизплатени публични задължения, събирани от Националната
агенция за приходите.
Ред за отложено начисляване на данък при внос
Чл. 167б. (1) Вносителят декларира в подадения митнически документ за внос, че
ще прилага отложено начисляване на данък
при внос.
(2) Когато вносителят отговаря на условията по чл. 167а, митническите органи вдигат
стоките, без данъкът да е ефективно внесен
или обезпечен.
(3) За начисления данък по чл. 57 вносителят има право на данъчен кредит при
условията на глава седма.“
32. В чл. 170 ал. 1 се изменя така:
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„(1) Митническата администрация предоставя на приходната администрация информация по електронен път за приетите
митнически документи за внос и получените
плащания на данъка при внос в срок до 14
дни от изтичането на всеки календарен месец, както и информация за лицата, които
са декларирали, че ще прилагат отложено
начисляване на данък при внос.“
33. В чл. 176в:
а) в ал. 2 след думата „период“ запетаята
и думите „но не по-малко от 50 000 лв.“ се
заличават;
б) в ал. 3 след думата „месеца“ запетаята
и думите „но не по-малко от 50 000 лв.“ се
заличават;
в) в ал. 15, изречение първо накрая се
добавя „част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“.
34. В чл. 183, ал. 2 думата „неначисления“
се заменя с „посочения в документа“.
35. В чл. 186, ал. 1, т. 1 буква „в“ се отменя.
36. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1 се създават т. 88, 89 и 90:
„88. „Ваучер“ е инструмент, при който
съществува задължение да бъде приет като
заплащане или част от заплащане за предоставяне на стоки или услуги и за който стоките или услугите, които ще се предоставят,
или имената на лицата, които евентуално ще
ги предоставят, са обозначени върху самия
инструмент или в свързаната с него документация, включително в реда и условията за
ползване на въпросния инструмент.
89. „Ваучер за конкретна цел“ е ваучер, при
който мястото на изпълнение на доставка на
стоките или услугите, за които се отнася ваучерът, и дължимият данък върху добавената
стойност за тези стоки или услуги могат да
бъдат определени в момента на издаването
на ваучера.
90. „Многоцелеви ваучер“ е ваучер, различен
от ваучер за конкретна цел.“;
б) в § 1а се създават т. 10, 11 и 12:
„10. Директива (ЕС) 2016/1065 на Съвета
от 27 юни 2016 г. за изменение на Директива
2006/112/ЕО по отношение на данъчното
третиране на ваучери (ОВ, L 177/9 от 1 юли
2016 г.).
11. Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от
5 декември 2017 г. за изменение на Директива
2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по
отношение на някои задължения, свързани с
данъка върху добавената стойност, приложими
при доставките на услуги и дистанционните
продажби на стоки (ОВ, L 348/7 от 29 декември 2017 г.).
12. Директива (EС) 2018/912 на Съвета от
22 юни 2018 г. за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

на задължението за спазване на минимален
размер на стандартната данъчна ставка (ОВ,
L 162/1 от 27 юни 2018 г.).“
37. Създава се приложение № 3 към чл. 167а:
„ Приложение № 3
към чл. 167а

Глави от
Код по
КН на ЕС

Описание на стоката

Глава 25

Сол; сяра; пръст и камъни; гипс,
вар и цимент

Глава 26

Руди, шлаки и пепели

Глава 28

Неорганични химични продукти;
неорганични или органични съединения на благородни метали, на
радиоактивни елементи, на редкоземни метали или на изотопи

Глава 29

Органични химични продукти

Глава 72

Чугун, желязо и стомана

Глава 73

Издел и я о т ч у г у н, жел язо и л и
стомана

Глава 74

Мед и изделия от мед

Глава 75

Никел и изделия от никел

Глава 76

Алуминий и изделия от алуминий

Глава 78

Олово и изделия от олово

Глава 79

Цинк и изделия от цинк

Глава 80

Калай и изделия от калай

“
§ 58. Разпоредбите на § 57, т. 3, 25 и т. 36,
буква „а“ се прилагат за ваучери, издадени
след 31 декември 2018 г.
§ 59. (1) Лицата, предоставили обезпечение
в размер, определен съгласно изискванията на
чл. 176в, ал. 2 и 3 от Закона за данък върху
добавената стойност, в сила до 31 декември
2018 г., за които след влизането в сила на
този закон е налице основание за промяна
на размера на обезпечението и не е налице
задължение за предоставяне на обезпечение
на друго основание, могат да подадат искане
за освобождаване на съответната част от него.
(2) В случаите по ал. 1 съответната част
от обезпечението се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, при
наличие на неуредени задължения на лицето
за данък върху добавената стойност, глоби
или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона.
(3) Обезпечението по ал. 1 или остатъкът
от него след усвояването се освобождава от
компетентния орган по приходите в 30-дневен
срок от постъпване на искането от данъчно
задълженото лице в случаите, когато в същия
срок не е възложена ревизия.
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§ 60. В сл у ча и т е на п рек ратя ва не на
юридическо лице – търговец, с ликвидация,
когато юридическото лице продължава да
извършва независима икономическа дейност
и към датата на влизането в сила на този
закон срокът по чл. 109, ал. 1 от Закона за
данък върху добавената стойност за подаване
на заявление за дерегистрация не е изтекъл,
ликвидаторът (ликвидаторите) има право да
избере лицето да остане регистрирано до
датата на заличаването му от търговския регистър. В този случай правото се упражнява
чрез подаване на декларация до изтичане на
14-дневния срок от настъпване на обстоятелството по чл. 107 от Закона за данък върху
добавената стойност.
§ 61. В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на финансите привежда наредбата по чл. 118, ал. 4 от
Закона за данък върху добавената стойност
в съответствие с него.
§ 62. В Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г.;
изм., бр. 41 и 98 от 2001 г., бр. 25 и 120 от
2002 г., бр. 42, 102 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33,
38, 79 и 105 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 74
и 103 от 2016 г., бр. 27 от 2018 г.) в чл. 18,
ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „с
изключение на годишните финансови отчети
и годишните доклади за дейността, които се
публикуват по реда и в сроковете на Закона
за счетоводството“.
§ 63. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55
от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35
и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и
120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от
2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115
от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105
от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от
2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80,
82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53,
64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33,
43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25,
35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16,
19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.;
Решение № 7 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и
100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89,
94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106,
109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107
от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и
102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г.,
бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от
2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17,
30, 46, 53, 64, 77 и 88 от 2018 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 121д, ал. 10:
а) в т. 1 буква „в“ се изменя така:
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„в) свидетелство за съдимост или аналогичен документ – за лицата, които не са
български граждани; за българските граждани
липсата на осъждане се установява служебно;“
б) в т. 2 буква „б“ се изменя така:
„б) свидетелство за съдимост или аналогичен документ – за лицата, които не са
български граждани; за българските граждани
липсата на осъждане се установява служебно;“.
2. В чл. 347, ал. 3, изречение първо думите
„ал. 2, т. 2“ се заменят с „ал. 5, т. 3“.
§ 64. Съществуващите митници се закриват
със заповед на министъра на финансите. Правоотношенията със служителите се уреждат
при условията и по реда на чл. 87а и чл. 106,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за държавния служител,
съответно чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от
Кодекса на труда в рамките на определената
численост на персонала на Агенция „Митници“
и в съответствие с определената структура и
численост на персонала на териториалните
дирекции.
§ 65. В Закона за ветеринарномедицинската
дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30,
31, 55, 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13,
36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от
2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от
2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66,
68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14
от 2015 г., бр. 14, 34, 58 от 2016 г., бр. 58 и 85
от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) в чл. 199, ал. 2
думите „съответната митница“ се заменят
със „съответната териториална дирекция на
Агенция „Митници“.
§ 66. В Закона за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили (обн.,
ДВ, бр. 98 от 2010 г.; изм., бр. 19 от 2011 г.)
навсякъде думите „началника на компетентната митница“, „началникът на компетентната
митница“, „началника на митница“, „митницата“ и „компетентната митница“ се заменят
съответно с „директора на компетентната
териториална дирекция в Агенция „Митници“,
„директорът на компетентната териториална
дирекция в Агенция „Митници“, „директора
на териториална дирекция в Агенция „Митници“, „териториалната дирекция на Агенция
„Митници“ и „компетентната териториална
дирекция на Агенция „Митници“.
§ 67. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38,
44, 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35, 53
от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г.,
бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63,
97 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 16, 20, 22, 51
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и 77 от 2018 г.) в чл. 62, ал. 6, т. 6 думите
„началниците на митниците“ се заменят с
„директорите на териториалните дирекции
в Агенция „Митници“.
§ 68. В Закона за пазарите на финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр.,
бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 24 от 2018 г.) в чл. 91,
ал. 2, т. 6 думите „началниците на митниците“
се заменят с „директорите на териториалните
дирекции в Агенция „Митници“.
§ 69. В Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.;
изм., бр. 20, 21 и 41 от 2018 г.) в чл. 6, ал. 1
т. 21 се изменя така:
„21. директорът, заместник-директорите и
главният секретар на Агенция „Митници“, директорите на дирекции и главните директори
на главни дирекции в Централното митническо
управление и техните заместници, директорите на териториални дирекции и техните
заместници, началниците на митническите
бюра и митническите пунктове;“.
§ 70. Законът влиза в сила от 1 януари
2019 г. с изключение на:
1. параграф 43, т. 2 – относно чл. 4, т. 65,
т. 4, буква „а“, т. 5, буква „б“, подбуква „бб“,
т. 9, т. 15, буква „б“, т. 31 и т. 34 и § 64, които
влизат в сила от деня на обнародването на
закона в „Държавен вестник“;
2. параграф 63, който влиза в сила от
18 ноември 2018 г.;
3. параграф 41, т. 1, § 43, т. 36, § 50, т. 1 – 3,
т. 4, буква „а“, т. 5 – 10, § 52, т. 3, § 53, т. 1 и
3 и § 65 – 69, които влизат в сила от 7 януари
2019 г.;
4. параграф 43, т. 11 – относно чл. 47, ал. 4,
т. 1 и ал. 5, които влизат в сила от 28 януари
2019 г.;
5. параграф 52, т. 1, 2, 4 и 5 и § 53, т. 2,
които влизат в сила от 20 май 2019 г.;
6. параграф 43, т. 22, § 57, т. 9, т. 11, буква
„в“, т. 31, т. 32 и 37, които влизат в сила от
1 юли 2019 г.;
7. параграф 50, т. 4, букви „в“ и „г“, които
влизат в сила от 1 октомври 2019 г.;
8. параграф 39, т. 3, буква „б“ – относно
чл. 14, ал. 2, която влиза в сила от 1 януари
2020 г.;
9. параграф 43, т. 11 – относно чл. 47, ал. 4,
т. 2, която влиза в сила от 28 юли 2020 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 7 ноември 2018 г. и на 22 ноември
2018 г. и е подпечатан с официалния печат
на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
10431
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253
ОТ 22 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери
за други целеви разходи за 2018 г. в размер
300 000 лв. за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници, разпределени по общини съгласно
приложението.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г.
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Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните общини
по бюджетите, на които се одобряват допълнителните трансфери.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1

СПИСЪК
на военни паметници по общини за финансово подпомагане за ремонт, възстановяване, изграждане
и довършване за 2018 г.
№
по
ред

Паметници
По бюджетите на общините

Община Петрич
1. Изработване и поставяне на паметен знак с имената на погребаните български
военнослужещи в мемориал „Българско военно гробище – 1944“ в гр. Петрич.
Общо:
Община Камено
1. Изграждане на паметник на загиналите във войните от 1912 – 1945 г. в с. Винарско.
2. Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 – 1918 г. в с. Трояново.
Общо:
Община Средец
1. Изграждане на паметник на загиналите във войните от 1912 – 1918 г. в с. Светлина.
Общо:
Община Сунгурларе
1. Ремонт на паметника на загиналите във Втората световна война в гр. Сунгурларе.
2. Ремонт на паметната плоча на разклона за с. Везенково, издигната на лобното
място на д-р Везенков.
3. Ремонт на паметника на загиналите в Балканската война от 1912 – 1913 г. в с. Завет.
4. Ремонт на чешма-паметник с имената на загиналите във войните от 1912 – 1945 г.
в с. Подвис.
5. Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 – 1945 г. в с. Вълчин.
6. Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 – 1918 г. в с. Грозден.
Общо:
Община Аврен
1. Изграждане на военен паметник – възпоменателна плоча с имената на загиналите
във войните в с. Здравец.
2. Изграждане на паметник в с. Тръстиково, посветен на загиналите във войните
жители на селото.
Общо:

Средства
(в лв.)
общо:
300 000 лв.

10 000 лв.
10 000 лв.
4 000 лв.
1 000 лв.
5 000 лв.
4 000 лв.
4 000 лв.
900 лв.
500 лв.
1 000 лв.
450
250
900
4 000

лв.
лв.
лв.
лв.

4 000 лв.
4 000 лв.
8 000 лв.

БРОЙ 98
№
по
ред

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Паметници

Община Велико Търново
1. Реставрация на монумента „Майка България“ в центъра на гр. Велико Търново.
Общо:
Община Елена
1. Ремонт на паметник-пирамида на загиналите в Балканските войни от 1912 – 1913 г.
в с. Блъсковци.
Общо:
Община Свищов
1. Ремонт на паметника „33-ти пехотен Свищовски полк“ на площад „Велешана“ в
гр. Свищов.
Общо:
Община Стражица
1. Ремонт на четири войнишки паметника-кенотафи в двора на църквата в с. Виноград.
2. Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 – 1945 г. в гр. Стражица.
3. Ремонт на два войнишки паметника на загиналите във войните от 1912 – 1918 г. в
двора на църквата в с. Благоево.
4. Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Ново градище.
Общо:
Община Сухиндол
1. Ремонт на паметника на загиналите във войните в гр. Сухиндол.
Общо:
Община Ново село
1. Ремонт на паметника на р-к Марин Захариев в двора на църквата в с. Неговановци,
убит през Втората световна война.
2. Ремонт на паметник на героите, убити в Балканската война от 1912 – 1913 г., в
двора на църквата в с. Неговановци.
3. Ремонт на паметника на подоф. Станислав Николов в двора на църквата в с. Неговановци, убит през Втората световна война.
4. Ремонт на паметник на героите от Втората световна война в двора на църквата в
с. Неговановци.
Общо:
Община Ружинци
1. Довършване на ремонта на паметник-чешма на загиналите във войните от
1912 – 1918 г. в с. Дражинци.
Общо:
Община Роман
1. Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Караш.
2. Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Курново.
Общо:
Община Борован
1. Почистване и обработка на военните паметници на територията на общината в
селата Борован, Добролево, Малорад, Нивянин и Сираково.
Общо:
Община Габрово
1. Рехабилитация на „Паметника на загиналите за Родината“ в кв. Шумели на
гр. Габрово.
Общо:
Община Дряново
1. Преместване и ремонт на паметните плочи на загиналите във войните от 1912 – 1918 г.
от с. Соколово в Историческия музей в гр. Дряново.
Общо:

С Т Р. 4 7
Средства
(в лв.)
5 000 лв.
5 000 лв.

4 000 лв.
4 000 лв.

5 000 лв.
5 000 лв.
1 500 лв.
5 000 лв.
500 лв.
2 200 лв.
9 200 лв.
1 800 лв.
1 800 лв.

500 лв.
3 000 лв.
1 000 лв.
1 500 лв.
6 000 лв.

2 500 лв.
2 500 лв.
4 600 лв.
4 000 лв.
8 600 лв.

4 000 лв.
4 000 лв.

400 лв.
400 лв.

3 000 лв.
3 000 лв.

С Т Р.
№
по
ред

48

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Паметници

Община Трявна
1. Ремонт на паметните плочи с имената на загиналите във войните от 1912 – 1918 г.
в с. Белица.
Общо:
Община Добрич
1. Изработване и поставяне на паметна плоча с имената на загиналите в Добричка
епопея чинове от 53-и пех. полк на фасадата на читалището в кв. Рилци на
гр. Добрич.
Общо:
Община Крумовград
1. Ремонт на паметната плоча на граничарите М. Калеев и И. Русев, загинали при
изпълнение на служебния си дълг през 1952 г., намираща се на 1 км от с. Черничево.
Общо:
Община Момчилград
1. Ремонт на паметника на загиналите през 1990 г. войници край р. Върбица.
2. Ремонт на „Костница на загиналите в Руско-турската и Балканската война“ в
Момчилград.
Общо:
Община Рила
1. Изграждане на „Паметник на загиналите за свободата на България“ в гр. Рила.
Общо:
Община Летница
1. Изграждане на паметник на загиналите във войните от 1912 – 1945 г. в с. Горско
Сливово.
Общо:
Община Ловеч
1. Ремонт на паметника на загиналите във войните от с. Владиня.
Общо:
Община Луковит
1. Ремонт на паметна плоча с имената на загиналите във войните в с. Румянцево.
Общо:
Община Вълчедръм
1. Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Златия, намиращ се на площада в селото.
2. Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 – 1918 г. в с. Златия, намиращ се до кметството.
3. Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 – 1945 г. в с. Септемврийци.
Общо:
Община Г. Дамяново
1. Ремонт на военния паметник в с. Главановци и дописване на имената на загиналите
във войните от 1912 – 1918 г.
Общо:
Община Вършец
1. Ремонт на два военни паметника в с. Черкаски – на подоф. Георги Георгиев, загинал във Втората световна война, и на загиналите във войните от 1912 – 1918 г.
2. Ремонт на паметника на загиналите в Балканските войни от 1912 – 1913 г. в с.
Спанчевци.
Общо:
Община Чипровци
1. Изграждане на паметник на опълченеца Ангел Въцов в с. Бели мел.
Общо:

БРОЙ 98
Средства
(в лв.)

1 600 лв.
1 600 лв.

3 400 лв.
3 400 лв.

5 000 лв.
5 000 лв.
5 000 лв.
3 000 лв.
8 000 лв.
4 000 лв.
4 000 лв.

6 000 лв.
6 000 лв.
6 000 лв.
6 000 лв.
2 500 лв.
2 500 лв.

2 500 лв.
200 лв.
3 000 лв.
5 700 лв.

3 500 лв.
3 500 лв.

1 500 лв.
1 000 лв.
2 500 лв.
7 000 лв.
7 000 лв.

БРОЙ 98
№
по
ред

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Паметници

Община Брацигово
1. Изграждане на паметник на опълченците Търпо Варадинов и Ангел Щерев в с.
Исперихово.
Общо:
Община Септември
1. Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 – 1945 г. в с. Карабунар.
Общо:
Община Перник
1. Преместване и обновяване на две паметни плочи на загиналите във войните в с.
Богданов дол.
2. Ремонт на паметната плоча с имената на загиналите във войните от 1912 – 1918 г.
в с. Вискяр.
3. Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 – 1918 г. в с. Лесковец.
4. Ремонт на паметник-костница на загиналите във Втората световна война в
с. Ярджиловци.
Общо:
Община Ковачевци
1. Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 – 1945 г. в с. Светля.
2. Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 – 1945 г. в с. Лобош.
Общо:
Община Гулянци
1. Ремонт на паметника на загиналите в Балканските войни от 1912 – 1913 г. в
гр. Гулянци.
2. Ремонт на паметник-чешма на загиналите във войните от 1912 – 1918 г. в
с. Милковица.
3. Ремонт на паметник-чешма на загиналите във войните от 1912 – 1918 г. в
с. Сомовит.
4. Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 – 1945 г. в с. Искър.
Общо:
Община Никопол
1. Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 – 1918 г. в с. Дебово.
Общо:
Община Левски
1. Доизграждане на паметника на загиналите във войните в с. Асеновци.
Общо:
Община Долни Дъбник
1. Ремонт на паметника на загиналите в Балканските войни от 1912 – 1913 г. в с.
Садовец.
Общо:
Община „Марица“
1. Изграждане на паметник на загиналите във войните в с. Крислово.
Общо:
Община Куклен
1. Реставрация на паметника „Войнишка чешма“ в с. Гълъбово.
Общо:
Община Раковски
1. Изграждане на мемориална ниша и постамент за оръдие до „Паметника на загиналите във войните за национално освобождение от гр. Раковски“.
Общо:
Община Исперих
1. Подмяна на счупената паметна плоча на подоф. Иван Г. Костадинов в с. Тодорово,
загинал през Втората световна война.
Общо:

С Т Р. 4 9
Средства
(в лв.)

1 900 лв.
1 900 лв.
2 000 лв.
2 000 лв.

2 800 лв.
500 лв.
1 000 лв.
2 000 лв.
6 300 лв.
5 000 лв.
2 000 лв.
7 000 лв.

2 000 лв.
3 000 лв.
3 000 лв.
3 500 лв.
11 500 лв.
3 500 лв.
3 500 лв.
9 000 лв.
9 000 лв.

3 000 лв.
3 000 лв.
8 000 лв.
8 000 лв.
2 800 лв.
2 800 лв.

3 000 лв.
3 000 лв.

700 лв.
700 лв.

С Т Р.
№
по
ред

50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Паметници

Община Разград
1. Ремонт на паметника на загиналите във войните разградчани, намиращ се на пл.
„Възраждане“.
2. Ремонт на „Мавзолей-костница“ на загиналите в Руско-турската освободителна
война от 1877 – 1878 г. български опълченци и руски войни.
Общо:
Община Ценово
1. Изграждане на „Мемориал на загиналите във войните за освобождение и национално обединение на България“ в с. Новград.
2. Ремонт на паметника на загиналите във Втората световна война в с. Кривина.
Общо:
Община Силистра
1. Поставяне на мемориална плоча на камбанарията на православния храм „Св. Димитрий“ в с. Калипетрово с имената на загиналите във войните жители на селото.
Общо:
Община Тутракан
1. Ремонт на паметника на загиналите във войните в парк „Хр. Ботев“ – гр. Тутракан.
Общо:
Община Главиница
1. Ремонт на паметника на загиналите във Втората световна война в с. Малък Преславец.
Общо:
Община Дулово
1. Ремонт на паметните плочи с имената на загиналите във Втората световна война
в с. Межден.
Общо:
Община Сливен
1. Рехабилитация на паметника на загиналите във войните от 1912 – 1945 г. в с. Тополчане.
Общо:
Община Нова Загора
1. Възстановяване на надписите на паметника на поручик Христо Донев в гр. Нова
Загора, загинал по време на Междусъюзническата война.
Общо:
Община Баните
1. Ремонт на паметника на загиналите във Втората световна война в с. Давидково.
Общо:
Община Годеч
1. Изграждане на паметника на загиналите във войните от с. Бракьовци.
Общо:
Община Ботевград
1. Ремонт на паметника на загиналите във войните в Ботевград.
Общо:
Община Елин Пелин
1. Изграждане на паметник на загиналите във войните в с. Лесново.
Общо:
Община Костинброд
1. Ремонт на паметника на загиналите в Първата световна война от 1915 – 1918 г. в
с. Чибаовци.
Общо:

БРОЙ 98
Средства
(в лв.)
750 лв.
850 лв.
1 600 лв.

10 000 лв.
2 000 лв.
12 000 лв.

7 000 лв.
7 000 лв.
4 000 лв.
4 000 лв.

1 500 лв.
1 500 лв.
2 000 лв.
2 000 лв.

3 000 лв.
3 000 лв.

600 лв.
600 лв.
2 000 лв.
2 000 лв.
3 500 лв.
3 500 лв.
6 000 лв.
6 000 лв.
8 000 лв.
8 000 лв.

5 000 лв.
5 000 лв.

БРОЙ 98
№
по
ред

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1
Средства
(в лв.)

Паметници

Община Своге
1. Ремонт на паметника на загиналите в Балканските войни в с. Лакатник – реставриране на войнишка скулптурна фигура и дописване на липсващите имена на
загиналите във войните от 1912 – 1945 г.
2. Довършване на изграждането на паметника на загиналите във войните в с. Дружево.
Общо:
Община Столична – район „Люлин“
1. Ремонт на паметника на загиналите през 1995 г. войници от Транспортни войски.
Общо:
Община Столична – район „Панчарево“
2. Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 – 1945 г. в с. Плана.
Общо:
Община Чирпан
1. Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 – 1945 г. в с. Малко Тръново.
2. Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Средно градище и преместване на паметна плоча.
Общо:
Община Павел баня
1. Изграждане на паметен знак с имената на загиналите във войните в с. Осетеново.
Общо:
Община Казанлък
1. Ремонт на „Паметника на загиналите във войните за свободата на България“ в
парк „Розариум“ – Казанлък.
2. Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Горно Изворово.
3. Ремонт на паметна плоча с имената на загиналите във войните на стената на
кметството в с. Кънчево.
Общо:
Община Любимец
1. Ремонт на паметника на българските войни, загинали в Балканската война на връх
„Шейновец“, издигнат в близост до с. Вълче поле.
Общо:
Община Шумен
1. Поставяне на паметна плоча на подоф. Атанас Д. Атанасов, загинал във Втората
световна война, на фасадата на кметството в с. Панайот Волов.
Общо:
Община „Тунджа“
1. Ремонт на „Паметника на загиналите руски войни и български опълченци в Рускотурската война от 1877 – 1878 г.“ в м. Бакаджика край с. Черган.
2. Възстановяване на паметника на загиналите във Втората световна война в с. Роза.
Общо:
Община Стралджа
1. Ремонт на паметника на загиналите във Втората световна война в с. Джинот.
Общо:
Община Болярово
1. Изграждане на паметник на загиналите във Втората световна война в с. Мамарчево.
Общо:
ОБЩО:
10435

9 000 лв.
1 000 лв.
10 000 лв.
2 500 лв.
2 500 лв.
4 000 лв.
4 000 лв.
900 лв.
1 700 лв.
2 600 лв.
1 000 лв.
1 000 лв.

5 000 лв.
1 200 лв.
300 лв.
6 500 лв.

3 000 лв.
3 000 лв.

800 лв.
800 лв.

6 000 лв.
5 000 лв.
11 000 лв.
5 000 лв.
5 000 лв.
3 000 лв.
3 000 лв.
300 000 лв.

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254
ОТ 22 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2018 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на устойчивите
и прозрачни публични финанси“, бюджетна
програма „Бюджет и финансово управление“
с 1 500 000 лв. и бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“ с
1 300 000 лв., в т.ч. показател „Персонал“ с
1 300 000 лв.;
б) „Политика в областта на ефективното
събиране на всичк и държавни при ходи“,
бюджетна програма „А дминистриране на
държавните приходи“ с 3 800 000 лв.;
в) „Политика в областта на защитата на
обществото и икономиката от финансови
измами, контрабанда на стоки, изпиране на
пари и финансиране на тероризма“, бюджетна програма „Интегриране на финансовата
система във финансовата система на ЕС“ с
500 000 лв.;
г) бюджетна програма „Администрация“
с 4 160 000 лв., в т.ч. показател „Персонал“
с 960 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на ефективното
събиране на всичк и държавни при ходи“,
бюджетна програма „А дминистриране на
държавните приходи“ с 1 400 000 лв. , в т.ч.
показател „Персонал“ с 1 400 000 лв.;
б) „Политика в областта на защитата на
обществото и икономиката от финансови
измами, контрабанда на стоки, изпиране на
пари и финансиране на тероризма“, бюджетна програма „Митнически контрол и надзор
(нефискален)“ с 860 000 лв., в т.ч. показател
„Персонал“ с 860 000 лв.;
в) други бюджетни програми, бюджетна
програма „Национален компенсационен жилищен фонд“ с 9 000 000 лв.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10436

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255
ОТ 22 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2018 г. във
връзка с увеличаване капитала на търговско
дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2018 г. за
допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер 2 000 000 лв.
за увеличаване капитала на Многопрофилна
болница за продължително лечение и рехабилитация „ВИТА“ – ЕООД, Велинград, във
връзка с финансово осигуряване за разширяване дейността на лечебното заведение,
изразяващо се в обновяване и модернизация
на материалната база и апаратура, както
и за възстановяване на калолечебницата в
Многопрофилна болница за продължително
лечение и рехабилитация „ВИТА“ – ЕООД,
клон Поморие, с цел подобряване качеството
на предлаганите медицински услуги и предоставяне на нови.
Чл. 2. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2018 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10437
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256
ОТ 22 НОЕМВРИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
допингов контрол при тренировъчна и със
тезателна дейност, приета с Постановление
№ 453 на Министерския съвет от 2014 г.
(обн., ДВ, бр. 2 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 88
от 2016 г. и бр. 27 и 53 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 75 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „твърдяно от антидопингова организация“ се заменят с „твърдяно от
Антидопинговия център“.
2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Ако организациите по ал. 2 постигнат съгласие за намаляване на наказанието,
Антидопинговият център уведомява писмено
спортиста или другото лице за взетото решение и определя дата и час за явяването му в
Антидопинговия център.
(4) Ако спортистът или другото лице приеме писмено намаленото му по ал. 2 наказание,
изпълнителният директор на Антидопинговия
център се произнася с мотивирано решение
и случаят не се внася в Дисциплинарната
комисия, но решението подлежи на обжалване пред нея от съответната международна
федерация и от антидопинговата организация на спортиста или другото лице, когато
тя е различна от Антидопинговия център,
в 14-дневен срок от постановяването му.
Наказанието се привежда в изпълнение от
спортната федерация на спортиста.
(5) Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат
пред Дисциплинарната комисия, но ако организациите по ал. 2 не постигнат съгласие за
намаляване на наказанието или спортистът
или другото лице не приеме направено му
предложение за намаляване, случаят се внася
в Дисциплинарната комисия и се разглежда
по реда на глава четвърта от настоящата
наредба.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10438
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РЕШЕНИЕ № 824
ОТ 20 НОЕМВРИ 2018 Г.

за прекратяване на процедура за предоста
вяне на концесия за услуга за морски плаж
„Каварна“, община Каварна, област Добрич
На основание чл. 117, ал. 1, т. 2 от Закона
за концесиите във връзка с § 41 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
концесиите, чл. 8п от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие и чл. 46, ал. 2
от Закона за нормативните актове, Решение
№ 647 на Министерския съвет от 2018 г. за
откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга за морски плаж „Каварна“, община Каварна, област Добрич (ДВ,
бр. 76 от 2018 г.), и мотивиран доклад на
министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Прекратява процедурата за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж
„Каварна“, община Каварна, област Добрич,
поради липса на оферта, чието съдържание
да отговаря на изискванията, определени с
конкурсната документация.
2. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията по реда
на Закона за концесиите в 10-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10375

РЕШЕНИЕ № 825
ОТ 20 НОЕМВРИ 2018 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участ
ник за концесионер на морски плаж „Бур
гас – центр ален“, община Бу ргас, област
Бургас
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3 и чл. 8о във
връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, Решение № 596
на Министерския съвет от 2018 г. за откриване
на процедура за предоставяне на концесия за
услуга за морски плаж „Бургас – централен“,
община Бургас, област Бургас (ДВ, бр. 71 от
2018 г.), проведен на 5 октомври 2018 г. конкурс за определяне на концесионер, протокол
на конкурсната комисия за резултатите от
конкурса, назначена със Заповед № Р-141 от
12 септември 2018 г. на министър-председателя, доклад на председателя на конкурсната
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комисия за резултатите от конкурса и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж
„Бургас – централен“, община Бургас, област
Бургас, и за концесионер на морския плаж –
„БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН“ – ЕООД,
с ЕИК 102691400, със седалище гр. Бургас.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионно
п ла ща не за мор ск и т е п ла жове – о б ек т и
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 9
на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ,
бр. 7 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2016 г.),
съгласно предложения от „БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН“ – ЕООД, размер на отчис
ленията на базата за изчисляване на размера
на концесионното плащане (роялти) 7 на сто
без данък върху добавената стойност (ДДС).
2.2. За целия срок на концесионния договор
предложената цена за един чадър в размер до
7 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един
шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС при ставка
20 на сто, без да се увеличават.
2.3. Предложение за размер на инвестиции
за организация на целогодишно санитарнохигиенно поддържане на морския плаж в
размер 118 921 лв. с ДДС за целия срок на
концесията.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН“ – ЕООД,
в срок един месец от влизането в сила на
решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 596 на
Министерския съвет от 2018 г. и подадената от
„БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН“ – ЕООД,
оферта за участие в конкурса.
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5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
гаранцията за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10376

РЕШЕНИЕ № 826
ОТ 20 НОЕМВРИ 2018 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участ
ник за концесионер на морски плаж „Созо
пол – Харманите“, община Созопол, област
Бургас
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3 и чл. 8о във
връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, Решение № 595
на Министерския съвет от 2018 г. за откриване
на процедура за предоставяне на концесия за
услуга за морски плаж „Созопол – Харманите“,
община Созопол, област Бургас (ДВ, бр. 71 от
2018 г.), проведен на 8 октомври 2018 г. конкурс за определяне на концесионер, протокол
на конкурсната комисия за резултатите от
конкурса, назначена със Заповед № Р-140 от
12 септември 2018 г. на министър-председателя, доклад на председателя на конкурсната
комисия за резултатите от конкурса и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж
„Созопол – Харманите“, община Созопол,
област Бургас, и за концесионер на морския
плаж – „АУТО ФАКТОР“ – ЕООД, с ЕИК
131527261, със седалище гр. София.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионно плащане за морските плажове – обекти
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 9
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на Министерск и я съвет от 2015 г. (обн.,
ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 59 от
2016 г.), съгласно предложения от „АУ ТО
ФАКТОР“ – ЕООД, размер на отчисленията на базата за изчисляване на размера на
концесионното плащане (роялти) 8 на сто
без данък върху добавената стойност (ДДС).
2.2. За целия срок на концесионния договор
предложената цена за един чадър в размер до
8 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един
шезлонг в размер до 8 лв. с ДДС при ставка
20 на сто, без да се увеличават.
2.3. Предложение за размер на инвестиции
за концепция за развитие и опазване на облика на културно-историческото наследство на
морския плаж – 343 138 лв. с ДДС за целия
срок на концесията.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„АУ ТО ФА К ТОР“ – ЕООД, в срок един месец от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 595
на Министерския съвет от 2018 г. и подадената от „АУТО ФАКТОР“ – ЕООД, оферта
за участие в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
гаранцията за участие в конкурса.
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6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10377

РЕШЕНИЕ № 829
ОТ 22 НОЕМВРИ 2018 Г.

за приемане на Списък със защитените детски
градини и защитените училища в Република
България
На основание чл. 54, ал. 4 от Закона за
предучилищното и училищното образование
и във връзка с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на
критерии за определяне на защитените детски
градини и защитените училища и на условия
и ред за тяхното допълнително финансиране (обн., ДВ, бр. 51 от 2017 г.; изм. и доп.,
бр. 31 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Списък със защитените детски
градини и защитените училища в Република
България за учебната 2018/2019 г. съгласно
приложението.
2. Списъкът по т. 1 се обнародва в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 1

СПИСЪК
със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2018/2019 г.
№
по
ред

Област

Община

Населено
място

Име на защитената детска градина/
училище

1.

Благоевград

Банско

Места

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

2.

Благоевград

Белица

Бабяк

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

3.

Благоевград

Гоце Делчев

Буково

Основно училище „Иван Вазов“

4.

Благоевград

Разлог

Елешница

Част от Детска градина „Радост“

5.

Благоевград

Разлог

Елешница

Основно училище „Братя Миладинови“

6.

Благоевград

Сандански

Катунци

Основно училище „Христо Ботев“

7.

Благоевград

Сатовча

Долен

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

8.

Благоевград

Сатовча

Осина

Детска градина

9.

Благоевград

Сатовча

Осина

Начално училище „Васил Левски“
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10.

Благоевград

Симитли

Долно Осеново Детска градина

11.

Благоевград

Симитли

Долно Осеново

Обединено училище „Св. Паисий Хилендарски“

12.

Благоевград

Хаджидимово

Беслен

Част от Детска градина „Надежда“

13.

Благоевград

Хаджидимово

Беслен

Основно училище „Гоце Делчев“
Детска градина „Ален мак“

14.

Бургас

Малко Търново

Звездец

15.

Бургас

Малко Търново

Малко Търново Средно училище „Васил Левски“

16.

Бургас

Малко Търново

Малко Търново Детска градина „Юрий Гагарин“

17.

Бургас

Средец

Факия

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“

18.

Бургас

Сунгурларе

Манолич

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

19.

Бургас

Сунгурларе

Манолич

Детска градина

20.

Варна

Бяла

Бяла

Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм

21.

Варна

Долни чифлик

Голица

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

22.

Варна

Долни чифлик

Голица

Част от Детска градина „Мечо Пух“

23.

Велико Търново Велико Търново

Церова кория

Основно училище „П. Р. Славейков“

24.

Велико Търново Елена

Беброво

Основно училище „Христо Ботев“

25.

Велико Търново Златарица

Средно село

Основно училище „Васил Левски“

26.

Велико Търново Златарица

Средно село

Детска градина „Детелина“

27.

Видин

Грамада

Грамада

Средно училище „Христо Ботев“

28.

Видин

Димово

Арчар

Средно училище „Христо Ботев“

29.

Видин

Димово

Димово

Детска градина „Слънце“

30.

Видин

Макреш

Макреш

Детска градина

31.

Видин

Макреш

Раковица

Основно училище „Христо Ботев“

32.

Видин

Чупрене

Горни Лом

Основно училище „Христо Ботев“

33.

Видин

Чупрене

Горни Лом

Детска градина „Христо Ботев“

34.

Видин

Чупрене

Чупрене

Основно училище „Акад. М. Димитров“

35.

Видин

Чупрене

Чупрене

Детска градина „Здравец“

36.

Враца

Враца

Тишевица

Обединено училище „Св. Климент Охридски“

37.

Враца

Мездра

Зверино

Средно училище „Свети Климент Охридски“

38.

Враца

Оряхово

Остров

Основно училище „Христо Ботев“

39.

Враца

Оряхово

Остров

Детска градина „Слънчице“

40.

Враца

Роман

Камено поле

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

41.

Враца

Роман

Камено поле

Част от Детска градина „Зора“

42.

Габрово

Севлиево

Батошево

Част от Детска градина „Мечо Пух“

43.

Габрово

Севлиево

Градница

Част от Детска градина „Мечо Пух“

44.

Габрово

Севлиево

Добромирка

Основно училище „Христо Ботев“

45.

Габрово

Севлиево

Добромирка

Част от Детска градина „Мечо Пух“

46.

Габрово

Севлиево

Крамолин

Основно училище „Св. Солунски братя“

47.

Габрово

Севлиево

Шумата

Основно училище „Васил Левски“

48.

Добрич

Генерал Тошево

Красен

Основно училище „Йордан Йовков“

49.

Добрич

Генерал Тошево

Красен

Детска градина

50.

Добрич

Генерал Тошево

Спасово

Основно училище „Йордан Йовков“

51.

Добрич

Генерал Тошево

Спасово

Детска градина
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52.

Добрич

Добричка

Ведрина

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

53.

Добрич

Каварна

Белгун

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

54.

Добрич

Каварна

Септемврийци Детска градина „Слънце“

55.

Добрич

Крушари

Коритен

Основно училище „Васил Левски“

56.

Добрич

Крушари

Коритен

Част от Детска градина

57.

Добрич

Тервел

Нова Камена

Основно училище „Отец Паисий“

58.

Добрич

Шабла

Дуранкулак

Основно училище „Св. Климент Охридски“

59.

Кърджали

Ардино

Боровица

Основно училище „А. С. Макаренко“

60.

Кърджали

Ардино

Горно Прахово

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

61.

Кърджали

Ардино

Горно Прахово Част от Детска градина „Брезичка“

62.

Кърджали

Джебел

Припек

Детска градина „Песнопой“

63.

Кърджали

Кирково

Дрангово

Основно училище „Васил Левски“

64.

Кърджали

Кирково

Старово

Основно училище „Устрем“

65.

Кърджали

Кирково

Тихомир

Основно училище „Васил Левски“

66.

Кърджали

Кирково

Тихомир

Детска градина „Граничар“

67.

Кърджали

Крумовград

Аврен

Основно училище „Михаил Христов“

68.

Кърджали

Крумовград

Егрек

Основно училище „Васил Левски“

69.

Кърджали

Крумовград

Поточница

Основно училище „Иван Вазов“

70.

Кърджали

Крумовград

Поточница

Детска градина „Радост“

71.

Кърджали

Крумовград

Странджево

Детска градина „Искра“

72.

Кърджали

Крумовград

Токачка

Детска градина „Слънце“

73.

Кърджали

Кърджали

Бойно

Основно училище „Христо Ботев“

74.

Кърджали

Кърджали

Бойно

Детска градина „Вела Пеева“

75.

Кърджали

Кърджали

Костино

Основно училище „Иван Вазов“

76.

Кърджали

Кърджали

Костино

Детска градина „Валентина Терешкова“

77.

Кърджали

Момчилград

Звездел

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“

78.

Кърджали

Момчилград

Звездел

Детска градина „Щастливо детство“

79.

Кърджали

Момчилград

Нановица

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

80.

Кърджали

Момчилград

Нановица

Детска градина „Пролет“

81.

Кърджали

Черноочене

Габрово

Основно училище „Христо Ботев“

82.

Кърджали

Черноочене

Житница

Част от Детска градина „Знаме на мира“

83.

Кърджали

Черноочене

Паничково

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“

84.

Кърджали

Черноочене

Паничково

Част от Детска градина „Първи юни“

85.

Кюстендил

Бобошево

Бобошево

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

86.

Кюстендил

Бобошево

Бобошево

Детска градина „Здравец“

87.

Кюстендил

Невестино

Невестино

Основно училище „Христо Ботев“

88.

Кюстендил

Рила

Рила

Основно училище „Аверкий Попстоянов“

89.

Кюстендил

Рила

Рила

Детска градина „Д-р Тодора Миладинова“

90.

Кюстендил

Трекляно

Трекляно

Основно училище „Св. Климент Охридски“

91.

Ловеч

Априлци

Априлци

Средно училище „Васил Левски“

92.

Ловеч

Априлци

Априлци

Детска градина „Априлче“

93.

Ловеч

Ловеч

Малиново

Основно училище „Васил Левски“

94.

Ловеч

Ловеч

Малиново

Част от Детска градина „Снежанка“
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95.

Ловеч

Тетевен

Бабинци

Начално училище „Любен Каравелов“

96.

Ловеч

Тетевен

Голям извор

Основно училище „Васил Левски“

97.

Ловеч

Тетевен

Рибарица

Основно училище „Георги Бенковски“

98.

Ловеч

Тетевен

Рибарица

Част от Детска градина „Незабравка“

99.

Ловеч

Тетевен

Черни Вит

Основно училище „Георги Бенковски“

100.

Ловеч

Троян

Борима

Основно училище „Васил Левски“

101.

Ловеч

Троян

Борима

Част от Детска градина „Звънче“

102.

Монтана

Берковица

Замфирово

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

103.

Монтана

Вършец

Вършец

Детска градина „Слънце“

104.

Монтана

Георги Дамяново

Георги
Дамяново

Детска градина „Детелина“

105.

Монтана

Георги Дамяново

Георги
Дамяново

Основно училище „Отец Паисий“

106.

Монтана

Лом

Ковачица

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

107.

Монтана

Медковец

Медковец

Средно училище „Отец Паисий“

108.

Монтана

Монтана

Габровница

Част от Детска градина № 8 „Пролет“

109.

Монтана

Монтана

Доктор
Йосифово

Част от Детска градина № 1 „Щастливо
детство“

110.

Монтана

Монтана

Смоляновци

Основно училище „Васил Левски“

111.

Монтана

Монтана

Смоляновци

Част от Детска градина № 7 „Приказен свят“

112.

Монтана

Чипровци

Чипровци

Основно училище „Петър Парчевич“

113.

Монтана

Чипровци

Чипровци

Детска градина „Детелина“

114.

Пазарджик

Батак

Батак

Детска градина „Катя Ванчева“

115.

Пазарджик

Батак

Фотиново

Основно училище „Климент Охридски“

116.

Пазарджик

Белово

Сестримо

Детска градина

117.

Пазарджик

Велинград

Абланица

Основно училище „Христо Ботев“

118.

Пазарджик

Велинград

Биркова

Основно училище „Д-р Петър Берон“

119.

Пазарджик

Велинград

Грашево

Детска градина „Кокиче“

120.

Пазарджик

Велинград

Грашево

Основно училище „Васил Левски“

121.

Пазарджик

Велинград

Кръстава

Обединено училище „Васил Левски“

122.

Пазарджик

Велинград

Пашови

Обединено училище „Иван Вазов“

123.

Пазарджик

Велинград

Света Петка

Средно училище „Христо Смирненски“

124.

Пазарджик

Велинград

Света Петка

Детска градина „Юрий Гагарин“

125.

Пазарджик

Панагюрище

Поибрене

Основно у чилище „Свещеник Недельо
Иванов“

126.

Пазарджик

Стрелча

Стрелча

Детска градина „Д-р Стайко Стайков“

127.

Пазарджик

Сърница

Медени поляни Основно училище „Г. С. Раковски“

128.

Пазарджик

Сърница

Побит камък

Основно училище „Никола Вапцаров“

129.

Пазарджик

Сърница

Сърница

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

130.

Пазарджик

Сърница

Сърница

Детска градина „Мир“

131.

Перник

Брезник

Ноевци

Основно училище „Христо Смирненски“

132.

Перник

Брезник

Ноевци

Част от Детска градина „Брезица“

133.

Перник

Земен

Земен

Детска градина

134.

Перник

Земен

Земен

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

135.

Перник

Ковачевци

Калище

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

136.

Перник

Ковачевци

Лобош

Детска градина „Радост“
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137.

Перник

Перник

Студена

Част от Детска градина № 12 „Радост“

138.

Перник

Радомир

Извор

Основно училище „Иван Вазов“

139.

Перник

Трън

Трън

Средно училище „Гео Милев“

140.

Перник

Трън

Трън

Детска градина „Ален мак“

141.

Плевен

Никопол

Никопол

Средно училище „Христо Ботев“

142.

Плевен

Никопол

Новачене

Основно училище „Патриарх Евтимий“

143.

Пловдив

Асеновград

Тополово

Детска градина „Щастливо детство“

144.

Пловдив

Брезово

Стрелци

Основно училище „Свети свети Кирил и
Методий“

145.

Пловдив

Карлово

Клисура

Детска градина „Ана Козинарова“

146.

Пловдив

Карлово

Клисура

Основно училище „Христо Г. Данов“

147.

Пловдив

Лъки

Лъки

Детска градина „Юрий Гагарин“

148.

Пловдив

Лъки

Лъки

Средно училище „Христо Ботев“

149.

Пловдив

Първомай

Буково

Основно училище „Д-р Петър Берон“

150.

Пловдив

Първомай

Воден

Начално училище „Петко Рачев Славейков“

151.

Пловдив

Първомай

Искра

Детска градина „Искра“

152.

Пловдив

Първомай

Искра

Основно училище „Отец Паисий“

153.

Пловдив

Хисаря

Красново

Обединено училище „Христо Ботев“

154.

Русе

Две могили

Баниска

Основно училище „Христо Ботев“

155.

Русе

Две могили

Бъзовец

Част от Детска градина „Първи юни“

156.

Русе

Две могили

Кацелово

Част от Детска градина „Св. св. Кирил и
Методий“

157.

Русе

Русе

Червена вода

Част от Детска градина „Пролет“

158.

Силистра

Главиница

Зафирово

Част от Детска градина „Св. св. Кирил и
Методий“

159.

Силистра

Ситово

Любен

Част от Детска градина „Щастливо детство“

160.

Сливен

Сливен

Бяла

Основно училище „Хаджи Димитър“

161.

Сливен

Сливен

Стара река

Основно училище „Васил Левски“

162.

Сливен

Твърдица

Бяла паланка

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“

163.

Смолян

Баните

Баните

Средно училище „Христо Ботев“

164.

Смолян

Баните

Баните

Детска градина „Веселин Маринов“

165.

Смолян

Баните

Давидково

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

166.

Смолян

Борино

Борино

Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“

167.

Смолян

Борино

Борино

Детска градина „Радост“

168.

Смолян

Борино

Ягодина

Основно училище „Отец Паисий“

169.

Смолян

Девин

Гьоврен

Детска градина „Радост“

170.

Смолян

Девин

Лясково

Основно училище „Христо Ботев“

171.

Смолян

Девин

Осиково

Основно училище „Димитър Благоев“

172.

Смолян

Девин

Селча

Основно училище „Отец Паисий“

173.

Смолян

Девин

Триград

Основно училище „Иван Вазов“

174.

Смолян

Девин

Триград

Част от Детска градина „Радост“

175.

Смолян

Доспат

Бръщен

Основно училище „Яне Сандански“

176.

Смолян

Доспат

Бръщен

Детска градина „Кокиче“

177.

Смолян

Доспат

Любча

Основно училище „Христо Ботев“

178.

Смолян

Доспат

Любча

Детска градина „Петя Дубарова“

179.

Смолян

Доспат

Црънча

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“

180.

Смолян

Доспат

Црънча

Детска градина „Зора“
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181.

Смолян

Доспат

Чавдар

Основно училище „Васил Левски“

182.

Смолян

Златоград

Долен

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

183.

Смолян

Златоград

Долен

Детска градина „Детски свят“

184.

Смолян

Златоград

Ерма река

Основно училище „Васил Левски“
Основно училище „Васил Левски“

185.

Смолян

Мадан

Боровина

186.

Смолян

Мадан

Букова поляна Основно училище „Христо Ботев“

187.

Смолян

Мадан

Букова поляна Детска градина „Пролет“

188.

Смолян

Мадан

Върбина

Детска градина „Мир“

189.

Смолян

Мадан

Върбина

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

190.

Смолян

Неделино

Средец

Основно училище „Васил Левски“

191.

Смолян

Рудозем

Елховец

Основно училище „Христо Ботев“

192.

Смолян

Смолян

Арда

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

193.

Смолян

Смолян

Момчиловци

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

194.

Смолян

Смолян

Момчиловци

Детска градина „Изворче“

195.

Смолян

Смолян

Смилян

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

196.

Смолян

Смолян

Смилян

Детска градина „Дъга“

197.

Смолян

Смолян

Търън

Основно училище „Стою Шишков“

198.

Смолян

Смолян

Търън

Детска градина „Русалка“

199.

Смолян

Смолян

Широка лъка

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“

200.

Смолян

Смолян

Широка лъка

Детска градина „Детелина“

201.

Смолян

Чепеларе

Забърдо

Основно училище „Бачо Киро“

202.

Смолян

Чепеларе

Павелско

Детска градина

203.

Смолян

Чепеларе

Павелско

Основно училище „Цар Симеон I“

204.

Смолян

Чепеларе

Чепеларе

Средно училище „Васил Дечев“

205.

Смолян

Чепеларе

Чепеларе

Детска градина

206.

Софийска област Антон

Антон

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

207.

Софийска област Годеч

Годеч

Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“

208.

Софийска област Годеч

Годеч

Детска градина „Юрий Гагарин“

209.

Софийска област Горна Малина

Горна Малина

Детска градина „Вяра, Надежда, Любов“

210.

Софийска област Горна Малина

Долно Камарци Основно училище „Отец Паисий“

211.

Софийска област Драгоман

Драгоман

Средно училище „Христо Ботев“

212.

Софийска област Драгоман

Драгоман

Детска градина „Радост“

213.

Софийска област Елин Пелин

Габра

Основно училище „Отец Паисий“

214.

Софийска област Копривщица

Копривщица

Детска градина „Евлампия Векилова“

215.

Софийска област Копривщица

Копривщица

Средно училище „Любен Каравелов“

216.

Софийска област Мирково

Мирково

Основно училище „Г. Бенковски“

217.

Софийска област Правец

Видраре

Основно училище „Васил Левски“

218.

Софийска област Самоков

Ярлово

Основно училище „Васил Левски“

219.

Софийска област Своге

Лакатник

Основно училище „Христо Ботев“

220.

Софийска област Своге

Реброво

Детска градина

221.

Софийска област Чавдар

Чавдар

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

222.

София-град

Столична община Долни Пасарел 202. Основно училище „Христо Ботев“

223.

София-град

Столична община Долни Пасарел Детска градина № 182 „Пчелица“
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224.

Стара Загора

Братя Даскалови

Средно училище „Христо Ботев“

225.

Стара Загора

Братя Даскалови Найденово

Детска градина „Иглика“

226.

Стара Загора

Опан

Бял извор

Детска градина „Изворче“

227.

Стара Загора

Опан

Опан

Обединено училище „Христо Ботев“

228.

Търговище

Антоново

Стеврек

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“

229.

Търговище

Антоново

Трескавец

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“

230.

Търговище

Попово

Водица

Основно училище „Отец Паисий“

231.

Търговище

Попово

Ломци

Част от Детска градина „Зарайск“

232.

Търговище

Попово

Садина

Основно училище „Христо Ботев“

233.

Търговище

Попово

Славяново

Основно училище „Васил Левски“

234.

Хасково

Ивайловград

Белополци

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

235.

Хасково

Ивайловград

Железино

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

236.

Хасково

Ивайловград

Железино

Детска градина

237.

Хасково

Ивайловград

Ивайловград

Средно училище „Христо Ботев“

238.

Хасково

Ивайловград

Ивайловград

Детска градина „Ивайловград“

239.

Хасково

Ивайловград

Свирачи

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

240.

Хасково

Любимец

Малко градище

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

241.

Хасково

Маджарово

Маджарово

Средно училище „Димитър Маджаров“

242.

Хасково

Маджарово

Маджарово

Детска градина „Лиляна Димитрова“

243.

Хасково

Свиленград

Левка

Основно училище „Христо Ботев“

244.

Хасково

Тополовград

Устрем

Основно училище „Иван Вазов“

245.

Хасково

Тополовград

Хлябово

Основно училище „Христо Ботев“

246.

Шумен

Върбица

Иваново

Основно училище „Васил Левски“

247.

Шумен

Смядово

Риш

Основно училище „Васил Априлов“

248.

Шумен

Смядово

Риш

Детска градина „Щастливо детство“

249.

Ямбол

Болярово

Болярово

Средно училище „Д-р Петър Берон“

250.

Ямбол

Болярово

Болярово

Детска градина „Здравец“

251.

Ямбол

Болярово

Стефан
Караджово

Основно училище „Стефан Караджа“

252.

Ямбол

Болярово

Стефан
Караджово

Част от Детска градина „Здравец“

253.

Ямбол

Елхово

Бояново

Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“

254.

Ямбол

Елхово

Гранитово

Основно училище „Хаджи Димитър“

255.

Ямбол

Стралджа

Войника

Основно училище „Христо Ботев“

256.

Ямбол

Стралджа

Войника

Част от Детска градина „Мати Рубенова“

257.

Ямбол

Стралджа

Първенец

Част от Детска градина „Здравец“

258.

Ямбол

„Тунджа“

Бояджик

Oсновно училище „Св. св. Кирил и Методий“

259.

Ямбол

„Тунджа“

Скалица

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“

260.

Ямбол

„Тунджа“

Скалица

Детска градина „Звездица“

Забележка. В случаите, в които в колона „Име на защитената детска градина/училище“ не е изрично
посочено „част от детска градина“, се имат предвид сградите на съответната детска градина само в посоченото населено място.
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РЕШЕНИЕ № 845
ОТ 22 НОЕМВРИ 2018 Г.

за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България
На основание чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и във
връзка с Постановление № 128 на Министерския съвет от 2017 г. за определяне на критерии за
включване в Списъка на средищните детски градини и училища (ДВ, бр. 53 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018/2019 г. съгласно приложението.
2. Списъкът по т. 1 се обнародва в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 1
СПИСЪК
на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018/2019 г.
№ по
ред

Област

Община

Населено място

Детска градина/училище

1.

Благоевград

Банско

Места

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

2.

Благоевград

Белица

Бабяк

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

3.

Благоевград

Белица

Белица

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

4.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

Единадесето основно училище „Христо Ботев“

5.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“

6.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

Средно училище „Иван Вазов“

7.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

Трето основно училище „Димитър Талев“

8.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“

9.

Благоевград

Гоце Делчев

Баничан

Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“

10.

Благоевград

Гърмен

Долно Дряново

Обединено училище „Христо Ботев“

11.

Благоевград

Гърмен

Огняново

Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“

12.

Благоевград

Гърмен

Рибново

Средно училище „Йордан Йовков“

13.

Благоевград

Кресна

Кресна

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“
Средно училище „Васил Левски“

14.

Благоевград

Петрич

Коларово

15.

Благоевград

Петрич

Марикостиново Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

16.

Благоевград

Петрич

Петрич

Детска градина № 3 „Слънце“

17.

Благоевград

Петрич

Петрич

Средно училище „Антон Попов“

18.

Благоевград

Петрич

Петрич

Средно училище „Никола Й. Вапцаров“

19.

Благоевград

Петрич

Петрич

Четвърто основно училище „Христо Смирненски“

20.

Благоевград

Петрич

Първомай

Детска градина „Синчец“

21.

Благоевград

Петрич

Първомай

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“

22.

Благоевград

Петрич

Скрът

Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“

23.

Благоевград

Разлог

Горно Драглище Основно училище „Неофит Рилски“

24.

Благоевград

Разлог

Елешница

Основно училище „Братя Миладинови“

25.

Благоевград

Разлог

Разлог

Основно училище „Никола Парапунов“

26.

Благоевград

Разлог

Разлог

Средно училище „Братя Каназиреви“

27.

Благоевград

Сандански

Дамяница

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
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28.

Благоевград

Сандански

Катунци

Основно училище „Христо Ботев“

29.

Благоевград

Сандански

Сандански

Второ основно училище „Христо Смирненски“

30.

Благоевград

Сандански

Сандански

Трето основно училище „Христо Ботев“

31.

Благоевград

Сандански

Сандански

Четвърто основно училище „Св. св. Козма и
Дамян“

32.

Благоевград

Сандански

Склаве

Основно училище „Братя Миладинови“

33.

Благоевград

Сатовча

Вълкосел

Средно училище „Христо Ботев“

34.

Благоевград

Сатовча

Кочан

Средно училище „Христо Смирненски“

35.

Благоевград

Сатовча

Сатовча

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

36.

Благоевград

Сатовча

Слащен

Средно училище „Свети Климент Охридски“

37.

Благоевград

Симитли

Крупник

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

38.

Благоевград

Симитли

Симитли

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

39.

Благоевград

Струмяни

Микрево

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“

40.

Благоевград

Хаджидимово Абланица

Средно училище ,,Св. Паисий Хилендарски“

41.

Благоевград

Хаджидимово Беслен

Основно училище „Гоце Делчев“

42.

Благоевград

Хаджидимово Хаджидимово

Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“

43.

Благоевград

Якоруда

Конарско

Обединено училище „Братя Миладинови“

44.

Благоевград

Якоруда

Смолево

Обединено училище „Гоце Делчев“

45.

Бургас

Айтос

Айтос

Детска градина „Славейче“

46.

Бургас

Айтос

Айтос

Средно училище „Никола Й. Вапцаров“

47.

Бургас

Айтос

Мъглен

Основно училище „Христо Ботев“

48.

Бургас

Айтос

Пирне

Основно училище „Христо Ботев“

49.

Бургас

Айтос

Тополица

Основно училище „Светлина“

50.

Бургас

Бургас

Бургас,
кв. Банево

Детска градина „Синчец“

51.

Бургас

Бургас

Бургас,
кв. Банево

Основно училище „Иван Вазов“

52.

Бургас

Бургас

Бургас,
кв. Рудник

Детска градина „Калинка“

53.

Бургас

Бургас

Маринка

Детска градина „Пролетна дъга“

54.

Бургас

Бургас

Маринка

Основно училище „Христо Ботев“

55.

Бургас

Бургас

Черно море

Средно училище „Христо Ботев“

56.

Бургас

Камено

Камено

Средно училище „Христо Ботев“

57.

Бургас

Камено

Русокастро

Детска градина „Детелина“

58.

Бургас

Камено

Русокастро

Основно училище „Иван Вазов“

59.

Бургас

Камено

Трояново

Основно училище „Христо Ботев“

60.

Бургас

Камено

Черни връх

Детска градина
Детска градина „Митко Палаузов“

61.

Бургас

Карнобат

Екзарх
Антимово

62.

Бургас

Карнобат

Екзарх
Антимово

Основно училище „Христо Ботев“

63.

Бургас

Карнобат

Карнобат

Основно училище „Христо Смирненски“

64.

Бургас

Карнобат

Карнобат

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

65.

Бургас

Карнобат

Карнобат

Средно училище „Христо Ботев“

66.

Бургас

Карнобат

Соколово

Част от Детска градина „Пролет“
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67.

Бургас

Малко
Търново

Малко Търново Средно училище „Васил Левски“

68.

Бургас

Поморие

Бата

Основно училище „Христо Ботев“

69.

Бургас

Поморие

Каблешково

Детска градина „Радост“

70.

Бургас

Поморие

Каблешково

Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“

71.

Бургас

Поморие

Поморие

Средно училище „Иван Вазов“

72.

Бургас

Поморие

Страцин

Основно училище „Отец Паисий“

73.

Бургас

Приморско

Приморско

Средно училище „Никола Й. Вапцаров“

74.

Бургас

Руен

Вресово

Основно училище „Д-р Петър Берон“

75.

Бургас

Руен

Добра поляна

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

76.

Бургас

Руен

Дъскотна

Основно училище „Св. Климент Охридски“

77.

Бургас

Руен

Люляково

Средно училище „Отец Паисий“

78.

Бургас

Руен

Планиница

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“

79.

Бургас

Руен

Речица

Основно училище „Антон С. Макаренко“

80.

Бургас

Руен

Руен

Средно училище „Елин Пелин“

81.

Бургас

Руен

Сини рид

Основно училище „Реджеб Кюпчу“

82.

Бургас

Руен

Топчийско

Основно училище „Реджеб Кюпчу“

83.

Бургас

Руен

Трънак

Средно училище „Димитър Полянов“

84.

Бургас

Созопол

Зидарово

Основно училище „Христо Ботев“

85.

Бургас

Созопол

Созопол

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

86.

Бургас

Созопол

Черноморец

Основно училище „Христо Ботев“

87.

Бургас

Средец

Загорци

Детска градина

88.

Бургас

Средец

Загорци

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

89.

Бургас

Средец

Средец

Детска градина „Снежанка“

90.

Бургас

Средец

Средец

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

91.

Бургас

Средец

Факия

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“

92.

Бургас

Сунгурларе

Лозарево

Детска градина „Щастливо детство“

93.

Бургас

Сунгурларе

Лозарево

Основно училище „Христо Ботев“

94.

Бургас

Сунгурларе

Манолич

Детска градина

95.

Бургас

Сунгурларе

Манолич

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

96.

Бургас

Сунгурларе

Прилеп

Основно училище „Васил Левски“

97.

Бургас

Сунгурларе

Сунгурларе

Средно училище „Христо Ботев“

98.

Бургас

Царево

Ахтопол

Детска градина „Делфинче“

99.

Бургас

Царево

Ахтопол

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

100.

Бургас

Царево

Царево

Детска градина „Ален мак“

101.

Бургас

Царево

Царево

Средно училище „Никола Й. Вапцаров“

102.

Варна

Аврен

Аврен

Основно училище „Христо Ботев“

103.

Варна

Аврен

Приселци

Основно училище „Д-р Петър Берон“

104.

Варна

Аврен

Синдел

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

105.

Варна

Аксаково

Игнатиево

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

106.

Варна

Аксаково

Кичево

Основно училище „Св. Климент Охридски“

107.

Варна

Белослав

Белослав

Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“

108.

Варна

Белослав

Белослав

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
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109.

Варна

Бяла

Бяла

Основно училище „Отец Паисий“

110.

Варна

Варна

Варна

Средно училище „Димчо Дебелянов“

111.

Варна

Ветрино

Ветрино

Средно училище „Христо Ботев“

112.

Варна

Вълчи дол

Вълчи дол

Детска градина „Здравец“

113.

Варна

Вълчи дол

Вълчи дол

Средно училище „Васил Левски“

114.

Варна

Вълчи дол

Генерал
Киселово

Детска градина „Надежда Крупская“

115.

Варна

Вълчи дол

Михалич

Обединено училище „Васил Левски“

116.

Варна

Вълчи дол

Стефан Караджа Основно училище „Св. Климент Охридски“

117.

Варна

Вълчи дол

Червенци

Обединено училище „Св. Иван Рилски“

118.

Варна

Девня

Девня

Средно училище „Васил Левски“

119.

Варна

Долни
чифлик

Голица

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

120.

Варна

Долни
чифлик

Гроздьово

Основно училище „Христо Смирненски“

121.

Варна

Долни
чифлик

Старо Оряхово

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

122.

Варна

Дългопол

Дългопол

Детска градина „Детелина“

123.

Варна

Дългопол

Дългопол

Начално училище „Иван Вазов“

124.

Варна

Дългопол

Дългопол

Средно училище „Св. Климент Охридски“

125.

Варна

Дългопол

Медовец

Средно училище „Назъм Хикмет“

126.

Варна

Дългопол

Партизани

Детска градина „Първи юни“

127.

Варна

Дългопол

Партизани

Основно училище „Христо Ботев“

128.

Варна

Дългопол

Цонево

Детска градина „Пролет“

129.

Варна

Дългопол

Цонево

Обединено училище „Христо Ботев“

130.

Варна

Провадия

Блъсково

Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“

131.

Варна

Провадия

Градинарово

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

132.

Варна

Провадия

Житница

Основно училище „Христо Ботев“

133.

Варна

Провадия

Провадия

Детска градина „Пролет“

134.

Варна

Провадия

Провадия

Първо основно училище „Христо Смирненски“

135.

Варна

Провадия

Провадия

Средно училище „Димитър Благоев“

136.

Варна

Суворово

Суворово

Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“

137.

Велико
Търново

Велико
Търново

Балван

Детска градина

138.

Велико
Търново

Велико
Търново

Балван

Основно училище „Св. Иван Рилски“

139.

Велико
Търново

Велико
Търново

Дебелец

Основно училище „Д-р П. Берон“

140.

Велико
Търново

Велико
Търново

Самоводене

Основно училище „Христо Смирненски“

141.

Велико
Търново

Велико
Търново

Церова кория

Детска градина „Детски свят“

142.

Велико
Търново

Велико
Търново

Церова кория

Основно училище „Петко Рачев Славейков“

143.

Велико
Търново

Горна
Оряховица

Върбица

Основно училище „Васил Левски“

144.

Велико
Търново

Горна
Оряховица

Поликраище

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
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145.

Велико
Търново

Горна
Оряховица

Поликраище

Детска градина „Димитър Генков“

146.

Велико
Търново

Елена

Беброво

Основно училище „Христо Ботев“

147.

Велико
Търново

Елена

Елена

Детски градина „Радост“

148.

Велико
Търново

Елена

Елена

Начално училище „Иларион Макариополски“

149.

Велико
Търново

Елена

Елена

Средно училище „Иван Н. Момчилов“

150.

Велико
Търново

Златарица

Горско ново село Детска градина „Слънце“

151.

Велико
Търново

Златарица

Златарица

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

152.

Велико
Търново

Златарица

Средно село

Детска градина „Детелина“

153.

Велико
Търново

Златарица

Средно село

Основно училище „Васил Левски“

154.

Велико
Търново

Лясковец

Джулюница

Обединено училище „П. Р. Славейков“

155.

Велико
Търново

Лясковец

Лясковец

Средно училище „Максим Райкович“

156.

Велико
Търново

Павликени

Долна Липница Детска градина „Детски свят“

157.

Велико
Търново

Павликени

Павликени

Основно училище „Св. Климент Охридски“

158.

Велико
Търново

Павликени

Павликени

Средно училище „Бачо Киро“

159.

Велико
Търново

Полски ТръмПолски Тръмбеш Средно училище „Цанко Церковски“
беш

160.

Велико
Търново

Свищов

Алеково

Основно училище „Христо Ботев“

161.

Велико
Търново

Свищов

Морава

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

162.

Велико
Търново

Свищов

Овча могила

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

163.

Велико
Търново

Свищов

Ореш

Основно училище „Христо Ботев“

164.

Велико
Търново

Свищов

Свищов

Средно училище „Димитър Благоев“

165.

Велико
Търново

Свищов

Свищов

Средно училище „Николай Катранов“

166.

Велико
Търново

Свищов

Свищов

Средно училище „Цветан Радославов“

167.

Велико
Търново

Стражица

Виноград

Основно училище „Свети Климент Охридски“

168.

Велико
Търново

Стражица

Камен

Средно училище „Св. Климент Охридски“

169.

Велико
Търново

Стражица

Стражица

Средно училище „Ангел Каралийчев“

170.

Велико
Търново

Сухиндол

Сухиндол

Детска градина „Соня“

171.

Велико
Търново

Сухиндол

Сухиндол

Средно училище „Св. Климент Охридски“
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172.

Видин

Белоградчик

Белоградчик

Начално училище „Васил Левски“

173.

Видин

Белоградчик

Белоградчик

Средно училище „Христо Ботев“

174.

Видин

Брегово

Брегово

Детска градина „Детелина“

175.

Видин

Брегово

Брегово

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

176.

Видин

Видин

Видин

Детска градина „Арабела“

177.

Видин

Видин

Видин

Детска градина „Зорница“

178.

Видин

Видин

Видин

Основно училище „Епископ Софроний Врачански“

179.

Видин

Видин

Видин

Основно училище „Иван Вазов“

180.

Видин

Видин

Видин

Основно училище „Любен Каравелов“

181.

Видин

Видин

Видин

Основно училище „Отец Паисий“

182.

Видин

Видин

Видин

Основно училище „Св. Климент Охридски“

183.

Видин

Видин

Видин

Средно училище „Петко Рачов Славейков“

184.

Видин

Видин

Видин

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

185.

Видин

Видин

Видин

Средно училище „Цар Симеон Велики“

186.

Видин

Видин

Дунавци

Детска градина „Мир“

187.

Видин

Видин

Дунавци

Основно училище „Христо Ботев“

188.

Видин

Грамада

Грамада

Средно училище „Христо Ботев“

189.

Видин

Димово

Арчар

Средно училище „Христо Ботев“

190.

Видин

Димово

Гара Орешец

Детска градина „Снежанка“

191.

Видин

Димово

Гара Орешец

Основно училище „Димитър Благоев“

192.

Видин

Димово

Димово

Детска градина „Слънце“

193.

Видин

Димово

Димово

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

194.

Видин

Кула

Кула

Средно училище „Васил Левски“

195.

Видин

Макреш

Раковица

Основно училище „Христо Ботев“

196.

Видин

Макреш

Раковица

Част от Детска градина

197.

Видин

Ново село

Ново село

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

198.

Видин

Ружинци

Дреновец

Средно училище „Никола Й. Вапцаров“

199.

Видин

Ружинци

Ружинци

Средно училище „Никола Й. Вапцаров“

200.

Видин

Чупрене

Чупрене

Основно училище „Акад. Михаил Димитров“

201.

Враца

Борован

Борован

Основно училище „Отец Паисий“

202.

Враца

Борован

Добролево

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

203.

Враца

Бяла Слатина Бъркачево

Част от Детска градина „Червената шапчица“

204.

Враца

Бяла Слатина Бяла Слатина

Начално училище „Христо Ботев“

205.

Враца

Бяла Слатина Бяла Слатина

Начално училище „Цани Гинчев“

206.

Враца

Бяла Слатина Бяла Слатина

Основно училище „Св. Климент Охридски“

207.

Враца

Бяла Слатина Бяла Слатина

Средно училище „Васил Левски“

208.

Враца

Бяла Слатина Габаре

Средно училище „Христо Ботев“

209.

Враца

Бяла Слатина Попица

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

210.

Враца

Бяла Слатина Соколаре

Част от Детска градина „Незабравка“

211.

Враца

Бяла Слатина Търнава

Основно училище „Христо Ботев“

212.

Враца

Враца

Баница

Обединено училище „Христо Ботев“

213.

Враца

Враца

Враца

Начално училище „Иван Вазов“

214.

Враца

Враца

Враца

Начално училище „Иванчо Младенов“
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215.

Враца

Враца

Враца

Начално училище „Св. Софроний Врачански“

216.

Враца

Враца

Враца

Основно училище „Васил Левски“

217.

Враца

Враца

Враца

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

218.

Враца

Враца

Враца

Средно училище „Васил Кънчов“

219.

Враца

Враца

Враца

Средно училище „Козма Тричков“

220.

Враца

Враца

Враца

Средно училище „Отец Паисий“

221.

Враца

Враца

Враца

Средно училище „Христо Ботев“

222.

Враца

Враца

Девене

Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“

223.

Враца

Враца

Тишевица

Обединено училище „Св. Климент Охридски“

224.

Враца

Козлодуй

Бутан

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

225.

Враца

Криводол

Краводер

Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“

226.

Враца

Криводол

Краводер

Част от Детска градина „Калина Малина“

227.

Враца

Криводол

Криводол

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

228.

Враца

Криводол

Ракево

Детска градина „Калина Малина“

229.

Враца

Криводол

Ракево

Основно училище „Васил Левски“

230.

Враца

Мездра

Зверино

Детска градина „Звездичка“

231.

Враца

Мездра

Зверино

Средно училище „Св. Климент Охридски“

232.

Враца

Мездра

Мездра

Детска градина „Детелина“

233.

Враца

Мездра

Мездра

Детска градина „Мир“

234.

Враца

Мездра

Мездра

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

235.

Враца

Мездра

Мездра

Основно училище „Христо Ботев‘‘

236.

Враца

Мездра

Мездра

Средно училище „Иван Вазов“

237.

Враца

Мездра

Оселна

Част от Детска градина „Звездичка“

238.

Враца

Мизия

Крушовица

Основно училище „Христо Ботев“

239.

Враца

Мизия

Мизия

Основно училище „Цанко Церковски“

240.

Враца

Оряхово

Оряхово

Средно училище „Христо Ботев“

241.

Враца

Оряхово

Остров

Основно училище „Христо Ботев“

242.

Враца

Роман

Роман

Детска градина „Зора“

243.

Враца

Роман

Роман

Начално училище „Петко Рачов Славейков“

244.

Враца

Роман

Роман

Средно училище „Васил Левски“

245.

Враца

Хайредин

Хайредин

Средно училище „Васил Воденичарски“

246.

Габрово

Габрово

Габрово

Основно училище „Христо Ботев“

247.

Габрово

Габрово

Габрово

Средно училище „Отец Паисий“

248.

Габрово

Габрово

Габрово

Средно училище „Райчо Каролев“

249.

Габрово

Дряново

Дряново

Детска градина „Детелина“

250.

Габрово

Дряново

Дряново

Средно училище „Максим Райкович“

251.

Габрово

Севлиево

Батошево

Част от Детска градина „Мечо Пух“

252.

Габрово

Севлиево

Градница

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

253.

Габрово

Севлиево

Градница

Част от Детска градина „Мечо Пух“

254.

Габрово

Севлиево

Добромирка

Основно училище „Христо Ботев“

255.

Габрово

Севлиево

Душево

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

256.

Габрово

Севлиево

Душево

Част от Детска градина „Мечо Пух“

257.

Габрово

Севлиево

Крамолин

Основно училище „Св. Солунски братя“

258.

Габрово

Севлиево

Крамолин

Част от Детска градина „Мечо Пух“
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259.

Габрово

Севлиево

Петко Славейков Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

260.

Габрово

Севлиево

Севлиево

Основно училище „Стефан Пешев“

261.

Габрово

Севлиево

Севлиево

Основно училище „Христо Ботев“

262.

Габрово

Севлиево

Севлиево

Средно училище „Васил Левски“

263.

Габрово

Севлиево

Шумата

Основно училище „Васил Левски“

264.

Добрич

Балчик

Балчик

Основно училище „Антим І“

265.

Добрич

Балчик

Балчик

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

266.

Добрич

Балчик

Балчик

Средно училище „Христо Ботев“

267.

Добрич

Балчик

Гурково

Детска градина „Дъга“

268.

Добрич

Балчик

Дропла

Детска градина „Добруджанче“

269.

Добрич

Балчик

Оброчище

Детска градина „Първи юни“

270.

Добрич

Балчик

Оброчище

Средно училище „Христо Смирненски“

271.

Добрич

Балчик

Сенокос

Основно училище „Георги Раковски“

272.

Добрич

Балчик

Соколово

Основно училище „Васил Левски“

273.

Добрич

Генерал
Тошево

Генерал Тошево Детска градина „Пролет“

274.

Добрич

Генерал
Тошево

Генерал Тошево Основно училище „Христо Смирненски“

275.

Добрич

Генерал
Тошево

Генерал Тошево Средно училище „Никола Й. Вапцаров“

276.

Добрич

Генерал
Тошево

Кардам

Детска градина „Дъга“

277.

Добрич

Генерал
Тошево

Кардам

Основно училище „Христо Ботев“

278.

Добрич

Генерал
Тошево

Красен

Детска градина

279.

Добрич

Генерал
Тошево

Красен

Основно училище „Йордан Йовков“

280.

Добрич

Генерал
Тошево

Преселенци

Основно училище „Васил Левски“

281.

Добрич

Генерал
Тошево

Спасово

Основно училище „Йордан Йовков“

282.

Добрич

Добричка

Батово

Основно училище „Отец Паисий“

283.

Добрич

Добричка

Ведрина

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

284.

Добрич

Добричка

Дончево

Детска градина

285.

Добрич

Добричка

Дончево

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

286.

Добрич

Добричка

Житница

Основно училище „Стефан Караджа“

287.

Добрич

Добричка

Карапелит

Средно училище „Н. Й. Вапцаров“

288.

Добрич

Добричка

Лясково

Детска градина

289.

Добрич

Добричка

Овчарово

Основно училище „Отец Паисий“

290.

Добрич

Добричка

Победа

Обединено училище „Добри Войников“

291.

Добрич

Добричка

Пчелино

Детска градина

292.

Добрич

Добричка

Смолница

Детска градина

293.

Добрич

Добричка

Смолница

Основно училище „Св. Климент Охридски“

294.

Добрич

Добричка

Стефаново

Обединено училище „П. К. Яворов“

295.

Добрич

Добричка

Хитово

Основно училище „Васил Левски“

296.

Добрич

Каварна

Белгун

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
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297.

Добрич

Каварна

Каварна

Основно училище „Йордан Йовков“

298.

Добрич

Каварна

Каварна

Средно училище „Стефан Караджа“

299.

Добрич

Каварна

Септемврийци

Детска градина „Слънце“

300.

Добрич

Крушари

Коритен

Основно училище „Васил Левски“

301.

Добрич

Крушари

Крушари

Детска градина

302.

Добрич

Крушари

Крушари

Средно училище „Христо Смирненски“

303.

Добрич

Тервел

Коларци

Обединено училище „Д-р Петър Берон“

304.

Добрич

Тервел

Нова Камена

Основно училище „Отец Паисий“

305.

Добрич

Тервел

Тервел

Средно училище „Йордан Йовков“

306.

Добрич

Шабла

Дуранкулак

Основно училище „Св. Климент Охридски“

307.

Добрич

Шабла

Шабла

Средно училище „Асен Златаров“

308.

Кърджали

Ардино

Ардино

Детска градина „Брезичка“

309.

Кърджали

Ардино

Ардино

Детска градина „Слънце“

310.

Кърджали

Ардино

Ардино

Средно училище „Васил Левски“

311.

Кърджали

Ардино

Боровица

Основно училище „Антон Семьонович Макаренко“

312.

Кърджали

Ардино

Бял извор

Основно училище „Христо Смирненски“

313.

Кърджали

Ардино

Горно Прахово

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

314.

Кърджали

Ардино

Горно Прахово

Част от Детска градина „Брезичка“

315.

Кърджали

Джебел

Джебел

Детска градина „Изгрев“

316.

Кърджали

Джебел

Джебел

Детска градина „Щастливо детство“

317.

Кърджали

Джебел

Джебел

Средно училище „Христо Ботев“

318.

Кърджали

Джебел

Рогозче

Основно училище „Христо Смирненски“

319.

Кърджали

Джебел

Устрен

Основно училище „Васил Левски“

320.

Кърджали

Кирково

Бенковски

Детска градина „Мики Маус“

321.

Кърджали

Кирково

Бенковски

Средно училище „Никола Й. Вапцаров“

322.

Кърджали

Кирково

Горно Кирково

Детска градина „Дъга“

323.

Кърджали

Кирково

Горски извор

Детска градина „Родопска слава“

324.

Кърджали

Кирково

Добромирци

Детска градина „Снежанка“

325.

Кърджали

Кирково

Дрангово

Основно училище „Васил Левски“

326.

Кърджали

Кирково

Кирково

Средно училище „Отец Паисий“

327.

Кърджали

Кирково

Старово

Детска градина „Мир“

328.

Кърджали

Кирково

Старово

Основно училище „Устрем“

329.

Кърджали

Кирково

Тихомир

Детска градина „Граничар“

330.

Кърджали

Кирково

Тихомир

Основно училище „Васил Левски“

331.

Кърджали

Кирково

Фотиново

Детска градина „Слънце“

332.

Кърджали

Кирково

Фотиново

Основно училище „Христо Смирненски“

333.

Кърджали

Кирково

Чакаларово

Детска градина „Пролет“

334.

Кърджали

Кирково

Чакаларово

Основно училище „Иван Вазов“

335.

Кърджали

Кирково

Чорбаджийско

Детска градина „Слънце“

336.

Кърджали

Кирково

Чорбаджийско

Средно училище „Христо Ботев“

337.

Кърджали

Крумовград

Аврен

Основно училище „Михаил Христов“

338.

Кърджали

Крумовград

Горна Кула

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“

339.

Кърджали

Крумовград

Гулийка

Основно училище „Христо Ботев“
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340.

Кърджали

Крумовград

Каменка

Детска градина „Ран Босилек“

341.

Кърджали

Крумовград

Крумовград

Детска градина „Митко Палаузов“

342.

Кърджали

Крумовград

Крумовград

Детска градина „Юрий Гагарин“

Община

Населено място

Детска градина/училище

343.

Кърджали

Крумовград

Крумовград

Средно училище „Васил Левски“

344.

Кърджали

Крумовград

Луличка

Основно училище „Васил Левски“

345.

Кърджали

Крумовград

Подрумче

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

346.

Кърджали

Крумовград

Поточница

Детска градина „Радост“

347.

Кърджали

Крумовград

Поточница

Основно училище „Иван Вазов“

348.

Кърджали

Крумовград

Странджево

Детска градина „Искра“

349.

Кърджали

Крумовград

Странджево

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

350.

Кърджали

Крумовград

Токачка

Детска градина „Слънце“

351.

Кърджали

Крумовград

Токачка

Обединено училище „Пейо К. Яворов“

352.

Кърджали

Кърджали

Бойно

Детска градина „Вела Пеева“

353.

Кърджали

Кърджали

Бойно

Основно училище „Христо Ботев“

354.

Кърджали

Кърджали

Глухар

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

355.

Кърджали

Кърджали

Глухар

Част от Детска градина „Здравец“

356.

Кърджали

Кърджали

Енчец

Детска градина „Снежанка“

357.

Кърджали

Кърджали

Енчец

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

358.

Кърджали

Кърджали

Конево

Основно училище „Гео Милев“

359.

Кърджали

Кърджали

Костино

Детска градина „Валентина Терешкова“

360.

Кърджали

Кърджали

Костино

Основно училище „Иван Вазов“

361.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Детска градина „Дъга“

362.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Детска градина „Здравец“

363.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Детска градина „Максим Горки“

364.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Детска градина „Райна Княгиня“

365.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Детска градина „Щастие“

366.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Основно училище „Васил Левски“

367.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“

368.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Основно училище „Св. Климент Охридски“

369.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

370.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Средно училище „Владимир Димитров – Майстора“

371.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Средно училище „Йордан Йовков“

372.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Средно училище „Отец Паисий“

373.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Средно училище „Петко Рачов Славейков“

374.

Кърджали

Кърджали

Миладиново

Основно училище „Христо Ботев“

375.

Кърджали

Кърджали

Миладиново

Част от Детска градина „Слънчев рай“

376.

Кърджали

Кърджали

Мост

Детска градина „Кокиче“

377.

Кърджали

Кърджали

Мост

Основно училище „Христо Смирненски“

378.

Кърджали

Кърджали

Перперек

Детска градина „Слънчев рай“

379.

Кърджали

Кърджали

Перперек

Основно училище „Паисий Хилендарски“

380.

Кърджали

Кърджали

Рани лист

Детска градина „Пролет“

381.

Кърджали

Кърджали

Рани лист

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“

382.

Кърджали

Кърджали

Стремци

Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“
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383.

Кърджали

Кърджали

Чилик

Детска градина „Знаме на мира“

384.

Кърджали

Кърджали

Чифлик

Основно училище „Максим Горки“

385.

Кърджали

Кърджали

Широко поле

Детска градина „Славейче“

386.

Кърджали

Кърджали

Широко поле

Основно училище „Иван Вазов“

387.

Кърджали

Момчилград

Груево

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“

388.

Кърджали

Момчилград

Звездел

Детска градина „Щастливо детство“

389.

Кърджали

Момчилград

Звездел

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“

390.

Кърджали

Момчилград

Момчилград

Детска градина „Щастливо детство“

391.

Кърджали

Момчилград

Момчилград

Основно училище „Д-р Петър Берон“

392.

Кърджали

Момчилград

Момчилград

Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“

393.

Кърджали

Момчилград

Нановица

Детска градина „Пролет“

394.

Кърджали

Момчилград

Нановица

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

395.

Кърджали

Момчилград

Равен

Основно училище „Васил Левски“

396.

Кърджали

Черноочене

Габрово

Основно училище „Христо Ботев“

397.

Кърджали

Черноочене

Житница

Част от Детска градина „Знаме на мира“

398.

Кърджали

Черноочене

Черноочене

Детска градина „Знаме на мира“

399.

Кърджали

Черноочене

Черноочене

Средно училище „Христо Смирненски“

400.

Кюстендил

Бобов дол

Бобов дол

Детска градина „Дружба“

401.

Кюстендил

Бобов дол

Бобов дол

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“

402.

Кюстендил

Бобов дол

Бобов дол

Средно училище „Христо Ботев“

403.

Кюстендил

Бобошево

Бобошево

Детска градина „Здравец“

404.

Кюстендил

Бобошево

Бобошево

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

405.

Кюстендил

Дупница

Дупница

Основно училище „Неофит Рилски“

406.

Кюстендил

Дупница

Дупница

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

407.

Кюстендил

Дупница

Дупница

Средно училище „Св. Климент Охридски“

408.

Кюстендил

Дупница

Дупница

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“

409.

Кюстендил

Дупница

Крайници

Основно училище „Христо Ботев“

410.

Кюстендил

Кочериново

Кочериново

Детска градина „Ален мак“

411.

Кюстендил

Кочериново

Кочериново

Средно училище „Христо Ботев“

412.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Начално училище „Св. Климент Охридски“

413.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Основно училище „Даскал Димитри“

414.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Основно училище „Професор Марин Дринов“

415.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

416.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Пето основно училище „Христо Ботев“

417.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Седмо основно училище „Ильо войвода“

418.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Шесто основно училище „Св. Паисий Хилендарски“

419.

Кюстендил

Невестино

Невестино

Основно училище „Христо Ботев“

420.

Кюстендил

Рила

Рила

Детска градина „Д-р Тодора Миладинова“

421.

Кюстендил

Рила

Рила

Основно училище „Аверкий Попстоянов“

422.

Кюстендил

Сапарева
баня

Сапарева баня

Средно училище „Христо Ботев“

423.

Кюстендил

Трекляно

Трекляно

Основно училище „Св. Климент Охридски“

424.

Ловеч

Априлци

Априлци

Детска градина „Априлче“

425.

Ловеч

Априлци

Априлци

Средно училище „Васил Левски“
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426.

Ловеч

Летница

Летница

Средно училище „Бачо Киро“

427.

Ловеч

Ловеч

Александрово

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

428.

Ловеч

Ловеч

Дойренци

Детска градина „Кокиче“

429.

Ловеч

Ловеч

Лисец

Част от Детска градина „Люляче“

430.

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Основно училище „Панайот Пипков“

431.

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

432.

Ловеч

Луковит

Дерманци

Основно училище „Неофит Рилски“

433.

Ловеч

Луковит

Луковит

Детска градина „Червената шапчица“

434.

Ловеч

Луковит

Луковит

Средно училище „Алеко Константинов“

435.

Ловеч

Луковит

Румянцево

Основно училище „Христо Ботев“

436.

Ловеч

Тетевен

Тетевен

Средно училище „Георги Бенковски“

437.

Ловеч

Тетевен

Черни Вит

Основно училище „Георги Бенковски“

438.

Ловеч

Троян

Борима

Основно училище „Васил Левски“

439.

Ловеч

Троян

Троян

Основно училище „Иван Хаджийски“

440.

Ловеч

Троян

Троян

Средно училище „Васил Левски“

441.

Ловеч

Троян

Троян

Средно училище „Св. Климент Охридски“

442.

Ловеч

Угърчин

Лесидрен

Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“

443.

Ловеч

Угърчин

Угърчин

Детска градина „Светулка“

444.

Ловеч

Угърчин

Угърчин

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

445.

Ловеч

Ябланица

Орешене

Основно училище „Васил Левски“

446.

Ловеч

Ябланица

Ябланица

Средно училище „Васил Левски“

447.

Монтана

Берковица

Берковица

Второ основно училище „Христо Смирненски“

448.

Монтана

Бойчиновци

Бойчиновци

Детска градина „Звънче“

449.

Монтана

Бойчиновци

Бойчиновци

Средно училище „Васил Левски“

450.

Монтана

Бойчиновци

Лехчево

Детска градина „Звездица“

451.

Монтана

Бойчиновци

Лехчево

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

452.

Монтана

Брусарци

Брусарци

Детска градина „Синчец“

453.

Монтана

Брусарци

Брусарци

Средно училище „Христо Ботев“

454.

Монтана

Вълчедръм

Вълчедръм

Второ основно училище „Иван Вазов“

455.

Монтана

Вълчедръм

Вълчедръм

Първо основно училище „Васил Левски“

456.

Монтана

Вълчедръм

Златия

Основно училище „Христо Ботев“

457.

Монтана

Вършец

Вършец

Детска градина „Слънце“

458.

Монтана

Вършец

Вършец

Средно училище „Иван Вазов“

459.

Монтана

Георги
Дамяново

Георги
Дамяново

Детска градина „Детелина“

460.

Монтана

Георги
Дамяново

Георги
Дамяново

Основно училище „Отец Паисий“

461.

Монтана

Лом

Лом

Първо основно училище „Никола Първанов“

462.

Монтана

Лом

Лом

Средно училище „Димитър Маринов“

463.

Монтана

Медковец

Медковец

Детска градина „Слънчева дъга“

464.

Монтана

Медковец

Медковец

Средно училище „Отец Паисий“

465.

Монтана

Медковец

Расово

Основно училище „Христо Ботев“

466.

Монтана

Монтана

Габровница

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

467.

Монтана

Монтана

Габровница

Част от Детска градина № 8 „Пролет“
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468.

Монтана

Монтана

Монтана

Второ средно училище „Никола Йонков Вап
царов“

469.

Монтана

Монтана

Монтана

Детска градина № 5 „Дъга“

470.

Монтана

Монтана

Монтана

Детска градина № 12 „Здравец“

471.

Монтана

Монтана

Монтана

Детска градина № 9 „Зора“

472.

Монтана

Монтана

Монтана

Пето средно училище „Христо Ботев“

473.

Монтана

Монтана

Монтана

Първо основно училище „Св. св. Кирил и
Методий“

474.

Монтана

Монтана

Монтана

Шесто средно училище „Отец Паисий“

475.

Монтана

Монтана

Смоляновци

Основно училище „Васил Левски“

476.

Монтана

Монтана

Смоляновци

Част от Детска градина № 7 „Приказен свят“

477.

Монтана

Чипровци

Чипровци

Детска градина „Детелина“

478.

Монтана

Чипровци

Чипровци

Основно училище „Петър Парчевич“

479.

Монтана

Якимово

Якимово

Средно училище „Д-р Петър Берон“

480.

Пазарджик

Белово

Белово

Детска градина „Щурче“

481.

Пазарджик

Белово

Белово

Средно училище „Александър Иванов – Чапай“

482.

Пазарджик

Брацигово

Брацигово

Средно училище „Народни будители“

483.

Пазарджик

Велинград

Абланица

Основно училище „Христо Ботев“

484.

Пазарджик

Велинград

Биркова

Основно училище „Д-р Петър Берон“

485.

Пазарджик

Велинград

Грашево

Основно училище „Васил Левски“

486.

Пазарджик

Велинград

Кръстава

Обединено училище „Васил Левски“

487.

Пазарджик

Велинград

Пашови

Обединено училище „Иван Вазов“

488.

Пазарджик

Велинград

Св. Петка

Средно училище „Хр. Смирненски“

489.

Пазарджик

Велинград

Света Петка

Детска градина „Юрий Гагарин“

490.

Пазарджик

Лесичово

Калугерово

Обединено училище „Христо Ботев“

491.

Пазарджик

Пазарджик

Величково

Основно училище „Васил Левски“

492.

Пазарджик

Пазарджик

Гелеменово

Основно училище „Отец Паисий“

493.

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Основно училище „Стефан Захариев“

494.

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Първо основно училище „Св. Климент Охридски“

495.

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Средно училище „Д-р Петър Берон“

496.

Пазарджик

Пазарджик

Паталеница

Основно училище „Константин Величков“

497.

Пазарджик

Пазарджик

Черногорово

Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“

498.

Пазарджик

Пазарджик

Черногорово

Основно училище „Асен Златаров“

499.

Пазарджик

Панагюрище Панагюрище

Основно училище „Професор Марин Дринов“

500.

Пазарджик

Панагюрище Панагюрище

Средно училище „Нешо Бончев“

501.

Пазарджик

Панагюрище Попинци

Основно училище „Отец Паисий“

502.

Пазарджик

Пещера

Пещера

Основно училище „Петко Рачов Славейков“

503.

Пазарджик

Пещера

Пещера

Средно училище „Свети Климент Охридски“

504.

Пазарджик

Септември

Карабунар

Основно училище „Христо Ботев“

505.

Пазарджик

Септември

Септември

Средно училище „Христо Ботев“

506.

Пазарджик

Септември

Септември

Средно училище „Христо Смирненски“

507.

Пазарджик

Стрелча

Стрелча

Начално училище „Паисий Хилендарски“

508.

Пазарджик

Стрелча

Стрелча

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

509.

Пазарджик

Сърница

Сърница

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
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510.

Перник

Брезник

Брезник

Средно училище „Васил Левски“

511.

Перник

Брезник

Ноевци

Основно училище „Христо Смирненски“

512.

Перник

Брезник

Ноевци

Част от Детска градина „Брезица“

513.

Перник

Земен

Земен

Детска градина

514.

Перник

Земен

Земен

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

515.

Перник

Ковачевци

Калище

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

516.

Перник

Ковачевци

Лобош

Детска градина „Радост“

517.

Перник

Перник

Батановци

Детска градина „Валентина Терешкова“

518.

Перник

Перник

Батановци

Основно училище „Христо Ботев“

519.

Перник

Перник

Дивотино

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

520.

Перник

Перник

Дивотино

Част от Детска градина № 9 „Калина Малина“

521.

Перник

Перник

Перник

VІІ Основно училище „Георги Сава Раковски“

522.

Перник

Перник

Перник

XVI Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

523.

Перник

Перник

Перник

ХІІІ Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

524.

Перник

Перник

Ярджиловци

Основно училище „Отец Паисий“

525.

Перник

Радомир

Извор

Основно училище „Иван Вазов“

526.

Перник

Радомир

Радомир

Детска градина „Радомирче“

527.

Перник

Радомир

Радомир

Основно училище „Христо Смирненски“

528.

Перник

Трън

Трън

Средно училище „Гео Милев“

529.

Плевен

Белене

Белене

Детска градина „Мечта“

530.

Плевен

Белене

Белене

Основно училище „Васил Левски“

531.

Плевен

Гулянци

Гиген

Детска градина „Първи юни“

532.

Плевен

Гулянци

Гиген

Средно училище „Асен Златаров“

533.

Плевен

Гулянци

Гулянци

Средно училище „Христо Смирненски“

534.

Плевен

Гулянци

Милковица

Основно училище „Христо Ботев“

535.

Плевен

Долна
Митрополия

Божурица

Основно училище „Христо Ботев“

536.

Плевен

Долна
Митрополия

Долна
Митрополия

Средно училище „Васил Априлов“

537.

Плевен

Долна
Митрополия

Ореховица

Основно училище „Христо Смирненски“

538.

Плевен

Долна
Митрополия

Тръстеник

Средно училище „Евлоги Георгиев“

539.

Плевен

Долни Дъбник Долни Дъбник

Средно училище „Христо Ботев“

540.

Плевен

Долни Дъбник Петърница

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

541.

Плевен

Искър

Искър

Детска градина „Мара Балева“

542.

Плевен

Искър

Искър

Средно училище „Христо Смирненски“

543.

Плевен

Левски

Българене

Основно училище „Христо Ботев“

544.

Плевен

Левски

Левски

Детска градина „Слънце“

545.

Плевен

Левски

Левски

Основно училище „Максим Горки“

546.

Плевен

Левски

Левски

Средно училище „Крум Попов“

547.

Плевен

Левски

Малчика

Детска градина „Люляк“

548.

Плевен

Никопол

Никопол

Детска градина № 1 „Щастливо детство“

549.

Плевен

Никопол

Никопол

Средно училище „Христо Ботев“
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550.

Плевен

Никопол

Новачене

Детска градина „Георги Иванов“

551.

Плевен

Никопол

Новачене

Основно училище „Патриарх Евтимий“

552.

Плевен

Плевен

Бохот

Основно училище „Антон Страшимиров“

553.

Плевен

Плевен

Търнене

Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“

554.

Плевен

Пордим

Пордим

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

555.

Плевен

Червен бряг

Радомирци

Обединено училище „Отец Паисий“

556.

Плевен

Червен бряг

Червен бряг

Детска градина „Бодра смяна“

557.

Плевен

Червен бряг

Червен бряг

Детска градина „Зора“

558.

Плевен

Червен бряг

Червен бряг

Основно училище „Христо Смирненски“

559.

Плевен

Червен бряг

Червен бряг

Средно училище „Д-р Петър Берон“

560.

Плевен

Червен бряг

Чомаковци

Основно училище „Христо Ботев“

561.

Пловдив

Асеновград

Асеновград

Основно училище „Отец Паисий“

562.

Пловдив

Асеновград

Асеновград

Основно училище „Христо Ботев“

563.

Пловдив

Асеновград

Златовръх

Основно училище „Св. Климент Охридски“

564.

Пловдив

Асеновград

Избеглии

Част от Детска градина „Дружба“

565.

Пловдив

Асеновград

Тополово

Детска градина „Щастливо детство“

566.

Пловдив

Асеновград

Тополово

Основно училище „Отец Паисий“

567.

Пловдив

Брезово

Брезово

Детска градина „Вела Благоева“

568.

Пловдив

Брезово

Брезово

Средно училище „Христо Смирненски“

569.

Пловдив

Брезово

Стрелци

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

570.

Пловдив

Калояново

Дълго поле

Обединено училище „Христо Ботев“

571.

Пловдив

Калояново

Калояново

Основно училище „Иван Вазов“

572.

Пловдив

Калояново

Песнопой

Основно училище „Отец Паисий“

573.

Пловдив

Калояново

Ръжево Конаре

Детска градина „Никола Инджов“

574.

Пловдив

Калояново

Ръжево Конаре

Основно училище „Христо Ботев“

575.

Пловдив

Карлово

Баня

Детска градина „Вяра, Надежда и Любов“,
гр. Баня

576.

Пловдив

Карлово

Баня

Основно училище „Неофит Рилски“

577.

Пловдив

Карлово

Ведраре

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

578.

Пловдив

Карлово

Иганово

Начално училище „Васил Левски“

579.

Пловдив

Карлово

Карлово

Основно училище „Райно Попович“

580.

Пловдив

Карлово

Карлово

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

581.

Пловдив

Карлово

Карлово

Средно училище „Васил Левски“

582.

Пловдив

Карлово

Карлово

Средно училище „Христо Проданов“

583.

Пловдив

Карлово

Кърнаре

Основно училище „Васил Левски“

584.

Пловдив

Карлово

Кърнаре

Част от Детска градина „Ана Козинарова“

585.

Пловдив

Лъки

Лъки

Детска градина „Юрий Гагарин“

586.

Пловдив

Лъки

Лъки

Средно училище „Христо Ботев“

587.

Пловдив

„Марица“

Бенковски

Основно училище „Георги Бенковски“

588.

Пловдив

„Марица“

Войводиново

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

589.

Пловдив

„Марица“

Граф Игнатиев

Основно училище „Граф Николай Игнатиев“

590.

Пловдив

„Марица“

Калековец

Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“

591.

Пловдив

„Марица“

Маноле

Средно училище „Васил Левски“

592.

Пловдив

„Марица“

Рогош

Основно училище „Васил Левски“
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593.

Пловдив

„Марица“

Строево

Основно училище „Христо Смирненски“

594.

Пловдив

Първомай

Бяла река

Основно училище „Любен Каравелов“

595.

Пловдив

Първомай

Бяла река

Част от Детска градина „Пролет“

596.

Пловдив

Първомай

Градина

Детска градина „Първи юни“

597.

Пловдив

Първомай

Градина

Основно училище „Христо Ботев“

598.

Пловдив

Първомай

Дълбок извор

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

599.

Пловдив

Първомай

Езерово

Основно училище „Христо Ботев“

600.

Пловдив

Първомай

Искра

Основно училище „Отец Паисий“

601.

Пловдив

Първомай

Първомай

Основно училище „Георги Караславов“

602.

Пловдив

Раковски

Белозем

Основно училище „Гео Милев“

603.

Пловдив

Раковски

Стряма

Детска градина „Радост“

604.

Пловдив

Раковски

Стряма

Основно училище „Отец Паисий“

605.

Пловдив

„Родопи“

Кадиево

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

606.

Пловдив

„Родопи“

Първенец

Детска градина „Пролет“

607.

Пловдив

„Родопи“

Първенец

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

608.

Пловдив

Садово

Богданица

Детска градина „Радост“

609.

Пловдив

Садово

Богданица

Основно училище

610.

Пловдив

Садово

Караджово

Основно училище „Васил Левски“

611.

Пловдив

Садово

Поповица

Детска градина „Никола Вапцаров“

612.

Пловдив

Садово

Поповица

Основно училище „Христо Ботев“

613.

Пловдив

Сопот

Сопот

Средно училище „Иван Вазов“

614.

Пловдив

Съединение

Съединение

Начално училище „Любен Каравелов“

615.

Пловдив

Съединение

Съединение

Средно училище „Христо Ботев“

616.

Пловдив

Съединение

Царимир

Детска градина „Светлина“

617.

Пловдив

Хисаря

Красново

Обединено училище „Христо Ботев“

618.

Пловдив

Хисаря

Паничери

Детска градина „Слънце“

619.

Пловдив

Хисаря

Паничери

Основно училище „Христо Ботев“

620.

Пловдив

Хисаря

Хисаря

Основно училище „Васил Левски“

621.

Пловдив

Хисаря

Хисаря

Основно училище „Св. Климент Охридски“

622.

Пловдив

Хисаря

Хисаря

Средно училище „Христо Смирненски“

623.

Разград

Завет

Завет

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

624.

Разград

Исперих

Вазово

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“

625.

Разград

Исперих

Исперих

Детска градина „Първи юни“

626.

Разград

Исперих

Исперих

Основно училище „Васил Априлов“

627.

Разград

Исперих

Исперих

Основно училище „Христо Ботев“

628.

Разград

Исперих

Лудогорци

Детска градина „Дора Габе“

629.

Разград

Исперих

Лудогорци

Основно училище „Христо Ботев“

630.

Разград

Исперих

Малък Поровец Детска градина „Щастливо детство“

631.

Разград

Исперих

Подайва

Основно училище „Отец Паисий“

632.

Разград

Исперих

Тодорово

Основно училище „Васил Левски“

633.

Разград

Исперих

Яким Груево

Детска градина „Осми март“

634.

Разград

Кубрат

Кубрат

Основно училище „Христо Смирненски“

635.

Разград

Кубрат

Кубрат

Средно училище „Христо Ботев“

636.

Разград

Кубрат

Юпер

Основно училище „Св. Климент“
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637.

Разград

Лозница

Веселина

Основно училище „Иван Вазов“

638.

Разград

Лозница

Гороцвет

Основно училище „Христо Ботев“

639.

Разград

Лозница

Гороцвет

Част от Детска градина „Веселие“

640.

Разград

Лозница

Лозница

Детска градина „Веселие“

641.

Разград

Лозница

Лозница

Начално училище „Васил Левски“

642.

Разград

Лозница

Лозница

Средно училище „Христо Ботев“

643.

Разград

Лозница

Сейдол

Основно училище „Виделина“

644.

Разград

Разград

Киченица

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

645.

Разград

Разград

Осенец

Основно училище „Д-р Петър Берон“

646.

Разград

Разград

Разград

Основно училище „Васил Левски“

647.

Разград

Разград

Разград

Основно училище „Никола Икономов“

648.

Разград

Разград

Разград

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

649.

Разград

Разград

Разград

Основно училище „Отец Паисий“

650.

Разград

Разград

Разград

Средно училище „Христо Ботев“

651.

Разград

Самуил

Владимировци

Основно училище „Христо Ботев“

652.

Разград

Самуил

Здравец

Част от Детска градина „Радост“

653.

Разград

Самуил

Самуил

Детска градина „Кокиче“

654.

Разград

Самуил

Самуил

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

655.

Разград

Самуил

Хърсово

Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“

656.

Разград

Самуил

Хърсово

Част от Детска градина „Кокиче“

657.

Русе

Борово

Борово

Детска градина „Славейче“

658.

Русе

Борово

Борово

Обединено училище „Св. Климент Охридски“

659.

Русе

Бяла

Бяла

Детска градина „Пролет“

660.

Русе

Бяла

Бяла

Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“

661.

Русе

Бяла

Бяла

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“

662.

Русе

Бяла

Бяла

Средно училище „Панайот Волов“

663.

Русе

Бяла

Копривец

Основно училище „Неофит Рилски“

664.

Русе

Бяла

Копривец

Част от Детска градина „Пролет“

665.

Русе

Ветово

Ветово

Средно училище „Васил Левски“

666.

Русе

Две могили

Баниска

Основно училище „Христо Ботев“

667.

Русе

Две могили

Две могили

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

668.

Русе

Две могили

Две могили

Детска градина „Св. св. Кирил и Методий“

669.

Русе

Русе

Мартен

Основно училище „Отец Паисий“

670.

Русе

Русе

Николово

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

671.

Русе

Русе

Ново село

Основно училище „Георги Стойков Раковски“

672.

Русе

Русе

Русе

Основно училище „Ангел Кънчев“

673.

Русе

Русе

Русе

Основно училище „Иван Вазов“

674.

Русе

Русе

Семерджиево

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

675.

Русе

Сливо поле

Голямо Враново Основно училище „Иван Вазов“

676.

Русе

Сливо поле

Сливо поле

677.

Силистра

Алфатар

Алфатар

678.

Силистра

Алфатар

Алфатар

Основно училище „Христо Ботев“

679.

Силистра

Главиница

Главиница

Средно училище „Васил Левски“

680.

Силистра

Главиница

Зафирово

Обединено училище „Иван Вазов“

681.

Силистра

Главиница

Зафирово

Част от Детска градина „Св. св. Кирил и Методий“

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“
Детска градина „Щастливо детство“
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682.

Силистра

Главиница

Звенимир

Част от Детска градина „Св. св. Кирил и Методий“

683.

Силистра

Главиница

Калугерене

Част от Детска градина „Св. св. Кирил и Методий“

684.

Силистра

Главиница

Сокол

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

685.

Силистра

Главиница

Суходол

Част от Детска градина „Св. св. Кирил и Методий“

686.

Силистра

Дулово

Дулово

Основно училище „Христо Смирненски“

687.

Силистра

Дулово

Дулово

Средно училище „Васил Левски“

688.

Силистра

Дулово

Межден

Детска градина „Пролет“

689.

Силистра

Дулово

Окорш

Средно училище „Йордан Йовков“

690.

Силистра

Дулово

Паисиево

Средно училище „Христо Ботев“

691.

Силистра

Дулово

Секулово

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

692.

Силистра

Дулово

Чернолик

Основно училище „Д-р Петър Берон“

693.

Силистра

Дулово

Яребица

Основно училище „Васил Левски“

694.

Силистра

Кайнарджа

Голеш

Основно училище „Васил Априлов“

695.

Силистра

Кайнарджа

Кайнарджа

Детска градина „Еделвайс“

696.

Силистра

Кайнарджа

Кайнарджа

Основно училище „Черноризец Храбър“

697.

Силистра

Кайнарджа

Средище

Основно училище „Цанко Церковски“

698.

Силистра

Силистра

Калипетрово

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

699.

Силистра

Силистра

Професор
Иширково

Обединено училище „Св. Климент Охридски“

700.

Силистра

Силистра

Силистра

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

701.

Силистра

Ситово

Добротица

Основно училище „Отец Паисий“

702.

Силистра

Ситово

Ситово

Детска градина „Щастливо детство“

703.

Силистра

Тутракан

Тутракан

Детска градина „Патиланчо“

704.

Силистра

Тутракан

Тутракан

Средно училище „Йордан Йовков“

705.

Силистра

Тутракан

Тутракан

Средно училище „Христо Ботев“

706.

Сливен

Котел

Котел

Средно училище „Георги Стойков Раковски“

707.

Сливен

Котел

Филаретово

Основно училище „Д-р Петър Берон“

708.

Сливен

Нова Загора

Кортен

Основно училище „Петко Рачев Славейков“

709.

Сливен

Нова Загора

Любенова
махала

Основно училище „Иларион Макариополски“

710.

Сливен

Нова Загора

Млекарево

Детска градина

711.

Сливен

Нова Загора

Нова Загора

Начално училище „Любен Каравелов“

712.

Сливен

Нова Загора

Нова Загора

Средно училище „Иван Вазов“

713.

Сливен

Нова Загора

Нова Загора

Средно училище „Христо Ботев“

714.

Сливен

Нова Загора

Стоил войвода

Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“

715.

Сливен

Нова Загора

Съдиево

Основно училище „Христо Ботев“

716.

Сливен

Нова Загора

Нова Загора

Детска градина „Бодра смяна“

717.

Сливен

Нова Загора

Нова Загора

Начално училище „Свети Паисий Хилендарски“

718.

Сливен

Сливен

Блатец

Основно училище „Св. Климент Охридски“

719.

Сливен

Сливен

Бяла

Основно училище „Хаджи Димитър“

720.

Сливен

Сливен

Гавраилово

Основно училище „Найден Геров“

721.

Сливен

Сливен

Кермен

Детска градина „Здравец“

722.

Сливен

Сливен

Кермен

Основно училище „Христо Смирненски“

723.

Сливен

Сливен

Самуилово

Основно училище „Христо Ботев“
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724.

Сливен

Сливен

Сливен

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

725.

Сливен

Сливен

Стара река

Основно училище „Васил Левски“

726.

Сливен

Сливен

Тополчане

Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“

727.

Сливен

Твърдица

Бяла паланка

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

728.

Сливен

Твърдица

Твърдица

Средно училище „Неофит Рилски“

729.

Сливен

Твърдица

Шивачево

Средно училище „Георги Алексиев Каравелов“

730.

Смолян

Баните

Баните

Детска градина „Веселин Маринов“

731.

Смолян

Баните

Баните

Средно училище „Христо Ботев“

732.

Смолян

Баните

Давидково

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

733.

Смолян

Девин

Девин

Средно училище „Христо Ботев“

734.

Смолян

Мадан

Върбина

Детска градина „Мир“

735.

Смолян

Мадан

Върбина

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

736.

Смолян

Мадан

Мадан

Детска градина „Елица“

737.

Смолян

Мадан

Мадан

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“

738.

Смолян

Мадан

Мадан

Средно училище „Отец Паисий“

739.

Смолян

Мадан

Средногорци

Детска градина „Щурче“

740.

Смолян

Мадан

Средногорци

Основно училище „Петко Р. Славейков“

741.

Смолян

Неделино

Неделино

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

742.

Смолян

Рудозем

Елховец

Основно училище „Христо Ботев“

743.

Смолян

Рудозем

Пловдивци

Детска градина „Мечо Пух“

744.

Смолян

Рудозем

Рибница

Детска градина „Слънце“

745.

Смолян

Рудозем

Рудозем

Детска градина „Снежанка“

746.

Смолян

Рудозем

Рудозем

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

747.

Смолян

Рудозем

Чепинци

Средно училище „Христо Ботев“

748.

Смолян

Смолян

Момчиловци

Детска градина „Изворче“

749.

Смолян

Смолян

Момчиловци

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

750.

Смолян

Смолян

Търън

Детска градина „Русалка“

751.

Смолян

Смолян

Търън

Основно училище „Стою Шишков“

752.

Смолян

Чепеларе

Павелско

Детска градина

753.

Смолян

Чепеларе

Павелско

Основно училище „Цар Симеон І“

754.

Софийска
бласт

Божурище

Божурище

Средно училище „Летец Христо Топракчиев“

755.

Софийска
област

Ботевград

Литаково

Основно училище „Васил Левски“

756.

Софийска
област

Годеч

Годеч

Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“

757.

Софийска
област

Горна Малина Априлово

Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“

758.

Софийска
област

Горна Малина Горна Малина

Детска градина „Вяра, Надежда, Любов“

759.

Софийска
област

Горна Малина Горна Малина

Средно училище „Христо Ботев“

760.

Софийска
област

Горна Малина Долно Камарци Основно училище „Отец Паисий“

761.

Софийска
област

Драгоман

Драгоман

Средно училище „Христо Ботев“

762.

Софийска
област

Елин Пелин

Елин Пелин

Начално училище „Христо Ботев“
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763.

Софийска
област

Елин Пелин

Елин Пелин

Средно училище „Васил Левски“

764.

Софийска
област

Етрополе

Етрополе

Средно училище „Христо Ясенов“

765.

Софийска
област

Златица

Златица

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“

766.

Софийска
област

Ихтиман

Ихтиман

Основно училище „Димчо Дебелянов“

767.

Софийска
област

Ихтиман

Ихтиман

Средно училище „Христо Ботев“

768.

Софийска
област

Костенец

Костенец

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

769.

Софийска
област

Костенец

Момин проход

Основно училище „Христо Смирненски“

770.

Софийска
област

Костинброд

Петърч

Основно училище „Отец Паисий“

771.

Софийска
област

Пирдоп

Пирдоп

Начално училище „Тодор Генчев Влайков“

772.

Софийска
област

Пирдоп

Пирдоп

Средно училище „Саво Ценов Савов“

773.

Софийска
област

Правец

Видраре

Основно училище „Васил Левски“

774.

Софийска
област

Правец

Осиковица

Детска градина „Слънце“

775.

Софийска
област

Правец

Осиковица

Основно училище „Любен Каравелов“

776.

Софийска
област

Правец

Правец

Детска градина „Индира Ганди“

777.

Софийска
област

Самоков

Говедарци

Основно училище „Димчо Дебелянов“

778.

Софийска
област

Самоков

Радуил

Основно училище „Христо Смирненски“

779.

Софийска
област

Самоков

Самоков

Детска градина „Детелина“

780.

Софийска
област

Самоков

Самоков

Детска градина „Звънче“

781.

Софийска
област

Самоков

Самоков

Детска градина „Самоково“

782.

Софийска
област

Самоков

Самоков

Начално училище „Станислав Доспевски“

783.

Софийска
област

Самоков

Самоков

Основно училище „Митрополит Авксентий
Велешки“

784.

Софийска
област

Самоков

Самоков

Основно училище „Христо Максимов“

785.

Софийска
област

Самоков

Самоков

Средно училище „Отец Паисий“

786.

Софийска
област

Самоков

Ярлово

Основно училище „Васил Левски“

787.

Софийска
област

Своге

Лакатник

Основно училище „Христо Ботев“

788.

Софийска
област

Своге

Реброво

Детска градина

789.

Софийска
област

Своге

Реброво

Основно училище „Д-р Петър Берон“

Община

Населено място

Детска градина/училище
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790.

Софийска
област

Своге

Своге

Средно училище „Иван Вазов“

791.

Софийска
област

Сливница

Сливница

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

792.

Софийска
област

Челопеч

Челопеч

Детска градина „Ханс Кристиан Андерсен“

793.

Софийска
област

Челопеч

Челопеч

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

794.

София-град

Столична

Доброславци

179 Основно училище „Васил Левски“

795.

София-град

Столична

Негован

176 Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“

796.

София-град

Столична

Световрачене

177 Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

Община

Населено място

Детска градина/училище

797.

София-град

Столична

София

63 Основно училище „Христо Ботев“

798.

София-град

Столична

София

72 Основно училище „Христо Ботев“

799.

София-град

Столична

София

83 Основно училище „Елин Пелин“

800.

София-град

Столична

Чепинци

160 Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

801.

Стара Загора

Братя
Даскалови

Братя Даскалови Средно училище „Христо Ботев“

802.

Стара Загора

Братя
Даскалови

Найденово

Детска градина „Иглика“

803.

Стара Загора

Братя
Даскалови

Оризово

Основно училище „Христо Ботев“

804.

Стара Загора Гурково

Гурково

Средно училище „Христо Смирненски“

805.

Стара Загора Гълъбово

Гълъбово

Второ основно училище „Христо Ботев“

806.

Стара Загора Гълъбово

Гълъбово

Първо основно училище „Св. Паисий Хилендарски“

807.

Стара Загора Гълъбово

Гълъбово

Средно училище „Васил Левски“

808.

Стара Загора Казанлък

Енина

Основно училище „Христо Ботев“

809.

Стара Загора Казанлък

Овощник

Основно училище „Д-р Петър Берон“

810.

Стара Загора Казанлък

Шипка

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

811.

Стара Загора Мъглиж

Ветрен

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

812.

Стара Загора Мъглиж

Ягода

Основно училище „Христо Ботев“

813.

Стара Загора Николаево

Николаево

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

814.

Стара Загора Опан

Бял извор

Детска градина „Изворче“

815.

Стара Загора Опан

Опан

Обединено училище „Христо Ботев“

816.

Стара Загора Павел баня

Павел баня

Средно училище „Христо Ботев“

817.

Стара Загора Павел баня

Скобелево

Основно училище „Генерал Скобелев“

818.

Стара Загора Раднево

Коларово

Основно училище „Поп Минчо“

819.

Стара Загора Раднево

Раднево

Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски“

820.

Стара Загора Раднево

Раднево

Детска градина № 3 „Знаме на мира“

821.

Стара Загора Раднево

Раднево

Първо основно училище „Св. Климент Охридски“

822.

Стара Загора Раднево

Раднево

Средно училище „Гео Милев“

Сърнево

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

823.

Стара Загора Раднево

824.

Стара Загора Стара Загора Братя Кунчеви

Основно училище „Христо Ботев“

825.

Стара Загора Стара Загора Загоре

Основно училище „Христо Ботев“

826.

Стара Загора Стара Загора Калояновец

Основно училище „Отец Паисий“

827.

Стара Загора Стара Загора Преславен

Основно училище „Бойчо Русев“
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828.

Стара Загора Стара Загора Стара Загора

Първо основно училище „Георги Бакалов“

829.

Стара Загора Стара Загора Стара Загора

Средно училище „Железник“

830.

Стара Загора Стара Загора Стара Загора

Средно училище „Христо Ботев“

831.

Стара Загора Стара Загора Стара Загора

Шесто основно училище „Св. Никола“

832.

Стара Загора Стара Загора Хан Аспарухово Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

833.

Стара Загора Стара Загора Хрищени

Основно училище „Христо Ботев“

834.

Стара Загора Чирпан

Зетьово

Детска градина „Снежанка“

835.

Стара Загора Чирпан

Чирпан

Основно училище „Васил Левски“

836.

Стара Загора Чирпан

Чирпан

Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“

837.

Търговище

Антоново

Антоново

Детска градина „Шестте Ястребинчета“

838.

Търговище

Антоново

Антоново

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

839.

Търговище

Антоново

Стеврек

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

840.

Търговище

Антоново

Трескавец

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

841.

Търговище

Омуртаг

Врани кон

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

842.

Търговище

Омуртаг

Зелена морава

Основно училище „Христо Ботев“

843.

Търговище

Омуртаг

Камбурово

Детска градина № 2 „Усмивка“

844.

Търговище

Омуртаг

Камбурово

Основно училище „Христо Ботев“

845.

Търговище

Омуртаг

Омуртаг

Детска градина № 1 „Радост“

846.

Търговище

Омуртаг

Омуртаг

Основно училище „Акад. Даки Йорданов“

847.

Търговище

Омуртаг

Омуртаг

Първо начално училище „Христо Смирненски“

848.

Търговище

Омуртаг

Плъстина

Основно училище „Д-р Петър Берон“

849.

Търговище

Опака

Крепча

Основно училище „Васил Левски“

850.

Търговище

Опака

Крепча

Част от Детска градина „Усмивка“

851.

Търговище

Попово

Водица

Основно училище „Отец Паисий“

852.

Търговище

Попово

Зараево

Детска градина „Зарайск“

853.

Търговище

Попово

Зараево

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

854.

Търговище

Попово

Ломци

Основно училище „Христо Ботев“

855.

Търговище

Попово

Ломци

Част от Детска градина „Зарайск“

856.

Търговище

Попово

Попово

Детска градина „Слънце“, град Попово

857.

Търговище

Попово

Попово

Основно училище „Любен Каравелов“

858.

Търговище

Попово

Попово

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

859.

Търговище

Попово

Попово

Основно училище „Св. Климент Охридски“

860.

Търговище

Попово

Садина

Основно училище „Христо Ботев“

861.

Търговище

Попово

Светлен

Основно училище „Антон Страшимиров“

862.

Търговище

Попово

Светлен

Част от Детска градина „Зарайск“

863.

Търговище

Попово

Славяново

Основно училище „Васил Левски“

864.

Търговище

Попово

Славяново

Част от Детска градина „Зарайск“

865.

Търговище

Търговище

Драгановец

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

866.

Търговище

Търговище

Дралфа

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

867.

Търговище

Търговище

Лиляк

Основно училище „Христо Ботев“

868.

Търговище

Търговище

Макариополско

Детска градина „Първи юни“

869.

Търговище

Търговище

Макариополско

Обединено училище „Христо Ботев“

870.

Търговище

Търговище

Маково

Част от Детска градина № 7 „Снежанка“

871.

Търговище

Търговище

Надарево

Основно училище „Паисий Хилендарски“

872.

Търговище

Търговище

Търговище

Второ основно училище „Никола Йонков Вап
царов“
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873.

Търговище

Търговище

Търговище

Детска градина № 11 „Звънче“

874.

Търговище

Търговище

Търговище

Трето основно училище „Петко Рачов Славейков“

875.

Търговище

Търговище

Търговище

Четвърто основно училище „Иван Вазов“

876.

Търговище

Търговище

Търновца

Част от Детска градина № 1 „Веселушко“

877.

Хасково

Димитровград

Димитровград

Основно училище „Алеко Константинов“

878.

Хасково

Димитровград

Димитровград

Основно училище „Васил Левски“

879.

Хасково

Димитровград

Димитровград

Основно училище „Пенчо Славейков“

880.

Хасково

Димитровград

Меричлери

Основно училище „Димитър Недялков Матевски“

881.

Хасково

Димитровград

Радиево

Основно училище „Христо Смирненски“

882.

Хасково

Димитровград

Ябълково

Основно училище „Васил Левски“

Населено място

Детска градина/училище

883.

Хасково

Ивайловград

Белополци

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

884.

Хасково

Ивайловград

Железино

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

885.

Хасково

Ивайловград

Ивайловград

Средно училище „Христо Ботев“

886.

Хасково

Ивайловград

Свирачи

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

887.

Хасково

Любимец

Любимец

Детска градина „Рай“

888.

Хасково

Любимец

Любимец

Начално училище „Христо Ботев“

889.

Хасково

Любимец

Любимец

Средно училище „Желязко Терпешев“

890.

Хасково

Любимец

Малко градище Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

891.

Хасково

Маджарово

Маджарово

Детска градина „Лиляна Димитрова“

892.

Хасково

Маджарово

Маджарово

Средно училище „Димитър Маджаров“

893.

Хасково

Минерални
бани

Караманци

Средно училище „Христо Ботев“

894.

Хасково

Минерални
бани

Минерални бани Детска градина „Снежанка“

895.

Хасково

Минерални
бани

Минерални бани Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“

896.

Хасково

Свиленград

Левка

Основно училище „Христо Ботев“

897.

Хасково

Свиленград

Свиленград

Основно училище „Любен Каравелов“

898.

Хасково

Свиленград

Свиленград

Първо основно училище „Иван Вазов“

899.

Хасково

Свиленград

Свиленград

Средно училище „Д-р Петър Берон“

900.

Хасково

Симеоновград

Симеоновград

Детска градина „Зорница“

901.

Хасково

Симеоновград

Симеоновград

Начално училище „Отец Паисий“

902.

Хасково

Симеоновград

Симеоновград

Основно училище „Иван Вазов“

903.

Хасково

Симеоновград

Симеоновград

Средно училище „Св. Климент Охридски“

904.

Хасково

Стамболово

Долно Ботево

Основно училище „Христо Ботев“

905.

Хасково

Стамболово

Жълти бряг

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

906.

Хасково

Стамболово

Силен

Основно училище „Христо Ботев“

907.

Хасково

Стамболово

Стамболово

Детска градина „Звездичка“

908.

Хасково

Стамболово

Стамболово

Средно училище „Св. Климент Охридски“
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909.

Хасково

Тополовград

Синапово

Детска градина „Иглика“

910.

Хасково

Тополовград

Синапово

Основно училище „Христо Ботев“

911.

Хасково

Тополовград

Тополовград

Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“

912.

Хасково

Тополовград

Тополовград

Средно училище „Д-р Петър Берон“

913.

Хасково

Тополовград

Устрем

Основно училище „Иван Вазов“

914.

Хасково

Тополовград

Хлябово

Основно училище „Христо Ботев“

915.

Хасково

Тополовград

Хлябово

Част от Детска градина „Щастливо детство“

916.

Хасково

Харманли

Българин

Основно училище „Христо Ботев“

917.

Хасково

Харманли

Иваново

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

918.

Хасково

Харманли

Славяново

Основно училище „Иван Вазов“

919.

Хасково

Харманли

Харманли

Основно училище „Иван Вазов“

920.

Хасково

Хасково

Войводово

Основно училище „Христо Ботев“

921.

Хасково

Хасково

Динево

Основно училище „Христо Ботев“
Основно училище „Христо Ботев“

922.

Хасково

Хасково

Долно
Големанци

923.

Хасково

Хасково

Книжовник

Основно училище „Васил Левски“

924.

Хасково

Хасково

Конуш

Детска градина № 21 „Вихрогонче“

925.

Хасково

Хасково

Конуш

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

926.

Хасково

Хасково

Малево

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

927.

Хасково

Хасково

Узунджово

Основно училище „Любен Каравелов“

928.

Хасково

Хасково

Хасково

Основно училище „Христо Смирненски“

929.

Хасково

Хасково

Хасково

Средно училище „Васил Левски“

930.

Шумен

Велики
Преслав

Велики Преслав Детска градина „Снежанка“

931.

Шумен

Велики
Преслав

Велики Преслав Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

932.

Шумен

Велики
Преслав

Велики Преслав Средно училище „Черноризец Храбър“

933.

Шумен

Велики
Преслав

Драгоево

Детска градина „Славейче“

934.

Шумен

Венец

Венец

Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“

935.

Шумен

Върбица

Бяла река

Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“

936.

Шумен

Върбица

Върбица

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“

937.

Шумен

Върбица

Чернооково

Детска градина „Младост“, с. Чернооково

938.

Шумен

Върбица

Чернооково

Основно училище „Гео Милев“

939.

Шумен

Каолиново

Браничево

Обединено училище „Йордан Йовков“

940.

Шумен

Каолиново

Каолиново

Средно училище „Георги Стойков Раковски“

941.

Шумен

Каолиново

Лятно

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

942.

Шумен

Каолиново

Пристое

Основно училище „Христо Смирненски“

943.

Шумен

Каолиново

Тодор
Икономово

Обединено училище „Панайот Волов“

944.

Шумен

Каспичан

Марково

Обединено училище „Пенчо П. Славейков“

945.

Шумен

Каспичан

Плиска

Обединено училище „Св. Паисий Хилендарски“

946.

Шумен

Никола
Козлево

Каравелово

Детска градина „Щастливо детство“

947.

Шумен

Никола
Козлево

Никола Козлево Средно училище „Цанко Бакалов Церковски“

948.

Шумен

Никола
Козлево

Пет могили

Основно училище „Св. Климент Охридски“
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949.

Шумен

Никола
Козлево

Църквица

Основно училище „Христо Ботев“

950.

Шумен

Нови пазар

Нови пазар

Детска градина „Китка“

951.

Шумен

Нови пазар

Нови пазар

Средно училище „Васил Левски“

952.

Шумен

Нови пазар

Памукчии

Основно училище „Христо Ботев“
Основно училище „Св. Климент Охридски“

953.

Шумен

Нови пазар

Стоян
Михайловски

954.

Шумен

Смядово

Смядово

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

955.

Шумен

Хитрино

Живково

Основно училище „Панайот Волов“

956.

Шумен

Хитрино

Трем

Детска градина „Червената шапчица“

957.

Шумен

Хитрино

Хитрино

Детска градина „1-ви юни“

958.

Шумен

Хитрино

Хитрино

Средно училище „Д-р Петър Берон“

959.

Шумен

Шумен

Градище

Основно училище „Васил Левски“

960.

Шумен

Шумен

Дибич

Детска градина „Добри Люцканов“

961.

Шумен

Шумен

Друмево

Обединено училище „Христо Ботев“

962.

Шумен

Шумен

Царев брод

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

963.

Шумен

Шумен

Шумен

Девето основно училище „Панайот Волов“

964.

Шумен

Шумен

Шумен

Шесто основно училище „Еньо Марковски“

965.

Ямбол

Болярово

Болярово

Детска градина „Здравец“

966.

Ямбол

Болярово

Болярово

Средно училище „Д-р Петър Берон“
Основно училище „Стефан Караджа“

967.

Ямбол

Болярово

Стефан
Караджово

968.

Ямбол

Болярово

Стефан
Караджово

Част от Детска градина „Здравец“

969.

Ямбол

Болярово

Шарково

Част от Детска градина „Здравец“

970.

Ямбол

Елхово

Бояново

Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“

971.

Ямбол

Елхово

Гранитово

Основно училище „Хаджи Димитър“

972.

Ямбол

Елхово

Елхово

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

973.

Ямбол

Стралджа

Войника

Основно училище „Христо Ботев“

974.

Ямбол

Стралджа

Войника

Част от Детска градина „Мати Рубенова“

975.

Ямбол

Стралджа

Зимница

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

976.

Ямбол

Стралджа

Първенец

Част от Детска градина „Здравец“

977.

Ямбол

Стралджа

Стралджа

Детска градина „Мати Рубенова“

978.

Ямбол

Стралджа

Стралджа

Средно училище „Пейо К. Яворов“

979.

Ямбол

Тунджа

Бояджик

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

980.

Ямбол

Тунджа

Веселиново

Детска градина „Дечка Сюлемезова“

981.

Ямбол

Тунджа

Веселиново

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

982.

Ямбол

Тунджа

Дражево

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

983.

Ямбол

Тунджа

Кукорево

Основно училище „Христо Ботев“

984.

Ямбол

Тунджа

Победа

Част от Детска градина „Щурче“

985.

Ямбол

Тунджа

Роза

Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“

986.

Ямбол

Тунджа

Скалица

Детска градина „Звездица“

987.

Ямбол

Тунджа

Скалица

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“

988.

Ямбол

Тунджа

Тенево

Детска градина „Кольо Тенев“

989.

Ямбол

Тунджа

Тенево

Обединено училище „Васил Левски“

990.

Ямбол

Тунджа

Чарган

Част от Детска градина „Дечка Сюлемезова“
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Правилник за изменение на Правилника за
организацията и дейността на Националния
осигурителен институт (обн., ДВ, бр. 8 от
2014 г.; изм., бр. 87 от 2014 г.; изм. и доп.,
бр. 46 от 2015 г.; изм., бр. 22 от 2016 г.; изм.
и доп., бр. 61 от 2018 г.)
Параграф единствен. Член 11 се изменя
така:
„Чл. 11. (1) Инспекторат ът е на пряко
подчинение на управителя и осъществява
административен контрол върху дейността на
института и на второстепенните разпоредители
с бюджетни средства в института.
(2) Инспекторатът изготвя стратегически
и годишен план за дейността си, които се
утвърждават от управителя и по които извършва комплексни, тематични и последващи
проверки.
(3) Дейността на инспектората е насочена
към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното
разрешаване с цел:
1. предотвратяване и отст ран яване на
нарушения при функционирането на администрацията;
2. независима и обективна оценка на дейността на администрацията;
3. подобряване работата на администрацията.
(4) Инспекторатът:
1. извърш ва п ла нови и извън п ла нови
проверки на структури, дейности и процеси
в института;
2. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за ограничаването му;
3. съби ра и ана лизи ра информац и я и
извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна
работа на администрацията;
4. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работата от служителите
на института;
5. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани
нарушения на служебните задължения, както
и на Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация;
6. извършва проверка на сигналите срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители на института;
7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество;
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8. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани
нарушения от страна на служителите на института, когато е предвидено в закон;
9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни
за извършено престъпление;
10. прави предложения за нови или за
изменение на вътрешноведомствени актове,
регламентиращи организацията на работата
и дейността на администрацията;
11. извършва проверки по предоставянето
на административни услуги;
12. ежегодно представя отчет за дейността
си пред управителя;
13. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
управителя.“
Председател:
Бисер Петков
10325

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 12
от 16 ноември 2018 г.

за здравните изисквания към обществените
перални
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят здравните изисквания към изграждането, устройството, обзавеж дането, експлоатаци ята и
перилния процес в обществените перални.
Чл. 2. (1) Изискванията на тази наредба
не се прилагат за обектите, предлагащи химическо чистене.
(2) В обектите по ал. 1 и в обекти, които не
са обществени перални по смисъла на чл. 3, не
се допуска предоставянето на перилни услуги
по смисъла на тази наредба.
Чл. 3. (1) Обществени перални са:
1. перални, предназначени за предоставяне
на перилни услуги на гражданите, на обекти
с обществено предназначение по смисъла на
§ 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на
Закона за здравето, на заведенията за хранене
и развлечения и на други търговски, производствени, промишлени и стопански обекти;
2. индивидуални перални на самообслужване, предназначени за предоставяне на перилни
услуги на гражданите, които сами извършват
перилния процес.
(2) В обществените перални по ал. 1, т. 2
не се допуска изпиране на пране от обекти
с обществено предназначение по смисъла на
§ 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на
Закона за здравето, от заведенията за хранене
и развлечения и от други търговски, производствени, промишлени и стопански обекти.
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Чл. 4. Обществени перални по чл. 3, ал. 1,
т. 1 са:
1. перални за изпиране на пране от обекти
с обществено предназначение по смисъла на
§ 1, т. 9, букви „в“, „г“ и „е“ от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, от
заведенията за хранене и развлечения, от студентски общежития, спортни бази за детски и
ученически отдих и туризъм и др. и от други
търговски, производствени, промишлени и
стопански обекти;
2. перални за изпиране на пране от лечебни
заведения по смисъла на Закона за лечебните
заведения, от здравни заведения по смисъла на
Закона за здравето и Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, от обекти, в които се прилагат неконвенционални
методи за благоприятно въздействие върху
индивидуалното здраве, и от специализирани институции за предоставяне на социални
услуги за възрастни;
3. перални за изпиране на пране от детски
заведения, от специализирани институции за
предоставяне на социални услуги за деца и
ученици и от ученически общежития;
4. ведомствени перални за обслужване
единствено на обекта, към който са разкрити;
5. комбинирани перални със самостоятелно обособени сектори за изпиране на пране
от обекти, посочени в т. 1, 2 и 3.
Чл. 5. При извършване на проверката за
спазване на здравните изисквания в обществените перални по реда на чл. 36, ал. 2 от
Закона за здравето регионалните здравни
инспекции провеждат лабораторен контрол
за оценка на качеството и ефективността на
перилния и дезинфекционния процес.
Чл. 6. Обектите с обществено предназначение могат да използват услугите само
на обществени перални по чл. 4, т. 1, 2 и
3, които са вписани в регистъра по чл. 36,
ал. 3 от Закона за здравето и с които имат
сключен договор.
Раздел II
Изграждане, устройство и обзавеждане
Чл. 7. (1) Обществените перални се проектират и изграждат при спазване изискванията
на „Норми за проектиране на сгради за битови
услуги на населението“ (публикувани в бр. 6
и 7 от 1981 г. на Бюлетина за строителство и
архитектура, издание на МСА).
(2) Сградите и помещенията на обществените перални се проектират и изграждат
при спазване изискванията на Наредба № 7
от 1999 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд
на работните места и при използване на
работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.).
Чл. 8. (1) Обществените перални се разкриват в самостоятелни сгради или на първи
надземен етаж на нежилищни сгради.
(2) Обществена пералня по чл. 4, т. 4 може
да се разкрива и в подземни етажи от нежи-
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лищни сгради, а обществена пералня по чл. 3,
ал. 1, т. 2 може да се разкрива и на първи
надземен нежилищен етаж на жилищна сграда
в допълнително шумоизолирано помещение.
Чл. 9. Не се допуска разкриване на обществени перални в населени места без изградена
канализационна система по смисъла на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране,
изграждане и експлоатация на канализационни
системи (ДВ, бр. 49 от 2013 г.).
Чл. 10. Светлата височина на помещенията
на обществените перални от производствения
сектор трябва да е не по-малка от 3,3 м, а на
помещенията от спомагателния сектор – не
по-малка от 2,6 м.
Чл. 11. Подът и стените на помещенията в
обществените перални се изпълняват с влагоустойчиви материали, позволяващи лесно
почистване, измиване и дезинфекция и осигуряващи сигурност при работа (нехлъзгащ
се под).
Чл. 12. Осветлението в обществените перални трябва да отговаря на изискванията
на БДС EN 12464-1 „Светлина и осветление.
Осветление на работни места. Част 1: Работни
места на закрито“.
Чл. 13. (1) Водопроводните и канализационните инсталации на обществените перални
се проектират и изграждат съгласно Наредба
№ 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане
и експлоатация на сградни водопроводни и
канализационни инсталации (ДВ, бр. 53 от
2005 г.).
(2) Обществените перални се захранват с
необходимото количество вода, отговаряща
на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г.
за качеството на водата, предназначена за
питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.).
Чл. 14. (1) Отоплителните, вентилацион н и т е и к л и мат и ч н и т е и нс т а л а ц и и с е
проектират и изграждат в съответствие с
изискванията на Наредба № 15 от 2005 г.
за технически правила и нормативи за проектиране, изгра ж дане и експлоатаци я на
обектите и съоръженията за производство,
пренос и разпределение на топлинна енергия
(ДВ, бр. 68 от 2005 г.).
(2) Параметрите на микроклимата в помещенията на обществените перални от производствения сектор трябва да отговарят на
изискванията на Наредба № РД-07-3 от 2014 г.
за минималните изисквания за микроклимата
на работните места (ДВ, бр. 63 от 2014 г.).
Чл. 15. (1) В обществените перални не се
допускат шум и вибрации над пределно допустимите нива съгласно Наредба № 6 от 2005 г.
за минималните изисквания за осигуряване на
здравето и безопасността на работещите при
рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ,
бр. 70 от 2005 г.) и Наредба № 3 от 2005 г. за
минималните изисквания за осигуряване на
здравето и безопасността на работещите при
рискове, свързани с експозиция на вибрации
(ДВ, бр. 40 от 2005 г.).
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(2) Не се допуска при нормални експлоатационни условия технологичното оборудване
в обществените перални по чл. 3, ал. 1, т. 2,
разкрити в жилищни сгради, да създава шумови нива в жилищните помещения, които
да превишават допустимите норми съгласно
Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за
шум в околната среда, отчитащи степента на
дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите
за шум в околната среда, методите за оценка
на стойностите на показателите за шум и на
вредните ефекти от шума върху здравето на
населението (ДВ, бр. 58 от 2006 г.).
Чл. 16. Обществените перални се въвеждат
в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.
Чл. 17. (1) В обществените перални се обособяват производствен и спомагателен сектор.
(2) Разположението и видът на помещенията в производствения сектор трябва да
отговарят на последователността на технологичния процес, като не се допуска пресичане
пътя на чистото и нечистото пране.
(3) Площта на помещенията в производствения сектор осигуряват съответно работно
пространство, което позволява безпрепятствено извършване на всички дейности от
перилния процес и хигиенни мероприятия.
Чл. 18. (1) Производственият сектор в
обществените перални по чл. 3, ал. 1, т. 1
включва:
1. помещение със самостоятелен вход за
приемане, маркиране и сортиране на нечистото пране;
2. помещение за подготовка, изпиране и
центрофугиране;
3. помещение за сушене и гладене;
4. помещение за сортиране, опаковане и
складиране на чистото пране;
5. помещение със самостоятелен изход за
експедиция на чистото пране.
(2) В обществените перални по чл. 4, т. 2
се обособява самостоятелно помещение с
отделен вход за приемане на пране само от
инфекциозни и пневмофтизиатрични структури на лечебни заведения с възможност за
предварително изпиране и дезинфекция.
(3) Допуска се съчетаване на помещенията за сушене и гладене с тези за сортиране,
опаковане и складиране на чистото пране при
осигурено подходящо технологично оборудване и вентилация.
(4) Спомагателният сектор в обществените
перални по чл. 3, ал. 1, т. 1 включва:
1. складови помещения с естествена или
изкуствена вентилация за съхранение на детергенти, биоциди и инвентар за почистване;
2. помещение с индивидуални гардероби/
шкафчета за работно облекло, лични вещи и
дрехи на персонала;
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3. тоалетна и баня за персонала;
4. помещение за почивка на персонала.
Чл. 19. (1) В обществените перални по
чл. 4, т. 5 към всеки самостоятелно обособен
сектор се осигуряват помещенията по чл. 18,
ал. 1. Допуска се помещенията по чл. 18,
ал. 4 да бъдат общи за всички самостоятелно
обособени сектори.
(2) В обществените перални по чл. 4, т. 5 в
самостоятелно обособения сектор за изпиране
на пране от обектите по чл. 4, т. 2 се обособява
самостоятелно помещение с отделен вход за
приемане на пране само от инфекциозни и
пневмофтизиатрични структури на лечебни
заведения с възможност за предварително
изпиране и дезинфекция.
Чл. 20. (1) Производственият сектор в
обществените перални по чл. 3, ал. 1, т. 2
включва:
1. помещение с комбинирани и/или само
стоятелни перални машини и/или сушилни
машини;
2. помещение за сортиране и/или гладене
на чистото пране от клиента.
(2) Спомагателният сектор в обществените
перални по чл. 3, ал. 1, т. 2 включва:
1. складово помещение с естествена или
изкуствена вентилация за съхранение на детергенти, биоциди и инвентар за почистване;
2. тоалетна и баня за персонала с обособено
място с индивидуални гардероби/шкафчета
за работно облекло, лични вещи и дрехи на
персонала.
Чл. 21. (1) В помещенията по чл. 18, ал. 1,
т. 1, 2 и 3 и чл. 20, ал. 1 се осигурява механична общообменна вентилация и подов сифон
за измиване и дезинфекция на помещенията.
(2) Помещенията по чл. 18, ал. 1, т. 1 и 2 се
оборудват с мивка с течаща топла и студена
вода и дозатори за течен сапун и дезинфектант за ръце.
(3) В обществените перални по чл. 4, т. 2
и 3 помещението по чл. 18, ал. 1, т. 2 се оборудва и с двугнездна мивка с течаща топла
и студена вода за предварително подготвяне
на прането при необходимост.
(4) В обществените перални по чл. 4, т. 5
помещението по чл. 18, ал. 1, т. 2 в самостоятелно обособените сектори за изпиране на
пране от обектите по чл. 4, т. 2 и 3 се оборудва и с двугнездна мивка с течаща топла
и студена вода за предварително подготвяне
на прането при необходимост.
Чл. 22. Обзавеждането на обществените
перални трябва да:
1. е съобразено с технологичния процес и
ергономичните норми;
2. гарантира безопасност при ползване;
3. позволява измиване и дезинфекция;
4. не създава условия за допълнително
замърсяване на прането.
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Раздел III
Изисквания към експлоатацията на общест
вените перални
Чл. 23. Собствениците или ръководителите
на обществената пералня:
1. осигуряват поддържането на водопроводните, канализационните, отоплителните, вентилационните, к лиматизационните
и електрическите инсталации в техническа
изправност;
2. осигуряват специално работно облекло,
лични предпазни средства и обувки за работещите в пералнята съгласно Наредба № 3 от
2001 г. за минималните изисквания за без
опасност и опазване на здравето на работещите
при използване на лични предпазни средства
на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.);
3. създават условия за непрекъснато поддържане чистотата в обекта, като в края на
всеки работен ден помещенията, инвентарът
и съоръженията се измиват и дезинфекцират,
а в обществените перални по чл. 3, ал. 1, т. 2
съоръженията се измиват и дезинфекцират
след всеки клиент;
4. осигуряват поддържането на чистотата
на територията, прилежаща към обществената
пералня;
5. извършват текущ ремонт и възстановяване на подови покрития, стени, тавани,
оборудване и обзавеждане, както и цялостно
освежаване на помещенията веднъж годишно;
6. осигуряват ефективна защита на обекта от насекоми и гризачи и провеждане на
дезинсекция и дератизация, като сключват
договор с лице, отговарящо на изискванията
на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда
за извършване на дезинфекции, дезинсекции
и дератизации (ДВ, бр. 7 от 2018 г.);
7. внедряват Добра производствена практика, която включва разработена програма
за последователността на перилния процес
и система от мерки за поддържане на добро
хигиенно състояние на помещенията и транспортните средства за превоз на пране.
Чл. 24. Представителните за икономическата дейност организации съгласувано с главния
държавен здравен инспектор разработват ръководство за Добра производствена практика
и за въвеждане, прилагане и поддържане на
постоянни процедури, чието прилагане гарантира безопасност и качество на предлаганата
перилна услуга.
Чл. 25. (1) Работещите в обществените
перални подлежат на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.
(2) Предварителните медицински прегледи
и изследвания се провеждат преди постъпване
на работа и включват:
1. преглед от общопрактик у ващ лекар
(ОПЛ) или от лекар – специалист по вътрешни болести;
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2. бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни
Ешерихия коли и коремнотифно носителство;
3. изследвани я за ч ревни хелмин т и и
протозои;
4. бактериологично изследване за стафилококово носителство.
(3) Периодичните медицински прегледи
включват веднъж годишно:
1. преглед от ОПЛ или от лекар – специалист по вътрешни болести;
2. преглед от лекар – специалист по кожни
и венерически болести.
(4) По епидемиологични показания, по
преценка на ОПЛ и/или на лекар – специалист по кожни и венерически болести, в
периодичните медицински прегледи могат
да се включат и допълнителни прегледи и/
или изследвания.
(5) Резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи
и изследвания се съхраняват в обекта и се
представят за проверка при поискване от
контролните органи.
Раздел IV
Изисквания към перилния процес
Чл. 26. (1) Перилният процес в обществените перални по чл. 3, ал. 1, т. 1 включва подг о т овка, п редвари т ел но изпи ра не,
дезинфекция, същинско пране, изплакване,
центрофугиране, сушене, гладене, опаковане,
експедиция и транспорт.
(2) Перилни ят процес в обществените
перални по чл. 3, ал. 1, т. 2 се извършва от
всеки клиент индивидуално.
Чл. 27. Предаването на пране за изпиране
в обществените перални по чл. 3, ал. 1, т. 1
се извършва в специални опаковки за еднократна или многократна употреба (сакове,
торби, чували и др.).
Чл. 28. (1) Изпирането и дезинфекцията на
прането се извършват по термодезинфекционен и химиотермодезинфекционен метод в
обществените перални по чл. 3, ал. 1, т. 1 и по
термодезинфекционен метод в обществените
перални по чл. 3, ал. 1, т. 2.
(2) В обществените пера лни по чл. 3,
ал. 1, т. 1 се използват само професионални
перални машини, които имат технологична
възможност за програмиране на ниво на вода
и температурен режим, както и датчик за
достигната температура.
Чл. 29. (1) В процеса на изпиране за дезинфекция се използват само биоциди, разрешени за предоставяне на пазара по реда на
Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата
на биоциди (ОВ, L 167, 27.06.2012 г.) или на
Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси, при спазване
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на условията на издаденото разрешение и на
изискванията, посочени на етикета.
(2) Количеството на перилния препарат
и биоцида, използвани в процеса на изпиране, се определя за всеки конкретен случай
в зависимост от устройството на пералната
машина, вида на перилния препарат и биоцида, указанията към тях и замърсеността
на прането.
Чл. 30. (1) Изпирането на пране от лечебни
и здравни заведения се извършва в обществени
перални по чл. 4, т. 2 или в самостоятелно
обособен сектор в обществените перални по
чл. 4, т. 5, като помещенията за подготовка,
изпиране и центрофугиране се оборудват с
перални машини за професионална употреба
бариерен тип.
(2) Изпирането на прането от инфекциозни
и пневмофтизиатрични структури на лечебни
заведения се извършва в отделна перална
машина бариерен тип, маркирана за целта,
която след приключване на перилния процес
се дезинфекцира, като се извършва изплакване с дезинфекционен разтвор на барабана
на пералната машина.
Чл. 31. В обществените перални транспортирането на прането от едно помещение към
друго и от едно съоръжение към друго може
да се извършва автоматизирано или с транспортни съоръжения от неръждаем материал,
позволяващ влажно измиване и дезинфекциране и непозволяващ вторично замърсяване
на транспортираното чисто пране.
Чл. 32. (1) Чистото пране се предава на
възложителя опаковано в опаковка, недопускаща замърсяване.
(2) Опаковката може да е за еднократна
(фолио, хартия, стреч фолио и др.) или многократна употреба (сакове, торби, чували и др.).
(3) Опаковките за многократна употреба се
перат и дезинфекцират след всяко ползване.
Чл. 33. (1) За събиране на нечисто пране
и за транспортиране на опакованото чисто
пране се използват транспортни средства,
обозначени с трайна маркировка.
(2) Не се допуска едновременното транспортиране на чисто и нечисто пране независимо
от вида му.
(3) Транспортните средства задължително
се почистват и дезинфекцират след всеки
отделен курс. За извършените хигиенни мероприятия се води дневник.
(4) Чистото пране се транспортира по начин,
който не позволява нарушаване целостта на
използваната опаковка и замърсяването му
в транспортното средство.
Чл. 34. (1) Готовото за експедиция пране
по микробиологични показатели трябва да
отговаря на изискванията на приложението.
(2) Микробиологичната чистота на готовото за експедиция пране се проследява чрез
периодичен мониторинг, който се осъщест-
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вява чрез вътрешен контрол от оператора и
външен – от регионалните здравни инспекции
съгласно мониторингов план, който е част от
програмата по чл. 23, т. 7.
Чл. 35. За всички процеси, извършвани по
разработената система от мерки по чл. 23,
т. 7, се водят записи.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Вещ“ са покривки за маси, одеяла и
други завивки, килими и други постелки,
предоставени за изпиране, които не попадат
в определението за „пране“ и „горни/връхни
дрехи“.
2. „Горни/връхни дрехи“ са дрехи, които
се обличат върху други дрехи.
3. „Запис“ е документ, който показва постигнати резултати или предоставя доказателства
за извършени дейности по изпълнение на мерките в разработената програма по чл. 23, т. 7.
4. „Перална машина за професионална
употреба“ е машина, която има технологична
възможност за програмиране на ниво на вода
и температурен режим, както и датчик за
достигната температура, позволява перилният
процес да се извършва по термодезинфекционен и химиотермодезинфекционен метод и не
е предназначена за употреба в бита.
5. „Перална машина за професионална употреба бариерен тип“ е машина, предназначена
за изпиране на пране от лечебни заведения
по термодезинфекционен и химиотермодезинфекционен метод. Същата има отделни вход и
изход (мръсна и чиста страна), разположени в
съответните помещения от производствения
сектор така, че да не се допуска смесване на
чистото и нечистото пране.
6. „Перилни услуги“ са изпиране на пране
на граждани, от обекти с обществено предназначение, по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето,
от заведенията за хранене и развлечения и от
други търговски, производствени, промишлени
и стопански обекти.
7. „Постоянни процедури“ са многократно
повтарящи се действия в идентичен порядък и
времева продължителност, които гарантират
спазването на предвидения ред за извършване
на конкретна дейност и осигуряват нейното
качество при спазване на установен стандарт.
8. „Пране“ са дрехи, включително лично
бельо, работно облекло и горни/връхни дрехи, спално бельо, кърпи и вещи, които ще се
перат или са предоставени за изпиране.
9. „Термодезинфекционен метод“ е този,
при който същинското пране се извършва при
температура на водата 90 °С за не по-малко
от 20 минути.
10. „Хигиенни мероприятия“ са поддържането на личната хигиена и третирането на
технологични съоръжения (перални машини,
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центрофуги, сушилни и др.), обзавеждане,
оборудване и инвентар, в това число транспортни средства и съоръжения, както и на
производствени, складови и други спомагателни помещения с почистващи препарати
и биоциди за осигуряване на спазването на
изискванията за чистота и за безопасност и
здраве на работещите и на потребителите на
извършваната услуга.
11. „Химиотермодезинфекционен метод“ е
този, при който при предварителното изпиране се използва перилен и дезинфекционен
препарат и същинското пране се извършва
при температура на водата от 40 °С до 90 °С.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) Обществените перални, разкрити
до влизане в сила на наредбата, привеждат
устройството си в съответствие с изискванията
на раздели II и III в срок до една година от
влизане в сила на наредбата.
(2) Член 9 не се прилага за ведомствените
обществени перални по чл. 4, т. 4, разкрити
до влизане в сила на наредбата и въведени в
експлоатация в съответствие с действащите
изисквания за устройство на територията в
населени места без изградена централна канализационна мрежа.
§ 3. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от регионалните здравни
инспекции.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 9, буква „е“
от допълнителните разпоредби на Закона за
здравето и отменя Наредба № 37 от 1995 г.
за хигиенните изисквания към устройството
и експлоатацията на обществените перални
(обн., ДВ, бр. 95 от 1995 г.; попр., бр. 97 от
1995 г.).
Министър:
Кирил Ананиев
Приложение
към чл. 34, ал. 1
Показатели

Допустима
стойност

Мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми (общ брой)

< 25 КОЕ

Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus)

< 1 КОЕ

Ентеробактериацее
(Enterobacteriaceae)

< 1 КОЕ

Псеудомонас аеругиноза
< 1 КОЕ
(Pseudomonas aeruginosa)
КОЕ – колонообразуващи единици.
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и про
ектиране на комуникационно-транспортната
система на урбанизираните територии (обн.,
ДВ, бр. 7 от 2018 г.; попр., бр. 15 от 2018 г.)
§ 1. Създава се чл. 42а:
„Чл. 42а. (1) За нови обекти с необходими или предвидени повече от 200 места за
паркиране и гариране се прави транспортно
проучване за влиянието на допълнителното
натоварване на уличната мрежа и градската
среда от привлечения трафик.
(2) Транспортно проучване по ал. 1 се
прави и в случаите, когато при промяна на
инвестиционните намерения след издаване
на разрешение за строеж, както и при надстрояване, пристрояване и промяна на предназначението на обектите необходимите или
предвидените места за паркиране и гариране
стават повече от 200.
(3) Изискванията за определяне на обхвата и съдържанието на проучването по ал. 1
и 2, както и условията и редът за неговото
приемане се определят от общинския съвет.
(4) Решението за приемане или отхвърляне
на транспортното проучване по ал. 1 и 2 се
взема от органа, компетентен да одобри инвестиционния проект, след приемане от експертния съвет по устройство на територията.“
§ 2. Член 48 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на § 1, който влиза в сила от
1.01.2020 г.
§ 4. За обекти, за които е направено проучване, анализ и симулация на транспортното
обслужване при условията и по реда на чл. 16д
от Закона за устройството и застрояването на
Столичната община, необходимостта от транспортно проучване по чл. 42а за влиянието на
допълнителното натоварване на уличната мрежа и градската среда от привлечения трафик
се определя с изискванията по чл. 42а, ал. 3.
§ 5. (1) Започналите до влизане в сила на
тази наредба производства по съгласуване и
одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж се довършват
по реда на тази наредба.
(2) За започнато производство по съгласуване и одобряване на инвестиционен проект
и издаване на разрешение за строеж се смята внасянето на инвестиционния проект за
съгласуване и одобряване от компетентния
орган. За започнато производство се смята
и наличието на съгласуван от компетентния
орган идеен инвестиционен проект.
Министър:
Петя Аврамова
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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на
природния газ (обн., ДВ, бр. 33 от 2013 г.; доп.,
бр. 17 от 2014 г.; изм. с Решение № 15465 от
18.12.2014 г. на ВАС на РБ – бр. 65 от 2015 г.;
изм. и доп., бр. 94 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г.;
доп., бр. 52 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 10, ал. 4, т. 12 думите „ал. 14“
се заменят с „ал. 15“.
§ 2. В чл. 11а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „природен газ“ се
добавя „в енергийни единици“.
2. В ал. 4 думите „предходния ценови период“ се заменят с „предходни ценови периоди“.
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо след думите „количества природен газ“ се добавя „в енергийни
единици“;
б) създава се изречение второ: „Цените се
изчисляват в левове за енергийни единици
при горна граница на топлина на изгаряне
на природния газ.“
2. В ал. 3:
а) в изречение първо след думите „вход
на газопреносните мрежи“ се добавя „като
ценова компонента на цените по ал. 1“ и след
думите „доставка и за“ се добавя „достъп и“;
б) създават се изречения второ и трето:
„Общественият доставчик образува цената
на природния газ на входа на газопреносните
мрежи въз основа на прогнозните разходи за
неговата доставка и прогнозните количества
природен газ в енергийни единици при горна
граница на топлина на изгаряне на природния
газ. Горната граница на топлина на изгаряне
се изчислява от обществения доставчик като
среднопретеглена стойност въз основа на
данни на оператора на газопреносните мрежи
за тримесечен период, предхождащ внасянето
на заявлението по чл. 32.“
3. В ал. 4 след думите „следващия период“
се добавя „в енергийни единици“.
4. Алинея 12 се изменя така:
„(12) При периодичните изменения на цените по ал. 2 при установяване на разлика между
прогнозните и отчетните разходи за доставка
на природен газ на входа на газопреносните
мрежи от предходен ценови период разходите
за закупуване на природен газ за доставка
могат да бъдат изменени с тази разлика през
следващи ценови периоди. Разликата между
прогнозните и отчетните разходи за доставка
на природен газ на входа на газопреносните
мрежи се изчислява по следната формула:
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Р = Рп – Ро,
където:
Р е разликата между прогнозните и отчетните разходи за доставка на количества
природен газ на входа на газопреносните
мрежи от предходен ценови период в хил. лв.;
Рп – прогнозните разходи за доставка на
количества природен газ на входа на газо
преносните мрежи, изчислени като произведение от отчетните количества природен газ в
енергийни единици за доставка на вътрешния
пазар и цената на природния газ на входа на
газопреносните мрежи по ал. 3;
Ро – отчетните разходи за доставка на природен газ на входа на газопреносните мрежи,
изчислени като сума от разходите за доставени количества природен газ, съответно от
внос за вътрешния пазар, от местни добивни
предприятия и от запаси природен газ с цел
продажба.“
5. Алинея 13 се изменя така:
„(13) Отчетните разходи за доставени количества природен газ от внос за вътрешния
пазар по ал. 12 се изчисляват като произведение от тези количества и среднопретеглената
им цена при отчитане на валутния курс на
лева към съответната чуждестранна валута,
по който са заприходени, както и разходите
за достъп и пренос до българската граница.
Отчетните разходи за доставени количества
природен газ от местни добивни предприятия
по ал. 12 се изчисляват като произведение
от тези количества и цената, по която са
закупени. Отчетните разходи за доставени
количества природен газ от запаси природен
газ с цел продажба по ал. 12 се изчисляват
като произведение от добитите количества и
тяхната отчетна стойност за съответния месец
в левове за MWh.“
6. Създава се нова ал. 14:
„(14) При изчисляване на отчетните разходи по ал. 12 и 13 за закупен природен
газ по договори за доставка, по които природният газ се купува в обемни единици,
се прилага коефициент за преобразуване в
енергийни единици, определен въз основа на
среднопретеглена горна граница на топлина
на изгаряне на природния газ по месеци за
съответното тримесечие, изчислен от обществения доставчик на база данни от оператора
на газопреносните мрежи. За доставените
количества природен газ от запаси природен
газ се прилага представителна калоричност,
определена от оператора на газопреносните
мрежи по месеци за съответното тримесечие.“
7. Досегашната ал. 14 става ал. 15.
8. Досегашната ал. 15 става ал. 16 и в нея
думите „ал. 14“ се заменят с „ал. 15“.
9. Досегашната ал. 16 става ал. 17 и в нея
думите „ал. 15“ се заменят с „ал. 16“.
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10. Досегашната ал. 17 става ал. 18 и в
нея след думите „допълнителните разходи“
се добавя „по ал. 15“.
§ 4. В чл. 18, ал. 4, т. 2 думите „в левове
за 1000 куб. м и/или“ се заличават.
§ 5. В чл. 19 ал. 6 се изменя така:
„(6) Цената за снабдяване се определя в
левове за MWh или в левове за клиент за
определен период (месец, година и др.).“
§ 6. В чл. 20, ал. 2 думите „в левове за
1000 куб. м и/или“ се заличават.
§ 7. В чл. 22, ал. 4, т. 2 думите „в левове
за 1000 куб. м и/или“ се заличават.
§ 8. В чл. 35 думите „в срок до 5 дни от
датата на“ се заменят със „след“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. При подаване на заявлението по чл. 32
за утвърждаване на цени на природния газ за
първото тримесечие на 2019 г. общественият доставчик прилага справки за разликите
между прогнозните и отчетните разходи за
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доставка на природен газ на входа на газопреносните мрежи, формирани за I, II и III
тримесечие на 2018 г., изчислени по реда на
чл. 17, ал. 12, 13 и 14.
§ 10. (1) Започналите до влизането в сила
на тази наредба производства за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през
газоразпределителни мрежи и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител се
довършват по реда на тази наредба.
(2) На заявителите по ал. 1 се изпращат
писмени съобщения за преработване на подадените заявления в съответствие с тази
наредба в едномесечен срок.
§ 11. В случаи на изменение на цените по
чл. 25, ал. 2 цените се утвърждават в енергийни единици.
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател:
Иван Иванов
10413
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1072
от 30 октомври 2018 г.
На основание чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на
Република България във връзка с т. 4 от Решение
№ 921 на Министерския съвет от 16.12.2011 г. за
определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, кметствата, районите и
населените места в Република България нареждам:
И з м е н я м З а п о в е д № РД - 0 2 -14 -2 0 21 о т
14.08.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 66 от
2012 г.; изм., бр. 73 от 2014 г. и бр. 75 от 2016 г.),
както следва:
В приложение № 2 към т. 2 редове:
„

66831

с. Скобелево

HKV09

7

66932

с. Славеево

HKV11

7

11106

с. Винево

HKV19

7

80827

с. Черна могила

HKV33

7

46992

с. Манастир

HKV34

7

16242
76180

с. Горна Козница
с. Фролош

KNL04
KNL27

7
7

17680

с. Грамаждано

KNL29

7

62181

с. Раненци

KNL29

7

55734

с. Пелатиково

KNL31

7

05325

с. Болярци

KRZ16

7

06567

с. Брош

KRZ16

7

55840

с. Пепелище

KRZ16

7

68014

с. Солище

KRZ16

7

69849

с. Стремово

KRZ16

7

73136

с. Три могили

KRZ16

7

59361

с. Прогрес

KRZ21

7

67324

с. Сливек

LOV18

7

67948

с. Соколово

LOV18

7

56318

с. Пещерна

LOV19

7

46437

с. Малка Желязна

LOV33

7

21381

с. Добревци

LOV38

7

05253

с. Бокиловци

MON02

7

30805

с. Зетьово

BGS01

7

57426

с. Поляново

BGS01

7

23090

с. Драганово

BGS04

7

52279

с. Константиново

BGS08

7

37304

с. Клисурица

MON29

7

65351

с. Сан Стефано

BGS09

7

73167

с. Трифоново

MON29

7

30020

с. Заберново

BGS12

7

00881

с. Абланица

PAZ08

7

62102

с. Раковсково

BGS15

7

49117

с. Московец

PDV13

7

35691

с. Каменар

BGS17

7

11845

с. Войводиново

PDV17

5

44425

с. Лъка

BGS17

7

65591

с. Светля

PER22

7

10094

с. Варвара

BGS13

7

43428

с. Лесковец

PER32

7

07377

с. Българчево

BLG03

7

18263

с. Гълъбник

PER36

7

27231

с. Еленово

BLG03

7

29622

с. Житуша

PER36

6

30702

с. Зелендол

BLG03

7

41232

с. Кленовик

PER36

7

63542

с. Ръждак

BLG33

7

51278

с. Негованци

PER36

8

69290

с. Стожа

BLG40

7

14979

с. Главановци

с. Присад

DOB12

7

05044

с. Божурлук

PER51
PVN16

7

58414
67756

с. Сноп

DOB12

7

72895

с. Точилари

R AZ16

7

67773

с. Снягово

DOB12

7

04981

с. Божичен

RSE13

7

27468

с. Енево

DOB15

7

03808

с. Беляново

RSE37

7

с. Пожарево

SFO06

7

7

48088

с. Миладиновци

DOB15

7

57100

69198

с. Стефан Караджа

DOB15

7

16794

с. Горно Камарци

SFO10

7

с. Долна Малина

SFO10

7

05009

с. Божурец

DOB17

7

22174

66113

с. Селце

DOB17

7

51281

с. Негушево

SFO10

7

14043

с. Габер

DOB20

7

80282

с. Чеканчево

SFO10

7

37157

с. Кладенци

DOB27

7

36422

с. Караполци

SFO17

8

27108

с. Езерец

DOB29

7

78669

с. Църквище

SFO47

7

39493

с. Крапец

DOB29

7

10690

с. Веринско

SFO20

7
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се заменят с редове:

48369

с. Мирово

SFO20

7

58863

с. Пчелин

SFO25

7

03191

с. Безден

SFO26

7

30805

с. Зетьово

BGS01

6

03767

с. Белчин

SFO39

7

57426

с. Поляново

BGS01

6

с. Драганово

BGS04

6

„

30350

с. Заселе

SFO43

7

23090

48862

с. Мокреш

SHU23

7

52279

с. Константиново

BGS08

6

46773

с. Маломир

SHU10

7

65351

с. Сан Стефано

BGS09

8

с. Заберново

BGS12

8

51785

с. Нова бяла река

SHU10

7

30020

80772

с. Черна

SHU11

7

62102

с. Раковсково

BGS15

8

37135

с. Кладенец

7

35691

с. Каменар

BGS17

6

7

44425

с. Лъка

BGS17

6

27111

SHU30
с. Полковник Таслаково SLS10
с. Езеро
SLV16

7

10094

с. Варвара

BGS13

6

43983

с. Ловци

SML16

7

07377

с. Българчево

BLG03

6

21004

с. Диманово

SML18

7

27231

с. Еленово

BLG03

6

37695

с. Козарка

SML18

7

30702

с. Зелендол

BLG03

6

07569

с. Бърчево

SML27

7

63542

с. Ръждак

BLG33

6

07689

с. Бяла река

SML27

7

69290

с. Стожа

BLG40

8

62637

с. Рибница

SML27

7

44433

с. Лъка

7

58414

с. Присад

DOB12

6

SML31

87713

с. Ястребово

7

67756

с. Сноп

DOB12

8

SZR23

00697

с. Асен

с. Снягово

DOB12

6

SZR24

7

67773

03407

с. Бели бряг

SZR27

7

27468

с. Енево

DOB15

6

20153

с. Даскал-Атанасово

SZR27

7

48088

с. Миладиновци

DOB15

8

05431

с. Борилово

SZR31

7

69198

с. Стефан Караджа

DOB15

6

07199

с. Бъдеще

7

05009

с. Божурец

DOB17

8

46417

с. Малка Верея

SZR31
SZR31

66113

с. Селце

DOB17

8

46591

с. Малко Кадиево

SZR31

7

14043

с. Габер

DOB20

8

52252

с. Ново село

SZR31

8

37157

с. Кладенци

DOB27

8

55289

с. Памукчии

SZR31

7

27108

с. Езерец

DOB29

8

68970

с. Старозагорски бани

SZR31

7

39493

с. Крапец

DOB29

6

10392

с. Великденче

TGV22

7

66831

с. Скобелево

HKV09

6

16081

с. Горица

TGV24

7

66932

с. Славеево

HKV11

6

30627

с. Здравец

VAR01

7

11106

с. Винево

HKV19

6

61128

с. Равна гора

VAR01

7

80827

с. Черна могила

HKV33

8

с. Манастир

HKV34

6

57296

7

21988

с. Долище

VAR02

7

46992

40590

с. Куманово

VAR02

7

16242

с. Горна Козница

KNL04

8

52115

с. Ново Оряхово

VAR13

7

76180

с. Фролош

KNL27

8

с. Грамаждано

KNL29

6

02662

с. Баново

VAR26

8

17680

15415

с. Големаново

VID22

7

62181

с. Раненци

KNL29

8

24668

с. Дърманци

VRC27

7

55734

с. Пелатиково

KNL31

8

31190

с. Злидол

VRC27

7

05325

с. Болярци

KRZ16

8

44745

с. Лютиброд

VRC27

7

06567

с. Брош

KRZ16

6

62390

с. Ребърково

VRC27

7

55840

с. Пепелище

KRZ16

6

63450

с. Руска Бела

VRC27

7

68014

с. Солище

KRZ16

6

69050

с. Старо село

VRC27

7

69849

с. Стремово

KRZ16

6

83123

с. Шереметя

VTR04

7

73136

с. Три могили

KRZ16

6

48341

с. Мирово

VTR31

7

59361

с. Прогрес

KRZ21

6
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67324

с. Сливек

LOV18

8

07689

с. Бяла река

SML27

6

67948

с. Соколово

LOV18

8

62637

с. Рибница

SML27

6

56318

с. Пещерна

LOV19

8

44433

с. Лъка

SML31

8

46437

с. Малка Желязна

LOV33

8

87713

с. Ястребово

SZR23

6

21381

с. Добревци

LOV38

6

00697

с. Асен

SZR24

6

05253

с. Бокиловци

MON02

8

03407

с. Бели бряг

SZR27

8

37304

с. Клисурица

MON29

8

20153

с. Даскал-Атанасово

SZR27

6

73167

с. Трифоново

MON29

8

05431

с. Борилово

SZR31

6

00881

с. Абланица

PAZ08

6

07199

с. Бъдеще

SZR31

6

49117

с. Московец

PDV13

6

46417

с. Малка Верея

SZR31

6

11845

с. Войводиново

PDV17

4

46591

с. Малко Кадиево

SZR31

6

65591

с. Светля

PER22

8

52252

с. Ново село

SZR31

7

43428

с. Лесковец

PER32

8

55289

с. Памукчии

SZR31

6

18263

с. Гълъбник

PER36

6

68970

с. Старозагорски бани

SZR31

6

29622

с. Житуша

PER36

7

10392

с. Великденче

TGV22

6

41232

с. Кленовик

PER36

6

16081

с. Горица

TGV24

8

51278

с. Негованци

PER36

7

30627

с. Здравец

VAR01

6

14979

с. Главановци

PER51

8

61128

с. Равна гора

VAR01

6

05044

с. Божурлук

PVN16

8

21988

с. Долище

VAR02

6

72895

с. Точилари

R AZ16

6

40590

с. Куманово

VAR02

6

04981

с. Божичен

RSE13

6

52115

с. Ново Оряхово

VAR13

6

03808

с. Беляново

RSE37

8

02662

с. Баново

VAR26

7

57100

с. Пожарево

SFO06

6

15415

с. Големаново

VID22

8

16794

с. Горно Камарци

SFO10

6

24668

с. Дърманци

VRC27

6

22174

с. Долна Малина

SFO10

6

31190

с. Злидол

VRC27

8

51281

с. Негушево

SFO10

6

44745

с. Лютиброд

VRC27

6

80282

с. Чеканчево

SFO10

6

62390

с. Ребърково

VRC27

6

36422

с. Караполци

SFO17

7

63450

с. Руска Бела

VRC27

6

78669

с. Църквище

SFO47

6

69050

с. Старо село

VRC27

8

10690

с. Веринско

SFO20

6

83123

с. Шереметя

VTR04

6

48369

с. Мирово

SFO20

6

48341

с. Мирово

VTR31

6

58863

с. Пчелин

SFO25

6

03191

с. Безден

SFO26

6

03767

с. Белчин

SFO39

6

30350

с. Заселе

SFO43

8

48862

с. Мокреш

SHU23

6

46773

с. Маломир

SHU10

6

51785

с. Нова бяла река

SHU10

6

80772

с. Черна

SHU11

6

37135

с. Кладенец

SHU30

8

57296

с. Полковник Таслаково SLS10

6

27111

с. Езеро

SLV16

6

43983

с. Ловци

SML16

6

21004

с. Диманово

SML18

8

37695

с. Козарка

SML18

8

07569

с. Бърчево

SML27

6

“
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
П. Аврамова
10269

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1729
от 15 ноември 2018 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 5261 от
15.11.2018 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
отменя Решение № 1302 от 29.12.2002 г. (ДВ,
бр. 8 от 2003 г.) на Агенцията за приватизация

С Т Р.
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(сега Агенция за приватизация и следприватизационен контрол) в частта му относно забрана
на „Кинтекс“ – ЕАД, София, извършването на
разпоредителни сделки с дълготрайни активи,
сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за
кредит, за обезпечаване на вземания, както и
поемане на менителнични задължения.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
10327
РЕШЕНИЕ № 1730
от 15 ноември 2018 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
А генцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 5262
от 15.11.2018 г. на изпълнителния съвет А генцията за приватизация и следприватизационен
контрол отменя Решение № 775 от 10.08.1998 г.
(ДВ, бр. 102 от 1998 г.) на А генцията за приватизация (сега А генция за приватизация и
следп риват изац ионен кон т рол) в част та м у
относно забрана на „Нити“ – ЕА Д, Казанлък,
извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, ск лючване
на договори за дялово у частие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и ск лючване
на договори за кредити.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
10328

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 643
от 13 септември 2018 г.
В Н а п р а в л ен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до устройство“ към Столична община е постъпило
заявление вх. № САГ17-ГР00-646/27.03.2017 г. от
„Конвентот Телеком“ – ООД, чрез управителя
Петър Чальов като собственик на ПИ с идентификатор 68134.1610.2255 по КККР, за даване на
съгласие за изработването на проект за ПУП –
изменение на план за регулация в обхвата на
УПИ IX-2255, УПИ Х-358 и улица от о.т. 488а
до о.т. 485, м. Малинова долина-изток, район
„Студентски“.
Към заявлението са приложени: пълномощно; мо т и ви ра но п ред ложен ие; ск и ца № 15621031/16.12.2016 г. за ПИ с и ден т ификатор
68134.1610.2255, изда дена от СГК К – Софи я;
комбинирана ск ица за пълна или частична
идентичност; нотариален акт № 16, том IX, peг.
№ 20580, дело № 1490/2016 г.
Заявлението и приложението му са предоставени за становище на отдели „Устройствено
планиране“, „Благоустройствени дейности и
природни ресурси, зелени политики и градска
мобилност“ и „Правно-нормативно обслужване“.
Със Заповед № РА50-471 от 21.07.2017 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработ-
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ване на ПУП – ИПР за УПИ IX-2255, УПИ
Х-358 и улица от о.т. 488а до о.т. 485, кв. 123а,
м. Малинова долина-изток, район „Студентски“.
С п и с м о и з х . № С А Г 17 - Г Р 0 0 - 6 4 6 - [3] /
31.07.2017 г. на началник-отдел „УП“ заповедта
за разрешаване изработването на ПУП е изпратена в район „Студентски“ и на заявителя
за сведение и изпълнение. С писмо № РСТ17ВК08-1092-[1]/29.09.2017 г. главният архитект на
район „Студентски“ уведомява, че заповедта за
разрешаване изработването на ПУП е обявена
на определените за това места.
Със за явление вх. № СА Г17-ГР0 0 -646-[4]/
17.08.2017 г. е внесен за одобряване проект за
ПУП – ИПР за УПИ IX-2255, Х-358 и улица
от о.т. 488а до о.т. 485, кв. 123а, м. Малинова
долина-изток, район „Студентски“.
Със за явление вх. № СА Г17-ГР00 -646-[5]/
18.09.2017 г. са внесени допълнително: актуална скица № 15-38362/31.01.2017 г. за ПИ с
и ден т ифи кат ор 68134.1610.2255, изда дена о т
СГ К К – Софи я; с та нови ще на РИОСВ изх.
№ 10677-5551/4.09.2017 г., проект за организация
на движението, придружен с протокол № 34 на
ПК по ТОБД – СО, и съгласуване от дирекция
„Управление и организация на трафика“.
Проектът е предоставен за становище и е
съгласуван от отдели: „Устройствено планиране“,
„Благоустройствени дейности и природни ресурси, зелени политики и градска мобилност“ – КТ
и ИМ, и „Правно-нормативно обслужване“.
С писмо изх. № САГ17-ГР00-646-[7]/5.10.2017 г.
на началник-отдел „УП“ проектът е изпратен
за обявяване по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ
в район „Студентски“. С писмо вх. № РСТ17ВК08-1092-[4]/21.11.2017 г. главният архитект на
район „Студентски“ удостоверява, че в законоустановения срок няма постъпили възражения.
Със за явление вх. № СА Г17-ГР00 -646-[8]/
11.10.2017 г. са внесени допълнително: заверено
от дирекция „Зелени системи“ – СО, заснемане
и експертно становище относно дървесна растителност по чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО № СЕК17ТД26-1629/10.10.2017 г.; предварителни данни
за ВиК мреж ите на „Софийска вода“ – А Д,
о т 05.2 017 г.; с ъглас у ва не о т: „Топ ло фи к ация“ – ЕАД, № СГ-861/27.06.2017 г.; „ЧЕЗ Разп ределение Българи я“ – А Д, от 9.05.2017 г.;
„V I VAСОМ“ – БТ К – Е А Д; „Ул и ч но о све т ление“ – ЕА Д, от 5.06.2017 г.; „Овергаз мрежи“ – АД, № ОМ-Е20010-8102/22.05.2017 г.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС-Г-94/1.06.2017 г., т. 2
доп., като се предлага главният архитект на СО
да издаде заповед за одобряване на проекта.
С писмо № САГ17-ГР00-646-[10]/27.02.2017 г.
в изпълнение на становище на отдел „ПНО“
проектът е върнат в район „Студентски“ за
дообявяване на ПИ 1610.360. С писмо № РСТ17ВК08-1092-[7]/27.03.2018 г. главният архитект на
район „Студентски“ удостоверява, че е извършено съобщаване и в законоустановения срок
заинтересованото лице не е възразило срещу
изготвения проект за ПУП.
С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕСГ-28/17.04.2018 г., т. 1, е допълнен протокол
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№ ЕС-Г-94/28.11.2017 г., т. 2 доп., с решение да
се изпрати преписката в СОС за одобряване
на проекта на основание чл. 21, ал. 7 от ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка
се установява от правна страна следното:
За явлението за одобряване на проект за
подробен устройствен план е направено от заинтересувано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1
и ал. 2, т. 1 от ЗУТ като собственик на ПИ с
идентификатор 68134.1610.2255 по КККР.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление по образец, разрешено е изработването на
проект за ИПР от компетентния за това орган,
същият е съобщен на всички заинтересовани
лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По ОУП на СО имотът – предмет на плана, попа да в ус т р ойс т вена зона: „С мес ена
многофу нк циона лна зона със зани жени параметри“ – (Смф1), с устройствени показатели: Пл. – 40 %; Кинт. – 2,0; Оз. мин. – 40 %;
мин. 50 % от озеленената площ е с висока
дървесна растителност.
За т ери т ори я та е дейс т ва щ ус т ройс т вен
план – ПРЗ, одобрен с Решение № 94 по протокол
№ 24 от 30.03.2001 г. на СОС и ПУП за кв. 123
и кв. 123а, одобрен с Решение № 93 по протокол
от 10.12.2001 г. на СОС.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Налице е основание за изменение на ПУП
по реда на чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.
С изработения проект за ИПР се предвижда
изменение на УПИ IX-2255, като вътрешнорегулационните линии се привеждат в съответствие
с имотните граници на ПИ с идентификатор
68134.1610.2255 по дейст ващата ка даст ра лна
карта, което води до изменение на общата
регулационна граница на съседен УПИ Х-358.
Предвижда се и изменение на улица от о.т.
488а до о.т. 485 в частта на УПИ IX-2255, като
уличнорегулационната линия не се прокарва
по имотната граница на ПИ с идентификатор
68134.1610.2255, в резултат на което част от ПИ
68134.1610.2255 остава в тротоар. ИПР предвижда
провеждане на отчуждителни процедури за тази
част на ПИ 68134.1610.2255 – частна собственост,
предвид което компетентен да одобри ПУП е
Столичният общински съвет.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ. Номерацията на урегулираните поземлени имоти
съответства на ПИ, влизащи в състава им.
Не се предвижда промяна в конкретното
отреждане на УПИ IX – „За жилищно строителство“, което е в съответствие с устройствената
зона „Смф1“ съгласно приложението към чл. 3
от ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изречение 2 от ЗУТ.
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Транспортният достъп се осигурява от действащата улична регулация, с което е спазена
нормата на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
С действащия ПЗ е предвидено свързано нискоетажно застрояване, което не се компрометира
с изменението на регулационния план – предмет
на настоящата процедура.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, което се установява от представеното
геодезическо заснемане на дървесна растителност, заверено от Дирекция „Зелени системи“ – СО. Спазено е изискването на чл. 60,
ал. 2 от ЗУТ с представените съгласувания на
„Софийска вода“ – А Д, и „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, „Топлофикация“ – ЕАД,
„V I VAC OM“ – Б Т К – Е А Д ; „О в е р г а з м р е жи“ – АД.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 във
връзка с ал. 1, т. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1
от ЗУТ, устройствена категория по т. 13 (Смф1)
от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и
решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-94/28.11.2017 г., т. 2
доп., и № ЕС-Г-28/17.04.2018 г., т. 1, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за регулация на м. Малинова долина-изток, кв. 123а,
УПИ IX-2255, за привеждане на регулационните граници по имотните на поземлен имот с
идентификатор 68134.1610.2255 за създаване на
УПИ IX-2255 – „За жс“, и свързаното с това
изменение в общата регулационна граница на
УПИ Х-358 и изменение на улица от о.т. 485 до
о.т. 488а по кафявите и зелените линии, букви,
цифри, зачертавания, щриховки съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Студентски“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
За председател:
Пр. Прошков
10306

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 453
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от
ЗУТ и представен доклад Общинският съвет –
гр. Лясковец, реши:
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Одобрява общ устройствен план на община
Л ясковец с вк лючени следните г рафични и
текстови материали:
А) Текстова част:
1. Обяснителна записка етап „Диагноза“ с
приложения.
2. Обяснителна записка етап „Прогноза“.
3. Правила и нормативи за прилагане на общ
устройствен план на община Лясковец.
4. Доклад за изпълнение на препоръките от
експертния съвет и проведеното обществено
обсъждане.
Б) Графична част:
1. Опорен план – М 1:20 000.
2. Опорен план – собственост – М 1:20 000.
3. Действащи ПУП – М 1:20 000.
4. Окончателен проект – М 1:20 000.
4.1. Детайл гр. Лясковец – М 1:10 000.
4.2. Детайл с. Джулюница – М 1:10 000.
4.3. Детайл с. Козаревец – М 1:10 000.
4.4. Детайл с. Мерданя – М 1:10 000.
4.5. Детайл с. Добри дял – М 1:10 000.
4.6. Детайл с. Драгижево – М 1:10 000.
5. Инженерно-геоложка карта – М 1:50 000.
6. Пространствена и функционално-йерархична структура на мрежата от населени места – М 1:50 000.
7. Главни и второстепенни оси на урбанизация.
8. Туристически маршрути – М 1:50 000.
9. Недвижими културни ценности – М 1:50 000.
9.1. Детайл гр. Лясковец – М 1:10 000.
10. Зелена система – М 1:50 000.
11. Тра нспор т но -ком у н и к а ц ион на с хема
М 1:50 000.
12. Електроснабдяване – М 1:50 000.
13. Газоснабдяване – М 1:50 000.
14. Водоснабдяване – М 1:50 000.
15. Канализация – М 1:50 000.
16. Телекомуникации – М 1:50 000.
17. Схема за превенция на природни бедствия – М 1:50 000.
18. Техническа инфраструктура – обща схема – М 1:50 000.
19. Защитени територии – М 1:50 000.
Председател:
Д. Арабаджиева
10317

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 559
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 4 от протокол
№ 11 от 26.09.2018 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на Община Мъглиж
Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява парцеларен план за обект: „Изграждане на нова кабелна линия – 20 kV от
стълб № 122.6 на ВЛ 20 kV „Мъглиж“ до ТП
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„Каракос“, на отклонението за ТП „Каракос“ в
землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж“.
Трасето на ел. кабела започва от ст ълб
№ 122.6 (проектът предвижда съществуващият
стоманобетонен стълб да се замени с ъглов ст.
решетъчен стълб), разположен в ПИ с идентификатор 49494.667.113, собственост на възложителя.
Оттам трасето продължава последователно на
юг и после на запад и достига до ПИ с идентификатор 49494.667.901 – полски път на Община
Мъглиж, продължава на запад, като отново
навлиза в ПИ с идентификатор 49494.667.113.
Оттам трасето продължава на юг, пресичайки
полски път на Община Мъглиж, и достига до
трафопост „Каракос“ в ПИ с идентификатор
49494.998.120.
Сервитутната зона е по 1 м от двете страни
на кабела по дължина на трасето.
Дължината на трасето на ел. кабела е 370,72 м,
а общата площ на сервитута е 741 м 2 .
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Ст. Христов
10318
РЕШЕНИЕ № 560
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 3 от протокол
№ 11 от 26.09.2018 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на Община Мъглиж
Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява парцеларен план за обект: „Ел.
захранване на поземлен имот с идентификатор
49494.669.107 в землището на гр. Мъглиж, местност Каракос, община Мъглиж“.
Трасето за електрозахранване на имота започва от ТНН на трафопост „Мъглиж – Каракос“,
извод СрН „Мъглиж“, подстанция „Казанлък“,
намиращ се в поземлен имот с идентификатор
49494.998.120 (изоставена орна нива), преминава п рез позем лен имот с и ден т ификатор
49494.667.901 (селскост опанск и, ведомст вен,
полск и път) и достига до поземлен имот с
идентификатор 49494.669.107 в землището на
гр. Мъглиж, местност Каракос, община Мъглиж
(собственост на Община Мъглиж).
Сервитутната зона е по 1 м от двете страни
на кабела по дължина на трасето.
Общата дължина на трасето за външното ел.
захранване е 153 м.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Ст. Христов
10319
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ОБЩИНА ПРАВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 258
от 26 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 127, ал. 3
от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 3
от 10.01.2018 г. на Общинския съвет – гр. Правец, Общинският съвет – гр. Правец, реши:
Одобрява ПУП – ПП за част от обект: „План
за газификация на кв. 119, 134 и 143 по регулацията на гр. Правец, община Правец“, в обхват:
Пресичането на улица с о.т. 1264 – о.т. 1262 при
о.т. 1263 през поземлен имот № 000983 – полски
път, и пресичането на р. Калница до кв. 119 по
плана за регулация на гр. Правец (от т. 1 до т. 15
от приложения проект за ПУП – ПП).
Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите от
горното решение процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Правец до Административния съд – София
област.
Председател:
Н. Яхов
10310

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
РЕШЕНИЕ № 171
от 23 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 3 и чл. 134, ал. 3
от ЗУТ и решение по т. 1 от протокол № 11 от
11.10.2018 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията Общинският съвет – гр. Севлиево, одобрява частично изменение
на общия устройствен план на община Севлиево
със съдържание, както следва:
1. Отреждане на територия „За разширение на
ПОЯС I на СОЗ“ и територия за „резервен терен
за разширение на ПОЯС I на СОЗ“ около системите и съоръженията за изкуствено подхранване
на подземните води във водовземните тела на
съществуващите шахтови кладенци в имоти
с идентификатори: 65927.59.124, 65927.59.126,
65927.59.130 и 65927.59.131 по КККР на гр. Севлиево, както и свързаната с това разширение
промяна на предназначението на земеделски
територии в имоти с идентификатори: 65927.59.12,
65927.59.128, 65927.59.11, 65927.59.25, 65927.59.67,
65927.59.34, 65927.59.35, 65927.59.133, 65927.59.125,
65927.59.129, 65927.59.16, 65927.59.17, 65927.59.18,
65927.59.19, 65927.59.21, 65927.59.22, 65927.59.23,
65927.59.24, 65927.59.26, 65927.59.27, 65927.59.28,
65927.59.29, 65927.59.30, 65927.59.31, 65927.59.33,
65927.59.36, 65927.59.37, 65927.59.45, 65927.59.46,
65927.59.57, 65927.59.68 по КК и КР на гр. Севлиево с ЕК АТТЕ 65927, община Севлиево, при
условията на устройствена зона за територия с
особена териториална защита – (Ттз).
2. Промяна предназначението на ПИ 200003,
м. Средокът, по КВС на с. Столът с ЕК АТТЕ
69451, община Севлиево, от ливада в урегулиран
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поземлен имот „За паркинг и трафопост“ при
условията на Устройствена зона за рекреационни
дейности (Од).
3. Промяна предназначението на ПИ 199037,
м. Гьолът, по КВС на с. Столът с ЕК АТТЕ 69451,
община Севлиево, от ливада в урегулиран поземлен имот „За обществено обслужване“ – летен
навес за сватбени и др. тържества и параклис,
с устройствен режим при условията на Устройствена зона за рекреационни дейности (Од).
4. Пром я на п ред назначен ие т о на и мо т и
с и ден т ифи кат ори: 65927.29,34, със та вен о т
два (проектни) 65927.29.67 и 65927.29.68, част
о т 659 27.29.4 6 , п р едс т а в л я ва щ а (п р о ек т ен)
65927.29.69, част от 65927.29.49, представляваща (проектен) 65927.29.71, 65927.29.37, съставен
от два (проектни) 65927.29.37 и 65927.29.70, по
действащата КККР на гр. Севлиево, във връзка
с промяната на предназначението на имот с
(проектен) идентификатор 65927.29.68 от обработваема земеделска земя – нива, в урегулиран
поземлен имот за общественообслужващи и
производствени дейности и автосервиз в Смесена многофу нк ционална устройствена зона
(Смф1) с необходимата за това пътна връзка с
път II-44 от РПМ.
5. Пром яна предназначението на имот с
идентификатор 65927.80.29, м. Каша, по КККР
на гр. Севлиево с ЕК АТТЕ 65927 от нива в
урегулиран поземлен имот за техническа инфраструктура – паркинг, и части от имоти с идентификатори 65927.80.30, 65927.80.153 и 65927.44
по КККР на гр. Севлиево, за пътна връзка с път
II-44 от РПМ при условията на Устройствена
зона – Смесена многофункционална (Смф1).
6. Пром яна предназначението на имот с
идентификатор 02885.5.44 (стар ПИ 005044 по
КВС), м. Долна лъка, по КККР на с. Батошево
с ЕК АТТЕ 02885 от нива в територия за селскостопански дейности – отглеждане на коне
и съхранение на селскостопанска продукция и
инвентар, с пътна връзка с път III-6072 от РПМ
при условията на Смесена многофункционална
устройствена зона (Смф1).
7. Пром яна предназначението на имот с
идентификатор 40141.126.5 по КККР на с. Крушево с ЕК АТТЕ 40141 от нива в територия „За
техническа инфраструктура“ – базова станция
за ЕСМ.
Председател:
Здр. Лалева
10320

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 962
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 156а от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Смолян, реши:
1. Одобрява проект за частично изменение
на подробен устройствен план (ПУП) – план
за улична регулация (ПУР) на част от ул. Добру д ж а в обх ват о т осова т оч к а (о.т.) 1899,
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през о.т. 1890, о.т. 1891, о.т. 1741, о.т. 1742, о.т.
1894, о.т. 1895, о.т. 1808, о.т. 1809, о.т. 1810, о.т.
2440, о.т. 2813, о.т. 1812, о.т. 3103 до о.т. 3104
между кв. 182, кв. 183, кв. 185 и кв. 173 по плана
на гр. Смолян, кв. Смолян.
2. Съгласно чл. 156а от ЗУТ след допускане/
възлагане изработването на подробен устройствен план за изграждане на национален обект
или общински обект от първостепенно значение
всички органи и лица извършват административно обслужване или съгласуване по този закон в
срокове, с една втора по-кратки от предвидените.
Председател:
Д. Киряков
10321
РЕШЕНИЕ № 963
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а,
ал. 2 от Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет – гр. Смолян, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Кабелна линия 20 kV от ТП Черешево
до ТП Кремене в землищата на с. Могилица и
с. Кремене, община Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с № 803 и 1.459
в земл. на с. Могилица и 3.763, 2.337 и 3.783 в
земл. на с. Кремене, община Смолян.
Председател:
Д. Киряков
10322
12. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ съобщава, че е издал Заповед № РС-65 от
7.11.2018 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-48 от 31.07.2018 г. за обект: Рехабилитация (основен ремонт) на път ІІІ-866 „Граница
ОПУ Пловдив – Кричим“ от км 88+050 до км
103+341, с въвеждане на етапно изграждане,
както следва: Етап 1: Рехабилитация (основен
ремонт) на път ІІІ-866 „Граница ОПУ Пловдив –
Кричим“ от км 88+050 до км 96+600 и от км
96+865 до км 103+341. Етап 2: Рехабилитация
(основен ремонт) на път ІІІ-866 „Граница ОПУ
Пловдив – Кричим“ от км 96+600 до км 96+865.
На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от съобщаването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
10311
15. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-71
от 16.11.2018 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-43 от 22.06.2018 г. за обект: АМ
Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, участък от км 360+950 до км 361+200, участък от км
361+540 до км 361+847, пътна връзка на пътен
възел „Благоевград-юг“ – пътен възел – І-1 (Е79),
подобект: изменение на фундаментите на мост
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над р. Струма по пътна връзка на пътен възел
„Благоевград-юг“ при км 0+090, при условията
на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 149, ал. 4 от ЗУ Т заповедта подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
10417
16. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-70
от 16.11.2018 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-40 от 21.08.2017 г. за обект: АМ
Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“ за:
участък от км 359+068 до км 360+950; участък
от км 361+200 до км 361+540; участък от км
361+847 до км 365+500 (с изключение на пътна
връзка на пътен възел „Благоевград-юг“ – „Пътен възел – I-1 (Е79)“); сегментна стена при съоръжение на км 365+400 – устой страна Кулата;
реконструкция на общински път BLG 2068 при
км 361+801; преминаване на захранващ водопровод за с. Покровник при км 361+616, подобекти:
изменение на фундаментите на големи съоръжения – виадукт на км 363+300, виадукт на км
363+600 и надлез при км 365+400, при условията
на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 149, ал. 4 от ЗУ Т заповедта подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
10418
53. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 от ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение
за строеж № РС-68 от 14.11.2018 г. за обект:
„АМ „Струма“ ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“ – реконструкция на ВЕЛ 20 kV „Падеш“
при км 361+094; реконструкция на телекомуникационни кабели при км 361+020; реконструкция
на напоителен тръбопровод от км 360+100 до
км 361+411“, при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. На основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
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от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
10415
70. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„Събиране“, на основание чл. 253 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С180022-091-0000807 от 7.11.2018 г. възлага на
Мартин Великов, ул. Витоша № 2А, гр. Тутракан, област Силистра, следния недвижим имот:
поземлен имот с идентификатор 73496.500.3553,
гр. Тутракан, област Силистра, ул. Борова гора,
с площ по скица: 7209 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 1801, 1806, 1807, 1804, 1805,
квартал: 2; ведно с построената в имота сграда с
идентификатор 73496.500.3553.1, застроена площ:
216 кв. м, брой етажи: 3, предназначение: сграда
със смесено предназначение, с описание по акт
за собственост: масивна триетажна сграда хотелресторант „Белия дом“, построена през 1973 г.,
застроена върху 226 кв. м, с обем 1960 куб. м, при
съседи: 73496.504.348; 73496.504.353; 73496.504.426;
73496.50 0.650; 73496.50 0.3545; 73496.50 0.6 42;
73496.504.425.
10338
58. – Национа лната агенция за приходит е, Тери т ориа л на д и рек ц и я – Софи я, офис
Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С180010-091-0000813 от 8.11.2018 г. възлага на
„СИ финанси груп“ – ЕООД, с ЕИК 200437023,
с адрес: Пловдив, район „Северен“, ул. Пловдив – Север № 64А, следния недвижим имот:
поземлен имот, КИД 41112.501.62, с площ 2936
кв. м празно и застроено място ведно със сградите, които попадат върху имота, а именно: сграда
с идентификатор 41112.501.62.1, със застроена
площ 1053 кв. м, бр. етажи – 1, с предназначение – промишлена сграда; сграда с идентификатор 41112.501.62.2, със застроена площ 57 кв. м,
бр. етажи – 1, с предназначение – хангар, депо,
гараж, с граници на целия поземлен имот: поземлени имоти с № 41112.501.150; 41112.501.151;
41112.501.120; 41112.501.61 и 41112.501.64. Поземленият имот се намира в Кюстендил, община
Кюстендил, област Кюстендил, ул. Индустриална № 1. Имотът е закупен за сумата 164 501 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождението на имота.
10411
60. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот изх. № С180016-0910000784/31.10.2018 г. възлага на Албена Тодорова
Пайталова с адрес за кореспонденция – област
Пловдив, Асеновград, ж.к. Баделема № 11, вх. Б,
ет. 4, ап. 7, и адрес по чл. 8 от ДОПК – област
П ловд и в, Асеновг ра д, ж.к. Ба делема № 11,
вх. Б, ет. 4, ап. 7, недвижим имот, както следва:
самостоятелен обект в сграда, представляващ
гараж № 5, с идентификатор 00702.511.214.1.12,
намиращ се в поземлен имот № 00702.511.214
по кадастралната карта на Асеновград, одо-
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брена със Заповед № 300-5-52 от 8.07.2004 г. на
изпълнителния директор на АККГ – София, с
площ по кадастрална карта: 370 кв. м., трайно предназначение: урбанизирана територия,
начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до десет метра), със стар идентификатор: пл.
№ 5414, кв. 418, п. II-5414, при съседи: 511.215,
511.217, 24.162 и 511.213, придобит с договор за
продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост,
№ 2677 от 23.02.2007 г., вписан с дв. вх. № 899 от
1.03.2007 г., том. I, прилежащи части 2,73 кв. м,
ниво на обекта – 1, площ – 21,6 кв. м, намира щ се в Асеновг ра д, общ и на Асеновг ра д,
област Пловдив, с граници на същия етаж:
00702.511.214.1.1, под обекта: 00702.511.214.1.8,
над обекта: 00702.511.214.1.2, придобит с протоколи, заповеди, решения и др. административни
актове договор за продажба чрез търг с явно
наддаване на недвижим имот – частна общинска
собственост № 2677 от 23.02.2007 г., за сумата
4084,30 лв. Имотът се продава такъв, какъвто е
в момента на продажбата, и купувачът не може
да претендира за недостатъци на закупения
имот. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението.
10409
57. – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на основание чл. 32,
ал. 1, т. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, § 2 от допълнителните
разпоредби на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, чл. 22, чл. 45а, чл. 45б,
ал. 1 и 2 и чл. 45е от Наредбата за условията
и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на
акции – собственост на държавата, във връзка
с договор № 24 от 17.11.2003 г. за възлагане на
техническото изпълнение на централизирани
п у б л и ч н и т ърг ов е, ск л ючен с „БФБ – С о фия“ – А Д, и Решение № 117 от 21.02.2003 г.
на МС (ДВ, бр. 20 от 2003 г.) за приемане на
годишен списък на търговските дружества с
държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични
платежни средства през 2003 г., Решение № 855
от 8.12.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.), Решение
№ 974 от 11.12.2004 г. (ДВ, бр. 111 от 2004 г.),
Решение № 424 от 2.07.2008 г. (ДВ, бр. 73 от
2008 г.), Решение № 576 от 1.07.2009 г. (ДВ,
бр. 72 от 2009 г.), Решение № 885 от 20.12.2010 г.
(ДВ, бр. 102 от 2010 г.) и Решение № 202 от
10.04.2014 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.) на МС за
изменение и допълнение на Решение № 117
от 21.02.2003 г. на МС, Решение № 2253-П от
15.04.2003 г., Решение № 2611-П от 15.01.2004 г.,
Решение № 2681-П от 10.03.2004 г., Решение
№ 2935-П от 8.12.2004 г., Решение № 3015-П от
22.06.2005 г., Решение 3047-П от 11.11.2005 г.,
Решение № 3072-П от 28.06.2006 г., Решение
№ 3178-П от 15.04.2008 г. и протоколно решение
№ 5264 от 16.11.2018 г. на ИС на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
обявява:
1. Начало на четиридесет и първи централизиран публичен търг, на който се предлагат за
продажба акции от следните дружества:

2

1

000175708 BG000175708

121016514 BG121016514

3. „СКЪТ МИЗИЯ“ – АД МИЗИЯ

4. „ТРЕЙС – ИПОМА“ – СОФИЯ
АД

831907046 BG831907046

ПЛОВДИВ 115632104 BG115632104

С. ЛЕВКА, 126060849 BG126060849
ХАСКОВСКА ОБЛ.

11. „ХЕНТШ“ – АД („НО- СОФИЯ
ВОХИМ“ – ЕАД)

10. „ФИЛ – 2000“ – АД

9. „НИВА“ – АД

1 010 836

100 000

50 000

5 000

436 088

7. „ К А Л И А К РА Х О - КАВАРНА 834025687 BG834025687
Т Е ЛС “ („К А Л И А КРА“) – АД

831641713 BG831641713

226 425

8. „ М О Т О Т Е Х Н И - СОФИЯ
КА – І“ – АД

9

%
10

брой

%
11

3 225 646,00

1 614 786,00

2 140 385,00

2 910 505,00

1,00 19 992 221,00

1,00

3,00

1,00

1,00

0,0005

0,0010

0,0002

0,0273

0,4604

95 0,0005

30 0,0009

1 0,0002

584 0,0273

13 401 0,4604

1,00

1,00

1,00

10,00

4,00

1,00

1 010 836,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

1 744 352,00

226 425,00

5 000

5 000

650

43 711

59 149

41,29 417 378

5,00

10,00

13,00

10,02

34,83

13

безналични

14

безналични

59149,00 непублично

95,00 непублично

безналични

безналични

30,00 непублич- налично
ни

3,00 непублично

584,00 непублич- налично
ни

13 401,00 непублично

12

левове

41,29

5,00

10,00

13,00

417378,00 непублич- налично
ни

5000,00 непублич- налично
ни

5000,00 непублич- налично
ни

6 500,00 непублич- налично
ни

10,02 174 844,00 непублич- налично
ни

26,12

ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ НАД 1 % ОТ КАПИТАЛА

19 992 221

3 225 646

538 262

2 140 385

2 910 505

103003885 BG103003885

ВАРНА

ПОМОРИЕ 102036786 BG102036786

000620161 BG000620161

СОФИЯ

6. „ГАЛАТЕКС“ – АД

8

левове

1,00

1,00

1,00

11,14

4,00

3,84

1,00

8,88

3,00

1,00

6,12

15

левове
16
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II.

7

левове
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5. „ЧЕРНОМОРСКО
ЗЛАТО“ – АД

6

бр. акции

ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ ПОД 1 % ОТ КАПИТАЛА

5

Идентифи- Капитал Номи- Капитал по Размер Акции, пред- Обща ноВид на
Вид на Мини- Забекационен по послед- нална
последна на дър- ложени за
минална
дружесакци- мална лежка
номер по
на съдебстойсъдебна ре- жавпродажба
стойност твото към
ите
проДДС
на регис- ност на гистрация
ното
на акции- 12.11.2018 г.
дажна
трация
акция
участие
те, пред- (по данни
цена
в капиложени за от КФН)
на една
тала
ЦПТ
акция

2. „МРАЗ“ – АД

4

ЕИК по
Булстат

103003321 BG103003321

3

Седалище
гр./с.

1. „БУЛМИКС ИНТЕР- СОФИЯ
НЕШЪНЪЛ“ („АГРО
МЕЛ БГ“) – АД

I.

Наименование на
дружеството

№

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 98
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2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1 от
обявлението, ще се проведе на „Приватизационен
пазар“, сегмент „Централизиран публичен търг“
на „Българска фондова борса – София“ – АД,
при условията на Правилника за работа на
борсата и приложение № 9 – Правила за организация и провеж дане на централизирани
публични търгове.
3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен
търг е шестият работен ден считано от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
4. Крайната дата на предлагането на акциите
за продажба на централизирания публичен търг е
четиринадесетият работен ден считано от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока
по предходното изречение или до изчерпване
на предложеното на търга количество акции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг „БФБ – София“ – АД,
ще публикува информационните проспекти/
меморандуми за дружествата по т. 1 в своя
бюлетин или в своята интернет страница.
6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните
проспекти за дружествата да се считат тези от
тръжното обявление.
7. За дружествата от раздел I на тръжното
обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3 от
Наредбата за условията и реда за организиране и
провеждане на централизирани публични търгове
за продажба на акции – собственост на държавата.
10326
19. – Техническият университет – София,
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 3.7. Администрация и
управление, специалност „Икономика и управление“ – един към катедра „Правни и хуманитарни
науки“ – СФ; професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Електрически апарати“ – един
към катедра „Електрически апарати“ – ЕФ, и
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават в
Техническия университет – София, във факултетните канцеларии на: СФ – каб. 3235, тел. 965
37 04; ЕФ – каб. 12222, тел. 965 23 70.
10298
5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация и застрояване на местност НПЗ
„Орион и съседни жилищни територии, кв. 10,
УПИ ХV-326, 2709, 2711, 2565 – за автосервиз
и обществено обслужване, и УПИ ІІІ-735, 736,
737, 739, 740, 741 – общ., за малко предприятие, кв. 10а, УПИ ХІV – за общ. обсл., и изменение на уличната регулация от о.т. 22л до о.т.
22о. Проектът е изложен в район „Надежда“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на настоящото обявление заинтересованите
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лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта чрез район
„Надежда“.
10390
16 . – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на м. Младост 1 – Мусагеница, с придружаващите го схеми и материали
в граници: бул. Д-р Г. М. Димитров, бул. Климент
Охридски, ул. Проф. Марко Семов и ул. Въртопо. Преди одобряване на плана за регулация
и застрояване на м. Младост 1 – Мусагеница,
от Столичния общински съвет да се представят
в район „Студентски“ предварителни договори по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ.
Проектът е изложен в район „Студентски“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез район
„Студентски“.
10391
21. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30
от ЗПСК обявява, че са извършени следните
продажби:
През септември 2018 г.:
Поземлен имот с идент. 68134.1504.2606 (в
УПИ I – „За обществено обслужване“), кв. 30А,
м. Ж.к. Дружба 2, София. ж.к. Дружба 2, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, продаден на „ЕОН БИЛД“ – ЕООД,
представлявано от Анна Василева Корудова,
за 58 000 лв. На основание чл. 2. т. 1 и чл. 66,
ал. 1. т. 1 от ЗДДС върху достигната на търга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 11 600 лв.
Продажната цена на обекта с ДДС е в размер
69 600 лв., изплатени изцяло от купувача.
През октомври 2018 г.:
1. Самостоятелен обект в сграда с идент.
68134.202.1.1.8, София, ул. Дамян Груев № 8А,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Красно село“, продаден на Емануил
Лазаров Иванов, съвместно с Любка Иванова
Иванова, за 191 000 лв., изплатени изцяло от
купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 от ЗДДС).
2. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
216 62 .4 819.10 2 0 и с г р а д а с и д ен т ифи к ат о р
21662.4819.1020.1 в УПИ I – „За магазин и трафопост“, кв. 8, с. Доброславци, ул. Габровница,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Нови Искър“, продаден на Чавдар Велев
Велев за 24 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и
чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигната
на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер
4800 лв. Продажната цена на обекта с ДДС е в
размер 28 800 лв., изплатени изцяло от купувача.
3. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
68134.1944.2910 ( УПИ XI-2910 – „За коо“), кв. 8,
м. В.з. Киноцентъра – III част, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Витоша“, продаден на „ДЪ ГОЛД ФЮЧЪР
КЪМПАНИ“ – ООД, представлявано от Харис
Кунтурис, за 216 000 лв. На основание чл. 2, т. 1
и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигната
на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер
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43 200 лв. Продажната цена на обекта с ДДС
е в размер 259 200 лв., изплатени изцяло от
купувача.
4. Поземлен имот с идентификатор 22304.
7979.532, с. Долни Богров, м. Герена, извън регулация, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Кремиковци“, продаден на „Валда 90“,
представлявано от Татяна Малинова Николчева,
за 130 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигната на търга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 26 000 лв.
Продажната цена на обекта с ДДС е в размер
156 000 лв., изплатени изцяло от купувача.
5. Поземлен имот с идент. 68134.1383.2241
(УПИ VIII-612), кв. 84, м. Ж.к. Надежда 2а и
2б, София, ул. Кирил Дрангов № 85, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“, продаден на „ПИК ПРОЕКТ“ – ЕООД,
представлявано от Асен Игнатов Асенов, за
361 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигната на търга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 72 200 лв.
Продажната цена на обекта с ДДС е в размер
433 200 лв., изплатени изцяло от купувача.
10385
142. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на гр. Белица по отношение на ПИ с идентификатор №
03504.19.5 с цел промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди „Хотел и заведение“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Белица, с адрес: гр. Белица,
ул. Георги Андрейчин № 15, пк 2780.
10283
143. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПР на с. Краище, обособяване на нов
УПИ ІI и промяна предназначението на новосъздадения УПИ ІІ, кв. 28, от „Озеленяване“ за
„Жилищно строителство“. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Белица, с адрес: гр. Белица,
ул. Георги Андрейчин № 15, пк 2780.
10284
9. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план и план-схема за елементите на
тех ническата инфраст ру к т у ра – т ранспортен
достъп, външно ел. захранване и водопроводно отклонение, необходими за имот № 005068,
местността Ст. Цигларница, землище с. Трудовец, община Ботевград. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
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предложения и искания по проекта до общинската администрация – Ботевград.
10285
4. – Община Брацигово на основание чл. 32
и чл. 33, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица, че ще бъде трасиран влезлият в сила план на новообразуваните имоти,
одобрен със Заповед № ТУ-82 от 14.03.2018 г. на
областния управител на област Пазарджик за
новообразуваните имоти в местността Сини дол,
с. Бяга, за ПИ с № 000650, № 000646, № 000649,
№ 000647, № 000648, № 000645 и № 000643. Графикът за трасирането и въвод във владение ще
стартира 14 дни след обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
10404
584. – Община Бургас на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава на Весела Йорданова
Тодорова и А нна Йорданова Тодорова, че е
издадена Заповед № 2173 от 10.08.2018 г. на
кмета на община Бургас, с която са отчуждени
389/3497 кв. м реални части от собствения им
недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 07079.3.935 по КККР на гр. Бургас, целият
с площ 3497 кв. м, трайно предназначение на
територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, при съседи на целия имот:
07079.3.922, 07079.3.1301, 07079.3.936, 07079.3.1948,
съответстващ на бивш ПИ 123010 в бивша местност Курт тепе по недействаща КВС на землище
гр. Бургас, целият с площ 3501 кв. м, при граници на целия имот: ПИ 123005, ПИ 000247, ПИ
000248, ПИ 123012, обособени в самостоятелен
ПИ с проектен идентификатор 07079.3.2297 по
КККР на гр. Бургас, целият с площ 389 кв. м,
при съседи: 07079.3.1948, 07079.3.1949, 07079.3.935,
07079.3.1301, 07079.3.2388, 07079.3.2387, 07079.3.936,
по одобрен и влязъл в сила ПУП – ПУР за
провеждане на обслужващи улици за обслужване на имоти в устройствена зона 12/Смф, в
предвиденото с ОУП на гр. Бургас разширение
на населеното място, с о.т. 1 до о.т. 11, с които
се образува нов кв. 69 по номерацията на ПЗ
„Север“ и изменение на ПУП – ПР за УПИ
I, II и III, ПИ с идентификатори 07079.3.927,
07079.3.929 и 07079.3.928 по КК на гр. Бургас
(в бивш масив 123) и УПИ I, II, V и VIII, ПИ
с и дентификатори 07079.3.1925, 07079.3.1965,
07079.3.1922 и 07079.3.1303 по КК на гр. Бургас
(в бивш масив 125) съгласно проект с таблица
на засегнатите имоти. На основание чл. 60, ал. 1
от АПК във връзка с изпълнение на обект от
първостепенно значение: „ПУП – ПУР за провеждане на обслужващи улици за обслужване на
имоти в устройствена зона 12/Смф по действащ
ОУП на гр. Бургас“, е допуснато предварително
изпълнение на заповедта. Заповедта подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обявяването є,
а в частта, с която се допуска предварително
изпълнение – в 3-дневен срок, чрез Община
Бургас пред Административния съд – Бургас.
10282
15. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за обект: Рехабилитация и реконструкция на автомобилен горски път – ІІІ степен – „Тота Венкова – Равна гора“. На основание
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чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания, предложения и възражения относно
проекта.
10374
16. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура за определяне трасето на обект: „Изместване на електропроводни
съоръжения (електропроводи 20 kV „Палатово“
и „Върбовка“), засягащи поземлен имот с идентификатор 02350.7.52 (номер по предходен план
000052) по кадастралната карта на с. Баланово,
община Дупница“. Трасето на новопроектирания
кабел започва от съществуваща възлова станция
„Бинека“ в поземлен имот с идентификатор
02350.10.22, преминава през поземлени имоти
с и ден т ифи к ат ор 02350.7.51, и ден т ифи к ат ор
02350.7.52, идентификатор 02350.38.83, идентификатор 02350.34.7 по кадастралната карта
на с. Баланово и завършва в съществуващи
ст ълбове, намиращи се в поземлени имоти
с идентификатор 02350.34.5 и идентификатор
02350.34.6 по кадастралната карта на с. Баланово.
Проектната кабелна линия е предвидено да се
изгради в оста на съществуващи електропроводи
20 kV „Палатово“ и „Върбовка“, като новият
сервитут попада в границите на съществуващия. Съществуващият сервиту т е с ширина
34 м., а новото трасе – с дължина 224 м, е с
предвидени сервитути по 2 м от всяка страна на
подземната кабелна линия. Предвидено е трасето на проектната кабелна линия да премине
през имоти с възникнал сервитут. Проектът и
придружаващата го документация се намират в
стая № 8, ет. 1, в сградата на Община Дупница.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
10286
55. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура за обект: разширение на съществуващ път с идентификатор 36498.702.9533
в местност Бадемлика по КККР на гр. Карлово.
Подробният устройствен план – парцеларен план
предвижда разширяване на захранващ път с
ид. 36498.702.9533 в м. Бадемлика по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Карлово с минимален габарит 5 м. Разширението ще се реализира от източната страна на
пътя в имоти с ид. 36498.702.1894, 36498.702.1893,
36498.702.1890 и 36498.702.1889 – частна собственост, в м. Бадемлика. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Карлово.
10305
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3. – Община Ловеч на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен и внесен за одобрение проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – Оптична кабелна
връзка на базова станция № 3616, намираща
се в землището на с. Славяни, община Ловеч. Възложител: „Теленор България“ – ЕАД.
Проектът е на разположение за разглеждане и
справки от заинтересуваните лица в сградата
на Община Ловеч – стая № 227. В едномесечен
срок от датата на обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ на основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план до кмета на община
Ловеч.
10307
1. – Община гр. Лозница, област Разград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за изграждане на оптични отклонения от опорната мрежа на А1
България до БС Синя вода. Проектът може да
бъде разгледан в Община Лозница, стая № 203. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник.“
10308
2. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за П У П – парцеларен план за техническата
инфраструктура извън урбанизираната територия – водоснабдяване на имоти към сдружение
„Дяволица“ в м. Марчова нива и м. Дяволица
в землищата на гр. Русе и с. Басарбово през
следните имоти: 63427.216.27 и 63427.217.34 – напоителен канал, държавна частна собственост;
63427.216.32 – пасище, общинска публична собственост; 63427.216.35 – местен път, общинска
публична собственост; 63427.216.36 – гори и храсти в земеделска територия, общинска частна собственост; 63427.216.40, 63427.216.344, 63427.216.349,
63427.216.350, 63427.217.35, 63427.229.6, 63427.229.113
и 63427.229.135 – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост;
в землището на с. Басарбово – имоти: 0.37 – за
селскостопански, горски, ведомствен път, и
0.487 – пасище, общинска публична собственост.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
10405
91. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, а л. 1 от ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – изменение на план за регулация за
УПИ I в кв. 17 и УПИ I в кв. 15 по плана на
с. Старозагорски бани, община Стара Загора, и
план за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти в новообразувания
квартал 17а. Проектът се намира в сградата на
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общината, ет. 8, стая 806. 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 за подробен
устройствен план до общинската администрация.
10287
93. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на подробен устройствен
план (П У П) – парцеларен план за трасе на
електропровод 20 kV, захранващ нов трафопост
в ПИ 147060, м. Дъбравата, землище с. Церово,
община Лесичово, област Пазарджик. Проектът
се намира в сградата на Община Лесичово, дирекция „Специализирана администрация“. 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 – с. Лесичово.
10373

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Красимир Ангелов – прокурор в отдел „Надзор за законност“
при Върховната административна прокуратура,
на разпоредбата на чл. 31, ал. 2 и 3 от Правилника
за прилагане на Закона за интеграция на хората
с увреждания (ЗИХУ), приет с ПМС № 343 от
2004 г., последно изменен и допълнен с ПМС № 60
от 2018 г. и изм. с Решение № 7271 от 1.06.2018 г.
на ВАС на Република България – ДВ, бр. 50 от
15.06.2018 г., в сила от същата дата, и Решение
№ 1455 от 31.01.2018 г. на ВАС на Република
България – ДВ, бр. 52 от 22.06.2018 г., в сила от
същата дата. Иска се отмяна на разпоредбата
на чл. 31, ал. 2 в частта относно „се изплаща
след представяне на разходооправдателен документ“ и ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за интеграция на хората с увреждания.
Във връзка с оспорването е образувано адм. д.
№ 13744/2018 г. по описа на ВАС, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
20.03.2019 г.
10419
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
АПК обявява, че е постъпило оспорване от
прокурор в Районна прокуратура – Карнобат,
против разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 3, ал. 3,
чл. 4, ал. 5, чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 14, ал. 2, чл. 17,
ал. 1 и 5, чл. 18, ал. 2, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 1
и 3, чл. 23, чл. 47, ал. 1 и 2, чл. 48, ал. 1 и 2,
чл. 49, чл. 50, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 51, ал. 1, 2 и
3 от Наредбата за управление на общинските
пътища на територията на община Карнобат.
По подадения протест е образувано адм. дело
№ 2893/2018 г. по опис на Административния
съд – Бургас, насрочено за 24.01.2019 г. от 11 ч.
10367
Административният съд – Варна, ХХІХ съста в, е образу ва л а д м. д. № 2251/2018 г. по
жалба от Божидарка Христова Милкова срещу
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Решение № 2405-10 от 23, 24, 30.06.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка
с чл. 129, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ е одобрен
план за регулация и застрояване на кв. Свети
Никола – гр. Варна, с искане за обявяване на
нищожността му в частта за имот УПИ Х-601 с
идентификатор 10135.2526.601 от КККР – гр. Варна, който е засегнат от улица от о.т. 183 до
о.т. 190. Заинтересованите лица в едномесечен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“ могат да подадат заявление до Административния съд – Варна, със
съдържание съобразно чл. 218, ал. 5, т. 1 – 7 от
ЗУТ за конституирането им като ответници в
производството.
10301
Административният съд – Варна, ХVІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава,
че е образувано адм. д. № 2010/2018 г. по описа
на Административния съд – Варна, ХVІІ състав,
по жалба от Лилка Николова Добрева и Милена
Илиева Златинова с предмет на оспорване Решение № 1196-8 от 21.03.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 – 6 от
ЗУТ е одобрен ПУП – ПРЗ на група квартали
и улична мрежа за м. Поляната, с. Звездица,
община Варна. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление за конституирането им като
ответници по адм. д. № 2010/2018 г. в едномесечен срок от обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересовани лица. Производството по
адм. д. № 2010/2018 г. по описа на АдмС – Варна,
е насрочено за 22.01.2019 г. от 15 ч.
10393
А дминистративни ят съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуален кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване по протест на Окръжната прокуратура – Враца, с който е оспорена
разпоредбата на чл. 43, ал. 5, т. 18 от Наредба
№ 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на
община Мизия, по който е образувано адм. д.
№ 596/2018 г. по описа на Административния
съд – Враца, насрочено за 15.01.2019 г. от 10,30 ч.
10334
А дминистративни ят съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуален кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Враца, с който е оспорена
разпоредбата на чл. 42б, т. 1 от Наредбата за
определяне и администриране на местни такси и
цени на услуги на територията на община Враца.
По протеста е образувано адм. д. № 621/2018 г.,
насрочено за 15.01.2019 г. от 10,30 ч.
10335
А дминистративни ят съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуален кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Враца, с който е оспорена
разпоредбата на чл. 26е, ал. 2 от Наредбата за
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осигуряване на обществения ред, опазване на
околната среда и опазване на имуществото на
територията на община Враца. По протеста е
образувано адм. д. № 606/2018 г., насрочено за
15.01.2019 г. от 10,30 ч.
10336
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
п рок у рат у ра – г р. Добри ч, ч рез п ро т ес т на
Наредбата за обществения ред на територията
на община Балчик, приета с Решение № 77 от
29.06.2004 г. по протокол № 9 на Общинския
съвет – гр. Балчик, в частта на чл. 14, 16, 20,
чл. 36, ал. 4, т. 6, чл. 57 и 60 от наредбата. По
оспорването е образувано адм. д. № 673/2018 г.
по описа на Административния съд – Добрич.
Делото е насрочено за 18.12.2018 г. от 13,15 ч.
10332
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
п рок у рат у ра – г р. Добри ч, ч рез п ро т ес т на
Наредба № 1 за осигуряване на обществения
ред, опазване на околната среда и собствеността
на територията на община Каварна, приета с
Решение № 51 от 1.03.2016 г. по протокол № 6
на Общинския съвет – гр. Каварна, в частта на
чл. 58 от наредбата. По оспорването е образувано
адм. д. № 674/2018 г. по описа на Административния съд – Добрич. Делото е насрочено за
18.12.2018 г. от 13,20 ч.
10333
А дминистративни ят съд – Пловдив, Х ІІІ
състав, съобщава на основание чл. 181 във
връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс, че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 80
от Наредба № 1 за поддържане и опазване на
обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на община Кричим,
приета с Решение № 127, взето с протокол № 13
от 26.02.2013 г. на Общинския съвет – гр. Кричим, последно изменена с Решение № 167, взето
с протокол № 17 от 16.03.2017 г. По постъпилия
протест е образувано адм. д. № 3290/2018 г. по
описа на Административния съд – Пловдив, ХІІІ
състав. Административно дело № 3290/2018 г. на
Административния съд – Пловдив, ХІІІ състав,
е насрочено за 10.01.2019 г. от 9,30 ч.
10394
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ІІ състав, на основание чл. 181 във
връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че от Окръжната прокуратура – Пловдив, е постъпил протест
против нормата на чл. 26 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота
и общественото имущество на територията на
община „Родопи“ – Пловдив, приета с Решение
№ 44, взето с протокол № 07 от 27.01.2000 г. на
ОбС „Родопи“ – Пловдив, изменена и допълнена с Решение № 07, взето с протокол № 04 от
9.02.2017 г. на редовно заседание на Общинския
съвет „Родопи“ – Пловдив, изменена и допълнена с Решение № 101, взето с протокол № 09 от
26.04.2017 г., изменена и допълнена с Решение
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№ 119, взето с протокол № 10 от 29.05.2017 г.,
изменена и допълнена с Решение № 110, взето
с протокол № 07 от 31.05.2018 г., по което е
образувано адм. д. № 3306/2018 г. по описа на
Административния съд – Пловдив, със страни:
протест от Окръжната прокуратура – Пловдив;
ответник – Общинският съвет „Родопи“. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание за 14.01.2019 г. от 9,30 ч.
10395
Административният съд – Сливен, административно отделение, призовава Пенка Генчева
Тодорова с последен адрес област Стара Загора,
община Стара Загора, с. Старозагорски бани,
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
18.12.2018 г. в 11 ч. като заинтересована страна
по адм. д. № 208/2018 г., заведено от Радка Д.
Горанова. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
10392
А дминистративният съд – София област,
девети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. дело № 1117/2018 г. по описа на съда по
протест на прокурор в Окръжна прокуратура – София, с който се оспорва Наредбата за отглеждане на животни на територията на община
Костенец, приета с Решение № 62 по протокол
№ 8 от 8.07.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Костенец. Административно дело № 1117/2018 г.
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 16.01.2019 г. от 10 ч.
10414
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Константин Тачев – прокурор в Окръжната прокуратура – Стара Загора, за отмяна на разпоредбата на т. 10.10
от приложение № 7 към чл. 30 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Раднево като незаконосъобразна – противоречаща на ЗМДТ, по който е образувано адм. д.
№ 598/2018 г. по описа на съда, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
17.01.2019 г. от 11,30 ч.
10302
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 Окръжна прокуратура – Хасково, с който се оспорва чл. 45 от Наредба № 1
за опазване на обществения ред на община
Свиленград, по който е образувано адм. дело
№ 1082/2018 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 16.01.2019 г. от 10 ч.
10331
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на глава втора,
раздел I „Издаване на разрешение за разкопаване
на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства за строежи с влязло в сила
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разрешение за строеж“, чл. 2 и 3 от Наредбата
за условията и реда за разкопаване, извършване на възстановителни работи при изграждане
или отстраняване на повреди на елементите на
техническата инфраструктура на община Ямбол,
приета с решение по т. 8 на XXXVI заседание
на Общинския съвет – гр. Ямбол, проведено
на 5.09.2018 г., в сила от 25.09.2018 г., по което
е образувано адм. д. № 283/2018 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
17.01.2019 г. от 9,30 ч.
10396
Районният съд – Балчик, гражданска колегия, съобщава на Али Барак, роден на 1.05.1982 г.,
с адрес, посочен в исковата молба – с. Септемврийци, община Каварна, ул. Втора № 4, в
качеството си на ответник по гр.д. № 625/2018 г.
по описа на РС – Балчик, заведено от Юлия
Тодорова Йорданова от с. Соколово, община
Балчик, ул. Места № 2, с правно основание
чл. 49 от СК, че следва да се яви в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ в съда за получаване на съдебните
книжа, както и да посочи съдебен адрес. В противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 от ГПК.
10398
Варненският районен съд, ХХХІІІ състав,
призовава Мустафа Йозкан, гражданин на Република Турция, роден на 6.12.1983 г., с неизвестен
адрес, като ответник по гр. д. № 14783/2018 г.
по описа на Варненския районен съд, ХХХІІІ
състав, заведено от Шинасие Шинаси Али, с
правно основание на иска чл. 49, ал. 1 от СК.
Ответникът следва да се яви в РС – Варна, в
канцеларията на деловодството на 33-ти състав
в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея, по чл. 131 от ГПК. При неявяване книжата
ще се смятат редовно връчени и на ответника
ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
10397
Районният съд – гр. Левски, съобщава, че в
съда има образувано гр. д. № 634/2018 г. с правно
основание чл. 49, ал. 1 от СК, заведено от Денка Сашкова Манолова от с. Асеновци, община
Левски, област Плевен. Ответникът Ловепреет
Сингх, роден на 26.09.1991 г. в Индия, понастоящем с неизвестен адрес, в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ да се яви в деловодството на съда, за
да получи копие от исковата молба с приложените към нея доказателства ведно с указания
съгласно разпоредбата на чл. 131 от ГПК.
10337
П лев енск и я т р а йонен с ъд , ед и н а де с е т и
граждански състав, съобщава на Гаяр Зилбеари,
роден на 5.04.1968 г. в Македония, без постоянен и настоящ адрес в Република България,
с неизвестен адрес в чужбина, че по искова
молба с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК от
Диляна Сашкова Йосифова е образувано гр.д.
№ 7487/2018 г. по описа на Плевенския районен
съд и в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ следва да се яви в канцела-
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рията на Плевенския районен съд за получаване
на препис от исковата молба и приложенията
към нея за отговор по чл. 131 от ГПК. В случай
че не се яви да получи книжата в указания срок,
те ще се приложат към делото и ще се считат за
редовно връчени. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
10399
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
92 състав, по гр. д. № 66274/2018 г. на основание чл. 560 – 568 ГПК и Заповед № 533179 от
13.11.2018 г. кани държателя на 60 бр. налични
поименни акции, всяка с номинал 1000 лв., с
право на глас, от капитала на „Винарска къща
Виноградец“ – АД, ЕИК 112537678, притежание
на длъжника Всестранна потребителна кооперация „Прогрес“, ЕИК 112047507, със седалище и
адрес на управление: област Пазарджик, община
Септември, с. Виноградец 4487, представлявана
от председателя Атанаска Генова, да заяви по
настоящото дело правата си върху посочените
ценни книги най-късно до откритото съдебно
заседание, насрочено на 11.03.2019 г. от 13,30 ч.,
когато ще се разгледа молбата на Централен
кооперативен съюз, ЕИК 000696497, представляван от Петър Иванов Стефанов в качеството му
на председател, за обезсилване на тези ценни
книжа. В случай че в указания срок държателят
не заяви своите права, ценните книжа ще бъдат
обезсилени. Заповядва да не се издават акции и
да не се извършват плащания по гореописаните
ценни книжа. Насрочва делото в открито съдебно
заседание на 11.03.2019 г. от 13,30 ч., за когато да
се призове молителят Централен кооперативен
съюз, ЕИК 000696497, представляван от Петър
Иванов Стефанов.
10412

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
6. – Управителният съвет на Българската федераци я по су мо на основание ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на федерацията на 11.01.2019 г. в 10 ч. в София,
ул. Незабравка № 25, Парк-хотел „Москва“, зала
„Конферанс 4“, мецанин, при следния дневен
ред: 1. годишен отчет на УС за дейността на
БФ по сумо за 2018 г.; 2. приемане на бюджета
за 2019 г.; 3. приемане на нов устав на сдружението; 4. корекция в средствата за постигане
на целите на сдружението; 5. организационни.
10387
3. – Управите лни ят с ъвет на Бъ лгарск а
федерация Бадминтон – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно събрание на членовете на федерацията на
19.01.2019 г. в 10,30 ч. в София, бул. Васил Левски № 75, в заседателната зала на петия етаж
в сградата на Министерството на младежта и
спорта при следния дневен ред: 1. приемане на
годишен отчет за дейността на БФ Бадминтон за
2018 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет
на БФ Бадминтон за 2018 г.; 3. годишен отчет
на контролния съвет за 2018 г.; 4. приемане на
проект на бюджет за 2019 г. на БФ Бадминтон;
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5. приемане на наредбата за провеждане на национални първенства и турнири и състезателния
календар (ДСК, МСК) на БФ Бадминтон за
2019 г.; 6. други. Писмените материали, свързани
с дневния ред, ще бъдат на разположение на
адреса на управление на сдружението.
10324
75. – Конфедеративният съвет на Конфедерация на труда „Подкрепа“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква
Десети редовен конгрес на КТ „Подкрепа“ на
8.02.2019 г. и 9.02.2019 г. в София, както следва:
на 8.02.2019 г. с начало 9,30 ч. в Концертна зала
„България“ на адрес: София, ул. Аксаков № 1,
на 9.02.2019 г. с начало 9 ч. в НДК, Зала 3, на
адрес: София, пл. България № 1, при следния
дневен ред: 1. доклад на Мандатна комисия; 2.
тържествено откриване; 3. избор на Комисия
по жалбите; 4. избор на Комисия по избора;
5. отчет на изпълнителния съвет на КТ „Подкрепа“; 6. отчет на Конфедералната контролна
комисия; 7. дебат по двата отчета; 8. доклад на
Комисията по Стратегията и Програмата на КТ
„Подкрепа“; дебати и приемане на Стратегията
и Програмата на КТ „Подкрепа“; 9. доклад на
Комисията по резолюциите на КТ „Подкрепа“;
дебати и приемане на резолюциите на КТ „Подкрепа“; 10. избор на президент и вицепрезидент
на КТ „Подкрепа“; 11. избор на конфедерални
секретари на КТ „Подкрепа“; 12. приемане на
решения на Десетия редовен конгрес на КТ
„Подкрепа“. Делегатите за конгреса се определят
от членовете на КТ „Подкрепа“ чрез избор и по
право въз основа на Правилник за работа на
Мандатната комисия по подготовка и привеждане на Х редовен конгрес на КТ „Подкрепа“,
приет от Конфедеративния съвет на 22.03.2018 г.
Всички материали по точките от дневния ред,
Правилникът за работа на Мандатната комисия по подготовка и провеждане на конгреса
и всички останали документи и информация
във връзка с провеждането на конгреса са на
разположение за запознаване в сградата на КТ
„Подкрепа“ в София, ул. Ангел Кънчев № 2,
Отдел „Организационно-структурна политика“.
10323
12. – Управителният съвет на сдружение „Институт по международно частно право“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с
чл. 18, ал. 4 от устава на сдружението свиква
извънредно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 15.01.2019 г. в 14 ч. в
София, ул. Цар Иван Шишман № 5, вх. А, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. освобождаване от
длъжност и от отговорност на членовете на
управителния съвет на сдружението; 2. избор
на нов състав на управителния съвет на сдружението; 3. промяна на седалището и адреса
на управление на сдружението; 4. приемане на
изменения и допълнения в устава на сдружението; 5. изменение и допълнение на Правилника
на Международен арбитражен съд при сдружение „ИМЧП“; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се
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отлага с един час и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред, като се счита за
законно колкото и членове да се явят.
10406
6. – Управителният съвет на ШИДМНСП
„Дедал“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 19.01.2019 г. в 15 ч. на ул. Съборни № 24, ет. 7,
при следния дневен ред: 1. отчетен финансов доклад на управителния съвет за 2018 г.; 2. отчетен
доклад за културната дейност на сдружението
за 2018 г.; 3. изменения на устава; промяна на
адреса на управление на сдружението; 4. разглеждане на жалби. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на присъстващите членове.
10386
45. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 81, ал. 1 и 2
от ЗА свиква редовно годишно общо събрание
на колегията на 26 и 27.01.2019 г. при следния
дневен ред: 1. отчет за дейност та на А двокатския съвет – Варна, през отчетната 2018 г.
и вземане на решения по него; 2. доклад на
контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния
съд; 4. приемане бюджет на съвета на колегията за финансовата 2019 г.; 5. определяне броя
на членовете на адвокатския съвет, контролни я съвет, дисциплинарни я съд и 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; 7. приемане на решение за закупуване на имот/и, включващи апартаменти с
№ 3 и № 7, разположени в „Резиденс хотел“,
намиращ се в курортно ядро („Малина“) в к.к.
Пампорово, с. Стойките, община Смолян. Общото събрание ще се проведе на 26.01.2019 г.
от 8 до 18 ч. в зала „Аула“ на Икономическия
университет – Варна, и на 27.01.2019 г. от 10 до
15 ч. в офиса на Адвокатската колегия – Варна,
ул. Батак № 7. Поканват се всички адвокати да
вземат участие в събранието. При липса на кворум на 26.01.2019 г. в 8 ч. на основание чл. 81,
ал. 4 от Закона за адвокатурата събранието се
отлага за един час по-късно и се провежда независимо от присъстващите членове.
10378
5. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Велико Търново, на основание чл. 81
и 82 от Закона за адвокатурата свиква редовно
общо събрание на Великотърновската адвокатска
колегия на 26.01.2019 г. в 8,30 ч. в голямата зала
на Община Велико Търново при следния дневен
ред: 1. разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2018 г. и вземане
на решения по него; 2. разглеждане доклада на
контролния съвет за дейността му през 2018 г.;
3. разглеждане отчета на дисциплинарния съд
за дейността му през 2018 г.; 4. приемане на
бюджета на колегията за финансовата 2019 г.; 5.
определяне на броя на членовете на адвокатския
съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и
избиране на адвокатски съвет, председател на

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд;
6. избиране на делегати за общото събрание на
адвокатите от страната за 2019 г.
10410
622. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Видин, на основание чл. 81, ал. 1
от ЗА свиква редовно общо събрание на 26 и
27.01.2019 г. в 10 ч. в зала № 13 на Окръжния
съд – Видин, при следния дневен ред: 1. разглеж да отчета за дейност та на адвокатски я
съвет през отчетната година и взема решения
по него; 2. разглежда доклада на контролния
съвет; 3. разглежда отчета на дисциплинарния
съд; 4. приема бюджета на съвета на колегията за
следващата финансова година; 5. определя броя
на членовете на адвокатския съвет, контролния
съвет, дисциплинарния съд и избира адвокатски
съвет, председател на адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател
на дисциплинарния съд; 6. избира делегати за
общото събрание на адвокатите в страната; 7.
взема решение за разпореждане с недвижими
имоти на адвокатската колегия; 8. вземане на
решение за изнесени обучения; 9. разни.
10408
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Футболен клуб „Арда“ – Кърджали, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава
свиква общо събрание на 25.01.2019 г. в 11 ч.
в административната сграда на сдружението в
Кърджали 6600, ул. Републиканска № 26, при
следния дневен ред: 1. приемане на промени
в устава на сдружението; 2. приемане на годишен финансов отчет (ГФО) на сдружението за
2017 г.; 3. разни. Поканват се всички членове
да участват в общото събрание лично или чрез
представител. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
10388
102. – Съветът на Адвокатската колегия –
Кърджали, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗА
свиква редовно общо събрание на колегията
на 26.01.2019 г. от 9 до 15 ч. и на 27.01.2019 г.
от 9 до 13 ч. в съдебната зала на Районния
съд – Кърджали, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета на колегията за 2018 г.; 2.
отчетен доклад на контролния съвет за 2018 г.;
3. отчетен доклад на председателя на дисциплинарния съд за 2018 г.; 4. приемане на бюджета
на съвета на колегията за 2019 г.; 5. избор на
делегати за общото събрание на ВАС – София;
6. определяне броя на членовете на САК, КС и
ДС; избор на председател на САК, председател
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на ДС, членове на САК, контролен съвет и
дисциплинарен съд; 7. разни.
10400
356. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Плевен, на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква общо събрание на
Адвокатската колегия – Плевен, на 26.01.2019 г.
в 9,30 ч. в конферентната зала на хотел „Ростов“
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на адвокатския съвет през 2018 г.; 2. доклад за
дейността на контролни я съвет; 3. отчет за
дейността на дисциплинарния съд; 4. обсъждане
и приемане бюджета на колегията за финансовата 2019 г.; 5. избор на органи на колегията
и делегати за общото събрание на адвокатите
от страната; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се
проведе същия ден в 10,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на колегията.
10339
93. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Пловдив, на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата свиква редовно годишно
общо отчетно събрание на Пловдивската адвокатска колегия на 26 и 27.01.2019 г. в 9 ч. в зала
„България“ в Конгресния център, палата № 8,
ет. 2, на Меж дународния панаир – Пловдив,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на адвокатския съвет през 2018 г.; 2. доклад
за дейността на контролния съвет; 3. отчет за
дейността на дисциплинарния съд; 4. разисквания; 5. приемане бюджета на адвокатския
съвет за 2019 г.; 6. разни; 7. избор на членове на
адвокатския съвет, председател на адвокатския
съвет, членове на контролния съвет, членове
на дисциплинарния съд и председател на дисциплинарния съд; избор на делегати за общото
събрание на адвокатите от страната.
10379
3. – Управителният съвет на сдружение „Ученически спортен клуб „Тунджа“ – с. Кукорево,
община „Тунджа“, област Ямбол, на основание
ч л. 26 о т ЗЮЛНЦ свик ва о т чет но -изборно
общо събрание на членовете на 11.01.2019 г. в
18 ч. на адрес: Ямбол, ж.к. Златен рог, бл. 27,
ет. 14, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишен финансов отчет и доклад за дейността
на сдружението; 2. избор на нов УС и избор на
нов председател на сдружението; 3. промяна в
устава на сдружението; 4. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите лица.
10430

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

