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3.6.

№ по ред

Показатели

1

2
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
Разходи
Текущи разходи
Разходи за персонал
Издръжка на административните дейности
Здравноосигурителни
плащания
здравноосигурителни
плащания за първична
извънболнична медицинска помощ
здравноосигурителни
плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ
(включително за комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение)
здравноосигурителни
плащания за дентална
помощ
здравноосигурителни
плащания за медикодиагностична дейност
зд равноосиг у ри телни п лащани я за лекарствени проду кти,
медицинск и издели я
и диетични храни за
специални медицински
цели за домашно лечение на територията на
страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени
заболявания и лекарствени продукти при
животозастрашаващи
кръвоизливи и спешни
оперативни и инвазивни интервенции при
па ц иен т и с вроден и
коагулопатии, в условията на болничната
мед и ц и нск а помощ ,
които НЗОК заплаща
извън стойност та на
оказваните медицински услуги:

II.
1.
1.1.
1.1.1.

Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за
2019 г. по приходи и трансфери – всичко на
обща сума 4 299 603,0 хил. лв., както следва:

1.1.2.

№ по
ред
1
I.
1.
1.1.
1.2.
2.
3.

3.1.

3.2.

3.3.

Показатели
2
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
Здравноосигурителни приходи
Здравноосигурителни вноски
Трансфери за здравно осигуряване
Неданъчни приходи
Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за:
Лек ар с т в ен и п р од у к т и –
ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2,
т. 3 от Закона за здравето
Дейности за здравно неосигурени лица, включващи:
интензивно лечение, комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при
пациенти с психиатрични
заболявания и комплексно
диспансерно (амбулаторно)
наблюдение при пациенти с
кожно-венерически заболявания по чл. 82, ал. 1, т. 1а,
3а и 6б от Закона за здравето
Дейности за здравно неосигурени жени по чл. 82, ал. 1,
т. 2 от Закона за здравето

Сума
(в хил. лв.)
3

1.1.3.
1.1.3.1.

4 299 603,0
4 236 843,2

1.1.3.2.

2 842 254,2
1 394 589,0
19 759,8

1.1.3.3.
1.1.3.4.

43 000,0

6 576,0

1.1.3.5.
2 109,0

4 280,0

16 035,0
12 000,0

2 000,0

(2) Приема бюджета на НЗОК за 2019 г. по
разходи и трансфери – всичко на обща сума
4 350 003,0 хил. лв., както следва:

ЗАКОН

за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.

3

Сума
(в хил. лв.)
3
4 350 003,0
4 344 945,0
4 212 839,7
41 303,5
12 140,0
4 116 396,2
225 000,0

250 700,0

167 000,0
90 000,0

1 117 800,0
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в т.ч. за лекарствени
продукти, медицински
издел и я и д ие т и ч н и
х ра н и за спец иа л н и
медицинск и цели за
домашно лечение на територията на страната

в т.ч . л е к а р с т в е н и
продукти, назначени с
1.1.3.5.1.1.
протокол, за които се
извършва експертиза
в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията
1.1.3.5.1.2. на страната извън тези
по т. 1.1.3.5.1.1 и медицински изделия в извънболничната помощ

1.1.3.5.2.

в т.ч. за лекарствени
продукти за лечение
на злокачествени заб ол я ва н и я и лек ар ствени продукти при
животозастрашаващи
кръвоизливи и спешни
оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, в условията на
болнична медицинска
помощ, които НЗОК
заплаща извън стойността на оказваните
медицински услуги

3

1.1.4.2.
422 656,0

2 001 464,4

1.1.3.8.

други здравноосигурителни плащания

160 431,8

1.1.3.8.1.

в т.ч. за медицинска
помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на
системите за социална
сигурност

160 431,8

1.1.4.

Плащания от трансфери от Министерството
на здравеопазването по
ал. 1, ред 3 за:

43 000,0

1.1.4.1.

Лек ар с т в ен и п р од укти – ваксини и дейности по прилагането
им по чл. 82, ал. 2, т. 3
от Закона за здравето

3

2 109,0

4 280,0

1.1.4.4.

Суми по чл. 37, ал. 6
от Закона за здравното
осигуряване

16 035,0

1.1.4.5.

Дейности във връзка
с лечение на лица до
18-годишна възраст по
чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от
Закона за здравето

12 000,0

1.1.4.6.

Дейности във връзка
с лечение на лица над
18-годишна възраст по
чл. 82, ал. 1а и 6 от
Закона за здравето

2 000,0

1.2.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

5 000,0

1.3.

Резерв, включително
за непредвидени и неотложни разходи

127 105,3

2.

Предоставени трансфери на Националната
агенци я за приходите по чл. 24, т. 6 от
Закона за здравното
осигуряване и към бюджетни организации,
сключили договори за
извършване на медицински услуги с НЗОК

5 058,0

(3) Приема бюджетно салдо по бюджета
на НЗОК за 2019 г., както следва:
III.

БЮДЖЕТНО САЛДО
(I-II)

- 50 400,0

(4) Приема нето операции в частта на финансирането на бюджетното салдо по бюджета
на НЗОК за 2019 г., както следва:
IV.

6 576,0

2
Дей но с т и з а з д р а в но неосигурени лица,
включващи: интензивно лечение, комплексно
диспансерно (амбулаторно) наблюдение при
пациенти с психиатрични заболявания и комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение п ри пациен т и
с кожно-венерически
заболявания по чл. 82,
ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от
Закона за здравето

1.1.4.3.

385 000,0

здравноосигу рителни
плащания за болнична
медицинска помощ

БРОЙ 102

Дейности за здравно
неосигурени жени по
чл. 82, а л. 1, т. 2 от
Закона за здравето

310 144,0

104 000,0

1.1.3.7.

1

732 800,0

здравноосигу рителни
плащания за медицински изделия, прилагани
в болничната медицинска помощ

1.1.3.6.

ВЕСТНИК

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

50 400,0

Чл. 2. Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2019 г. е 8 на сто.
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Чл. 3. (1) В рамките на стойностите по
чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2 и ред 1.1.3.4 за прилагане на чл. 55а от Закона за здравното
осигуряване и на анекса към Националния
рам ков дог овор (НРД) за мед и ц и нск и т е
дейности за 2018 г., а когато не е приет такъв – на решението по чл. 54, ал. 9 от Закона
за здравното осигуряване, НЗОК утвърждава
за всяка районна здравноосигурителна каса
(РЗОК) и за всяко тримесечие към договорите
с изпълнителите на извънболнична първична
и на извънболнична специализирана медицинска помощ:
1. броя на назначаваните специализирани
медицински дейности в съответствие с чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.2 от пакета по чл. 2, ал. 1 от
Закона за здравното осигуряване;
2. стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.4 от пакета по чл. 2, ал. 1 от
Закона за здравното осигуряване.
(2) Директорите на РЗОК, в рамките на
броя и стойностите по ал. 1:
1. разпределят утвърдените брой и стойности на дейностите по ал. 1 по изпълнители
на извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ за
съответната РЗОК;
2. закупуват от изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ
обеми в рамките на стойностите по чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.2 и от изпълнителите на медико-диагностична дейност – обеми в рамките
на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.4;
3. анализират и отчитат тримесечно пред
Надзорния съвет на НЗОК дейността си по
т. 1 и 2.
(3) Надзорният съвет на НЗОК приема
правила за условията и реда за прилагане на
ал. 1 и 2.
(4) Условията и редът за наблюдение, анализ
и контрол по изпълнението на обемите по
чл. 55а от Закона за здравното осигуряване
и на стойностите по ал. 1 се определят с
анекса към Националния рамков договор за
медицинските дейности за 2018 г., а когато
не е приет такъв – с решението по чл. 54,
ал. 9 от Закона за здравното осигуряване.
Чл. 4. (1) В рамките на стойностите по чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.5.2, ред 1.1.3.6 и ред 1.1.3.7 за
прилагане на чл. 55а от Закона за здравното
осигуряване и на анекса към Националния
рамков договор за медицинските дейности за
2018 г., а когато не е приет такъв – на решението по чл. 54, ал. 9 от Закона за здравното
осигуряване:
1. Надзорният съвет на НЗОК:
а) утвърждава за всяка РЗОК годишна обща
стойност на разходите за здравноосигурителни
плащания, разпределена по месеци;
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б) у твърж дава стойности на разходите
по буква „а“ и по изпълнители на болнична
медицинска помощ, разпределена по месеци;
в) наблюдава, анализира и коригира стойността на разходите по буква „а“ на тримесечие;
2. директорите на РЗОК:
а) предлагат на Надзорния съвет на НЗОК
чрез управителя на НЗОК стойностите на разходите по т. 1, букви „а“ и „б“, разпределени
по месеци и по изпълнители на болнична
медицинска помощ за съответната РЗОК,
и наблюдават разходването на утвърдените
стойности на разходите по т. 1, букви „а“ и
„б“ по месеци и на тримесечие;
б) закупуват от изпълнителите на болнична
медицинска помощ обем здравни дейности от
пакета по чл. 2, ал. 1 от Закона за здравното
осигуряване в рамките на стойностите по
т. 1, буква „а“;
в) анализират и отчитат на тримесечие
пред Надзорния съвет на НЗОК дейността си
по букви „а“ и „б“.
(2) Надзорният съвет на НЗОК анализира
и контролира стойностите по ал. 1, т. 2, буква
„а“ на тримесечие.
(3) Надзорният съвет на НЗОК наблюдава
и контролира дейността по ал. 1, т. 2, буква
„б“ на тримесечие.
(4) Надзорният съвет на НЗОК приема
правила за условията и реда за прилагане на
ал. 1, 2 и 3.
(5) Условията и редът за наблюдение, анализ
и контрол по изпълнението на обемите по
чл. 55а от Закона за здравното осигуряване и
на стойностите по ал. 1 от изпълнителите на
болнична медицинска помощ се определят с
анекса към Националния рамков договор за
медицинските дейности за 2018 г., а когато не
е приет такъв – с решението по чл. 54, ал. 9
от Закона за здравното осигуряване.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Преизпълнението на приходите от
здравноосигурителни вноски и неданъчни
приходи може да се ползва като източник за
допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени
трансфери по бюджета на НЗОК, по решение
на Надзорния съвет на НЗОК.
(2) Неусвоените средства до 30 септември
2019 г. за здравноосигурителни плащания по
съответните редове по чл. 1, ал. 2 за медицински и за дентални дейности може да се
използват за плащания само за медицинските
и денталните дейности по същите редове при
условия и по ред, определени съвместно от
Надзорния съвет на НЗОК, и управителния
съвет на Българския лекарски съюз, съответно
Българския зъболекарски съюз.
§ 2. (1) Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на месеца, следващ
отчетния, въз основа на получено искане от
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НЗОК предоставя трансфер към бюджета на
НЗОК по чл. 1, ал. 1, ред 3 за финансиране
на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82,
ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, за дейности
за здравно неосигурени лица, включващи:
интензивно лечение, комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти
с психиатрични заболявания и комплексно
диспансерно (амбулаторно) наблюдение при
пациенти с кожно-венерически заболявания
по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от Закона за
здравето, за дейности за здравно неосигурени
жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето за сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за
здравното осигуряване. Средствата се отчитат
по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.4.
(2) Трансферът по ал. 1 е в размер на поетото през месеца от НЗОК задължение към
лечебните заведения за извършените от тях
дейности, съответно към притежателите на
разрешения за търговия на едро с лекарствени
продукти за доставените и приложени ваксини.
(3) Трансфер над размера по чл. 1, ал. 1, ред
3 се определя и предоставя от Министерството
на здравеопазването при условия и по ред,
утвърдени от министъра на здравеопазването
и от управителя на НЗОК, след одобряване от
Надзорния съвет на НЗОК, без да се нарушава
балансът по бюджета на НЗОК.
(4) В случаите по ал. 3 управителят на НЗОК
ежемесечно след отчитане на извършените
през предходния месец плащания утвърждава
компенсирани промени по показателите по
чл. 1, ал. 1, ред 3 и ал. 2, ред 1.1.4, без да се
нарушава балансът по бюджета на НЗОК.
(5) Трансферите за дейности във връзка
с лечение на лица до 18-годишна възраст по
чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето и
за дейности във връзка с лечение на лица
над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и
6 от Закона за здравето се определят и предоставят при условия и по ред, утвърдени по
реда на чл. 23, ал. 4 от Закона за здравното
осигуряване. Средствата се отчитат по чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.4. При необходимост се прилага
съответно ал. 4.
§ 3. От държавния бюджет чрез бюджета
на Министерството на здравеопазването може
да се получават по бюджета на НЗОК целеви
субсидии по чл. 23, ал. 1, т. 9 от Закона за
здравното осигуряване извън тези по чл. 1,
ал. 1 за изпълнение на задължения, които
произтичат от прилагането на правилата за
координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън
медицинската помощ по чл. 45 от Закона за
здравното осигуряване. С извършените разходи
за тези обезщетения се завишават сумите по
чл. 1, ал. 2, редове 1, 1.1.3, 1.1.3.8 и 1.1.3.8.1.
§ 4. (1) Здравноосигурителни плащания
със средства по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3 и плащания от трансфери от Министерството на
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здравеопазването по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.4 по
договори, сключени на основание чл. 59, ал. 1
от Закона за здравното осигуряване между
разпоредители с бюджет и НЗОК, се отчитат
като трансфери по чл. 1, ал. 2, ред 2.
(2) В случаите по ал. 1 управителят на НЗОК
ежемесечно, след отчитането на извършените
през предходния месец плащания, утвърждава
компенсирани промени между показателите
по чл. 1, ал. 2, редове 1.1.3 и 1.1.4 и по чл. 1,
ал. 2, ред 2.
§ 5. (1) Отстъпките за лекарствените продукти, договорени на основание чл. 45, ал. 10
и 21 от Закона за здравното осигуряване,
които се възстановяват пряко на НЗОК от
притежателя на разрешението за употреба/
неговия упълномощен представител, се отчитат в намаление на извършените от НЗОК
разходи от средствата по чл. 1, ал. 2, редове
1, 1.1.3 и 1.1.3.5.
(2) Постъпилите отстъпки по ал. 1 се отнасят в намаление на извършените от НЗОК
разходи от средствата по чл. 1, ал. 2, редове
1.1.3.5.1 и 1.1.3.5.2 на базата на определената
отстъпка по всеки лекарствен продукт съгласно Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, Закона за здравето и
Закона за здравното осигуряване.
§ 6. Разчитането на дължимите суми в
съответствие с изискването на чл. 24, т. 6 от
Закона за здравното осигуряване от бюджета на НЗОК към бюджета на Националната
агенция за приходите се извършва в края
на всеки календарен месец в размер 0,2 на
сто върху набраните през предходния месец
здравноосигурителни вноски. Средствата се
отчитат като трансфери между бюджетни
сметки по чл. 1, ал. 2, ред 2.
§ 7. (1) Надзорният съвет на НЗОК може
да вземе решение приходите от продажба
на дълготрайни материални активи да се
използват за придобиване на такива активи
над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 1.2.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага, когато
общият размер на преизпълнението на приходите по § 1, ал. 1, намален с допълнителните
здравноосигурителни плащания по същия
параграф, превишава приходите по ал. 1.
§ 8. (1) През 2019 г. средствата за лекарствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за
ветераните от войните на Република България
и по чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, както и
целевите средства за диагностика и лечение
в лечебни заведения за болнична помощ на
лицата по Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на
условията и реда за разходване на целевите
средства за диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на лица, които
нямат доход и/или лично имущество, което да
им осигурява лично участие в здравноосигу-
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рителния процес (обн., ДВ, бр. 13 от 2007 г.;
изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 29
от 2011 г., бр. 2 от 2014 г., бр. 56 от 2016 г. и
бр. 79 от 2017 г.), са за сметка на държавния
бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК.
(2) Агенцията за социално подпомагане
превежда на НЗОК необходимите средства
за заплащане на заявените суми от аптеките,
сключили договор с НЗОК, за предоставени
лекарствени продукти на ветерани от войните,
военноинвалиди и военнопострадали.
(3) Агенцията за социално подпомагане
превежда на НЗОК целевите средства за извършената диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на правоимащите лица по реда на Постановление № 17 на
Министерския съвет от 2007 г. за определяне
на условията и реда за разходване на целевите
средства за диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на лица, които
нямат доход и/или лично имущество, което
да им осигурява лично участие в здравно
осигурителния процес.
§ 9. Надзорният съвет на НЗОК взема
решения за разпределяне на средствата по
чл. 1, ал. 2, ред 1.3 „Резерв, включително за
непредвидени и неотложни разходи“ за здравноосигурителни плащания от 1 април 2019 г.
§ 10. (1) Лечебните заведения, които от 1
януари 2019 г. са регистрирани за първи път
или са получили за първи път разрешение за
дейност по реда на Закона за лечебните заведения, не може през 2019 г. да сключват договори
с НЗОК за оказване на болнична помощ.
(2) Лечебните заведения, сключили договор
при условията и по реда на НРД за медицинските дейности за 2018 г., не може през 2019 г. да
сключват с НЗОК договори или допълнителни
споразумения за дейности по нови клинични
пътеки, амбулаторни процедури и клинични
процедури спрямо договореното от съответното
лечебно заведение през 2018 г., освен когато
тези клинични пътеки, амбулаторни процедури
и клинични процедури не са изпълнявани на
територията на съответната РЗОК.
(3) Сключването на договори и/или допълнителни споразумения по реда на ал. 2 е в
рамките на утвърдените стойности по чл. 4,
ал. 1, т. 1, буква „б“ и не може да ограничава
достъпа на здравноосигурените лица до медицинска помощ спрямо осигурената медицинска
помощ през 2018 г. за съответната РЗОК.
§ 11. (1) През 2019 г. НЗОК може да проведе
процедури извън нормативно определените
срокове за определяне на стойност та, до
която заплаща за групи медицински изделия
и високоспециализирани апарати/уреди за
индивид уа лна у пот реба за медицинск ите
дейности по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за
здравето, както и за отстъпки за съответните
медицински изделия и високоспециализирани
апарати/уреди за индивидуална употреба.
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(2) Националната здравноосигу рителна
каса определя стойност на заплащане 100
на сто за медицински изделия и високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба за медицинските дейности по
чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето, но
не по-висока от заплащаната през 2018 г. за
изделие/апарат/уред със същите технически
характеристики.
(3) От 1 януари 2019 г. НЗОК определя
стойност на заплащане 100 на сто за медицински изделия, заплащани по досегашния
ред по Закона за лечебните заведения, но не
по-висока от заплащаната през 2018 г.
§ 12. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за здравето,
Закона за здравното осигуряване, Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за лечебните заведения и Закона за
трансплантация на органи, тъкани и клетки
се приемат, съответно издават и привеждат в
съответствие в срок до 31 март 2019 г.
(2) До приемането, съответно издаването
и привеждането на подзаконовите нормативни актове по ал. 1 се прилагат действащите
подзаконови нормативни актове, доколкото
не противоречат на съответния закон.
§ 13. (1) Създаденият с Постановление
№ 280 на Министерския съвет от 2004 г. за
създаване на Център „Фонд за лечение на
деца“ (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 28
от 2006 г., бр. 27 от 2010 г., бр. 38, 54 и 70 от
2011 г., бр. 30 от 2012 г., бр. 84 от 2014 г. и
бр. 68 от 2016 г.) Център „Фонд за лечение
на деца“ се закрива в срок до 31 март 2019 г.
(2) В срока по ал. 1 се разглеждат по досегашния ред:
1. процедурите по заявленията за заплащане
за медицински и други дейности от Център
„Фонд за лечение на деца“;
2. процедурите по заявленията за лечение в
чужбина – от компетентността на министъра
на здравеопазването.
(3) Неприключилите до 31 март 2019 г.
процедури по ал. 2 се довършват по новия
ред от НЗОК.
(4) Трудовото правоотношение с директора
на центъра по ал. 1 се урежда при условията
и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на
труда, а правоотношенията със служителите
от центъра по ал. 1 – при условията и по реда
на чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния
служител, съответно по чл. 328, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда.
§ 14. (1) До 31 март 2019 г. процедурите по
издаване на документи, необходими съгласно
правилата за координация на системите за
социална сигурност по Закона за здравното
осигуряване, се разглеждат по досегашния ред.
(2) Неприключилите до 31 март 2019 г.
процедури по ал. 1 се довършват по новия
ред от НЗОК.

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

§ 15. (1) До 31 март 2019 г. министърът на
здравеопазването определя експертните съвети по медицински специалности по Закона
за здравето.
(2) В срока по ал. 1 националните консултанти, определени по Закона за здравето до
влизането в сила на този закон, продължават да
осъществяват дейността си по досегашния ред.
§ 16. (1) До 31 март 2019 г. оценката на
здравните технологии на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина се извършва по досегашния ред.
(2) В срока по ал. 1 подадените жалби пред
Комисията по прозрачност по чл. 266, ал. 1 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина се разглеждат по досегашния ред.
§ 17. (1) До 31 март 2019 г. Националният
съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти утвърждава фармако-терапевтичните ръководства по чл. 259, ал. 1,
т. 4 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина.
(2) До 31 март 2019 г. се прилагат действащите фармако-терапевтични ръководства.
§ 18. (1) Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Изпълнителната агенция по
трансплантация се преобразуват чрез сливане
в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“,
считано от 1 април 2019 г.
(2) Министърът на здравеопазването съгласувано с министър-председателя назначава
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция „Медицински надзор“, считано от 1
април 2019 г.
(3) Изпълнителната агенция „Медицински
надзор“ е правоприемник на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и на
Изпълнителната агенция по трансплантация.
(4) Трудовите правоотношения с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
„Медицински одит“ и с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по трансплантация се прекратяват при условията и
по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на
труда, считано от 1 април 2019 г.
(5) Трудовите и служебните правоотношения със служителите в Изпълнителната
агенция „Медицински одит“ и в Изпълнителната агенция по трансплантация се уреждат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а
от Закона за държавния служител, считано
от 1 април 2019 г.
(6) До 31 март 2019 г. Министерският съвет
приема устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
(7) Неприключилите до 31 март 2019 г.
производства от Изпълнителната агенция
„Медицински одит“, съответно от Изпълнителната агенция по трансплантация, се
довършват по новия ред.
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§ 19. (1) До 31 март 2019 г. процедурите за
регистрация по Закона за лечебните заведения
на лечебните заведения за извънболнична
помощ и хосписите, за издаване на разрешения за осъществяване на лечебна дейност от
лечебните заведения за болнична помощ, за
центровете за психично здраве, за центровете
за кожно-венерически заболявания, за комплексните онкологични центрове, за домовете
за медико-социални грижи, за диализните
центрове и тъканните банки, както и за регистрация за извършване на лечебна дейност
по чл. 2а от същия закон, се довършват по
досегашния ред.
(2) Неприключилите в срока по ал. 1 процедури се довършват по новия ред.
(3) След 1 април 2019 г. регионалните
здравни инспекции предоставят на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ с
приемно-предавателен протокол документите
по процедурите по ал. 1, регистъра по чл. 41
от Закона за лечебните заведения, както и
архива на приключилите процедури.
§ 20. Разрешенията за извършване на асистирана репродукция и осигуряване, използване и съхраняване на човешки яйцеклетки,
сперматозоиди и зиготи, издадени по Закона
за здравето до 31 март 2019 г., запазват действието си при установяване на съответствие
с изискванията на Закона за лечебните заведения и със здравните изисквания.
§ 21. Разрешенията, издадени по Закона за
трансплантация на органи, тъкани и клетки
до 31 март 2019 г., запазват действието си при
установяване на съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения и със
здравните изисквания.
§ 22. (1) Лечебните заведения привеждат
дейността си в съответствие с новите медицински стандарти по Закона за лечебните
заведения в срок до 6 месеца от утвърждаването им, но не по-късно от 31 декември 2019 г.
(2) Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ извършва по утвърден график
проверка за съответствието на дейността на
лечебното заведение с изискванията на Закона за лечебните заведения и със здравните
изисквания. Извън графика проверка може
да се извърши и по искане на министъра на
здравеопазването.
(3) При установяване на несъответствия с
изискванията по ал. 2 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Медицински
надзор“ определя срок за отстраняването им.
Когато в определения срок несъответствията
не са отстранени, изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция „Медицински надзор“:
1. отказва да пререгистрира лечебното
заведение по чл. 39, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и заличава регистрацията
на лечебното заведение, или
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2. прави мотивирано предложение до министъра на здравеопазването за отнемане на
разрешението за осъществяване на лечебна
дейност на лечебното заведение по чл. 46,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения и за
заличаване на регистрацията на лечебното
заведение, или
3. прави мотивирано предложение до министъра на здравеопазването за отнемане на
разрешението за осъществяване на лечебна
дейност на лечебното заведение по чл. 46,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения в
частта му, в която е установено нарушение
на изискванията по ал. 2.
(4) Регистрацията се заличава, съответно
разрешението се отнема, с писмена мотивирана
заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“,
съответно на министъра на здравеопазването,
като в случаите по ал. 3, т. 1 и 2 се посочва
датата, от която се прекратява дейността.
(5) Заповедта по ал. 4 подлежи на обжалване
пред съответния административен съд по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) В срока по а л. 1 първостепенните
разпоредители с бюджет, към които директорите на съответните лечебни заведения по
чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
са второстепенни разпоредители с бюджет,
привеждат дейността си в съответствие с
изискванията на ал. 2.
(7) При установяване на съответствие с
изискванията по ал. 2 разрешенията за осъществяване на лечебна дейност и удостоверенията за регистрация на лечебни заведения
за извънболнична помощ и хосписи, издадени
по Закона за лечебните заведения до 31 март
2019 г., запазват действието си.
§ 23. (1) До 30 юни 2019 г.:
1. Българският лекарски съюз, съответно
Българск и я т зъболекарск и съюз, п риема
правила за добра медицинска практика и ги
предлага за утвърждаване на министъра на
здравеопазването;
2. Българският фармацевтичен съюз приема
правила за добра фармацевтична практика и
ги предлага за утвърждаване на министъра
на здравеопазването;
3. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българската
асоциация на зъботехниците и Българската
асоциация на помощник-фармацевтите прие
мат правила за добра медицинска практика по
здравни грижи в съответната професионална
област и ги предлагат за утвърждаване на
министъра на здравеопазването.
(2) В тримесечен срок от изтичането на
срока по ал. 1 Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ предлага за утвърждаване
на министъра на здравеопазването правилата
за добра медицинска практика на съответната
съсловна организация, която до 30 юни 2019 г.
не ги е предложила за утвърждаване.
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§ 24. (1) До 31 март 2019 г. оценката на
възможностите на лечебните заведения за
обучение на студенти и специализанти по
Закона за лечебните заведения се извършва
по досегашния ред.
(2) Лечебните заведения, които до 31 март
2019 г. имат определени със заповед на министъра на здравеопазването акредитационни
оценки за обучение на студенти и специализанти, се ползват с правата по чл. 90, ал. 1
от Закона за лечебните заведения за срока
на акредитационната им оценка.
(3) Неприк лючилите в срока по а л. 1
процедури по оценка на възможностите на
лечебните заведения за обучение на студенти
и специализанти се прекратяват, а заплатените държавни такси се възстановяват на
заявителите.
§ 25. В Закона за Българския Червен кръст
(обн., ДВ, бр. 87 от 1995 г.; изм., бр. 44 от
1999 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 108 от 2006 г.,
бр. 41 от 2007 г. и бр. 80 от 2011 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 9 ал. 5 и 6 се изменят така:
„(5) Нарушенията по ал. 1 – 4 се установяват
с актове, които се съставят от длъжностни
лица, определени от председателя на Българския Червен кръст.
(6) Наказателните постановления се издават от председателя на Българския Червен
кръст.“
2. В § 6 от заключителните разпоредби
думите „министъра на финансите и на“ се
заличават.
§ 26. 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 и 98 от 2018 г.)
в чл. 22, ал. 1, т. 3 думите „Център „Фонд за
лечение на деца“ се заменят с „Националната
здравноосигурителна каса – за дейности във
връзка с лечението на деца, финансирани с
трансфери от бюджета на Министерството
на здравеопазването“ и се поставя запетая.
§ 27. В Закона за закрила на детето (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от
2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от
2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и
82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г.,
бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98
от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40
от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от
2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г. и
бр. 17 и 77 от 2018 г.) в чл. 45а думите „център
„Фонд за лечение на деца“ към министъра
на здравеопазването, който ежегодно внася
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в Народното събрание доклад за приходите и
разходите на фонда“ се заменят с „Националната здравноосигурителна каса – за дейности
във връзка с лечението на деца, финансирани
с трансфери от бюджета на Министерството
на здравеопазването“.
§ 28. 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, 91 и 98
от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 6а:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Министърът на здравеопазването определя със заповед:
1. експертни съвети по медицински специалности или отделни медицински дейности;
2. републикански консултанти по медицински специалности.
(2) Експертните съвети по ал. 1, т. 1 се състоят от медицински специалисти в съответните
области на медицината и/или в системата
на здравеопазването и дават консултации и
становища по възложени от министъра на
здравеопазването въпроси.“;
б) в ал. 5 думите „националните и“ се
заменят с „експертните съвети и на“.
2. В глава първа се създава раздел VI с
чл. 28г и 28д:
„Раздел VI
Национална здравноинформационна система
Чл. 28г. (1) Създава се Национална здравноинформационна система, която се администрира и поддържа от Министерството на
здравеопазването.
(2) Създаването и поддържането на Националната здравноинформационна система се
извършва въз основа на следните принципи:
1. гарантиране на актуалност и точност
на предоставените и съхраняваните данни;
2. осигуряване на подходяща среда за обмен на данни;
3. гарантиране на регламентиран достъп
до данните в електронната информационна
система при спазване изискванията на закона;
4. осигуряване на оперативна съвместимост
и информационна сигурност.
(3) В Националната здравноинформационна
система се събира, обработва и съхранява
информация за здравното състояние на населението чрез създаване и поддържане на
електронен здравен запис на всеки гражданин.
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(4) Информационната система по ал. 1
включва електронните здравни записи на
гражданите и всички регистри, информационни бази от данни и системи, за които
е предвидено в нормативен акт, че се водят
от Министерството на здравеопазването и
неговите второстепенни разпоредители с
бюджет, от лечебни и здравни заведения, от
Националната здравноосигурителна каса и от
застрахователните дружества, лицензирани
по т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква „А“
на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.
(5) За нуждите на информационната система по ал. 1 се предоставят безвъзмездно
данни от Регистъра на населението – Национална база данни „Население“, поддържана
от Министерството на регионалното развитие
и благоустройството чрез Главна дирекция
„Гра ж данска регист раци я и а дминист ративно обслужване“, относно гражданската
регистрация на лицата по реда на Закона за
гражданската регистрация.
(6) За създаването и поддържането на
електронните здравни записи на гражданите
лечебните и здравните заведения подават
информация в Министерството на здравеопазването, като видът на информацията, начинът
на нейното предоставяне, както и условията
и редът за предоставянето є се определят с
наредба на министъра на здравеопазването.
(7) С наредбата по ал. 6 се определят и
условията и редът за водене на регистрите,
информационните бази от данни и системи,
включени в Националната здравноинформационна система.
Чл. 28д. (1) Право на безвъзмезден достъп
до Национа лната здравноинформационна
система имат:
1. гражданинът – до информацията в неговия електронен здравен запис;
2. лечебните и здравните заведения и Националната здравноосигурителна каса при
и по повод осъществяване на функциите си;
3. застрахователните дружества, лицензирани по т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ,
буква „А“ на приложение № 1 към Кодекса
за застраховането;
4. държавни органи, за които е предвиден
в закон достъп до регистри с национално
значение.
(2) Предоставянето на достъп до информацията в електронния здравен запис на
гражданите и на лицата по ал. 1, т. 2, 3 и
4 се извършва само след изрично писмено
съгласие при условия и по ред, определени с
наредбата по чл. 28г, ал. 6.“
3. В чл. 79:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Изискването по ал. 1 относно осъществяването на медицинската помощ се прилага
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и за осъществяваните по отношение на българските граждани медицински дейности в
чужбина по чл. 82, ал. 1а.“
4. В чл. 82:
а) в ал. 1:
аа) създава се т. 1а:
„1а. интензивно лечение на здравно неосигурени лица;“
бб) създават се т. 3а и 3б:
„3а. комплексно диспансерно (амбулаторно)
наблюдение на здравно неосигурени лица с
психични заболявания;
3б. лечение със субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми;“
вв) създават се т. 6а, 6б и 6в:
„6а. осигуряване на медицински дейности
при пациенти с инфекциозни заболявания по
списък, определен с наредба на министъра на
здравеопазването, включително за предотвратяване на епидемиологичен риск;
6б. комплексно диспансерно (амбулаторно)
наблюдение на здравно неосигурени лица с
кожно-венерически заболявания;
6в. осигуряване на медицински дейности
при пациенти с неспецифични белодробни
заболявания по списък, определен с наредба
на министъра на здравеопазването;“
гг) в т. 8 думите „по ред, определен“ се
заменят с „при условия и по ред, определени“;
дд) точка 9 се изменя така:
„9. осигуряване на устойчивост на медицинските дейности и специализираните грижи,
предоставяни на определени лица в изпълнение на проекти и програми, финансирани
със средства от Европейските структурни и
инвестиционни фондове или от други международни финансови институции и донори,
по списък, определен с наредба на министъра
на здравеопазването;“
б) създава се ал. 1а:
„(1а) Извън медицинските услуги по ал. 1
българските граж дани имат право на заплащане за медицински и други услуги във
връзка с лечението им в страната или в
чужбина съобразно тяхното заболяване, за
които не са предвидени други механизми за
финансиране със средства от държавния бюджет, общинските бюджети и от бюджета на
Националната здравноосигурителна каса, или
които не могат да бъдат осигурени в страната,
след предварително одобрение.“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 1а лицата до 18-годишна възраст имат право на медицинска помощ
извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване, която включва и заплащане със
средства от държавния бюджет на медицински
изделия, високоспециализирани апарати/уреди
за индивидуална употреба, диетични храни
за специални медицински цели, лекарствени
продукти, които не са включени в списъка
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по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.“;
г) в ал. 5 след думите „ал. 1“ се добавя „1а“;
д) създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) Обхватът на медицинските и други услуги по ал. 1а и 3, включително извършването
им в страната или в чужбина, и прилагането
на лекарствени продукти, диетични храни
за специални медицински цели, медицински
изделия и високоспециализирани апарати/
уреди за индивидуална употреба, заболяванията на лицата, за които се заплащат, както
и условията и редът, по които се одобряват и
заплащат, се определят с наредба на министъра на здравеопазването.
(7) Заплащане за извършването на медицински и други дейности по ал. 1а и 3 в държава извън Европейския съюз, Европейското
икономическо пространство и Конфедерация
Швейцария се допуска по изключение, когато е необходимо прилагането на метод или
технология, която не се прилага в държава
от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или в Конфедерация
Швейцария, ако е утвърдена от медицинската
наука и практика в държавата и при прилагането є по отношение на пациентите се отчита
резултат в полза на пациентите.
(8) Не се заплащат със средства от държавния бюджет медицински и други дейности,
които са в обхвата на медицинската помощ по
чл. 45, ал. 1, т. 1 – 14 от Закона за здравното
осигуряване, независимо дали са заявени за
извършване в държава извън Европейския
съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.“
5. Създава се чл. 108а:
„Чл. 108а. (1) Националната експертна
лекарска комисия създава и поддържа информационна база данни за всички лица,
преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване
на трайно намалената работоспособност/вид
и степен на увреждане.
(2) Информационната база данни по ал. 1
съдържа:
1. документ за насочване за извършване на
експертиза на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане (медицински протокол/медицинско направление);
2. експертно решение;
3. диагноза на водещото заболяване;
4. диагнози на придружаващите заболявания;
5. всички извършени медико-диагностични
дейности, относими към оценката на трайно
намалената работоспособност/вида и степента
на увреждане;
6. извършените прегледи от лекар, относими
към оценката на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане;
7. други данни от значение за трайно намалената работоспособност/вид и степен на
увреждане.
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(3) Информационната база данни по ал. 1
има за цел събиране, обработване, съхранение
и анализ на данните за лицата по ал. 1, които
да се използват за планиране на дейности,
свързани със задоволяване на потребностите
им от образование, медицинска и социална
рехабилитация, както и за оценка на здравния
статус на населението и контрол на дейностите
по извършване на медицинска експертиза.
(4) Териториалните експертни лекарски
комисии, регионалните картотеки на медицинските експертизи и Националната здравноосигурителна каса предоставят необходимата
информация за създаване и поддържане на
базата данни по ал. 1.
(5) Информацията в базата данни се въвежда служебно и се използва за целите по ал. 3.
(6) Право на дост ъп до базата данни
имат Министерството на здравеопазването,
Националната здравноосиг у рителна каса,
Министерството на образованието и науката, Националният осигурителен институт,
Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Държавната
агенция за закрила на детето, Агенцията по
заетостта, Националната агенция за приходите, Националният статистически институт,
Националният център по обществено здраве
и анализи, Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“
и други органи, осъществяващи дейности в
областта на хората с увреждания.
(7) Условията и редът за воденето и поддържането на базата данни по ал. 1, както
и видът на информацията, се определят с
правилника по чл. 109.“
6. В глава трета раздел VI „Контрол върху
медицинското обслужване“ с чл. 116а – 116е
се отменя.
7. В чл. 130, ал. 6 думите „ал. 11“ се заменят
с „ал. 7“, а думите „Изпълнителната агенция
по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
8. Член 131 се изменя така:
„Чл. 131. (1) Асистираната репродукция,
както и осигуряването, използването и съхраняването на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи се извършват от:
1. лечебни заведения за болнична помощ,
получили разрешение по реда на чл. 48, ал. 1
от Закона за лечебните заведения, в което
изрично са посочени съответните дейности;
2. лечебни заведения за извънболнична
помощ, регистрирани по реда на чл. 40 от
Закона за лечебни т е заведени я, в чиет о
удостоверение за регистрация са посочени
съответните дейности;
3. лечебните заведения към Министерския
съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията след получаване
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на удостоверение от министъра на здравеопазването, по предложение на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, че лечебното заведение отговаря
на изискванията на медицинския стандарт за
асистирана репродукция, в което изрично са
посочени съответните дейности.
(2) Министърът на здравеопазването, по
предложение на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“,
може със заповед да спре извършването на
дейност по асистирана репродукция за срок до
6 месеца, ако лечебното заведение не спазва
изискванията на медицинския стандарт за
асистирана репродукция.
(3) Когато след изтичане на срока по ал. 2
лечебното заведение продължи да не спазва
изискванията на медицинския стандарт за
асист и рана реп род у к ци я, минист ърът на
здравеопазването, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“, може със заповед да:
1. отнеме разрешението за лечебна дейност,
в частта относно осъществяването на асистирана репродукция и осигуряване, използване
и съхраняване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи – за лечебните заведения
по ал. 1, т. 1;
2. заличи от регистрацията на лечебните
заведения по ал. 1, т. 2 дейностите по осъществяване на асистирана репродукция и
осигуряване, използване и съхраняване на
човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи;
3. отнеме удостоверението на лечебните
заведения по ал. 1, т. 3, като уведоми за това
съответния първостепенен разпоредител с
бюджет, към когото директорът на лечебното заведение е второстепенен разпоредител
с бюджет.
(4) Министърът на здравеопазването може
със заповед да приложи мерките по ал. 3 и
когато лечебното заведение осъществява дейност в нарушение на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането
му или извършва дейности по асистирана
репродукция извън тези, за които е издадено
разрешението, съответно удостоверението.
(5) Заповедите по ал. 2, 3 и 4 подлежат на
обжалване пред съответния административен
съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Лечебните заведения извършват всички
медицински дейности, свързани с изследване,
подготовка и продължително наблюдение на
лицата, при които се извършва асистирана
репродукция, както и контролират здравословното им състояние до раждането на плода.
(7) Условията и редът за вземане, поставяне, експертиза, обработка, етикетиране и
съхраняване на яйцеклетки, сперматозоиди
или зиготи за нуждите на асистираната репродукция, както и на влизащите в контакт с тях
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материали и продукти и на тяхното проследяване от донора до реципиента, се определят
с наредба на министъра на здравеопазването
и се контролират от Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“.“
9. В чл. 131а:
а) в ал. 1 думите „ал. 11 Изпълнителната
агенция по трансплантация“ се заменят с „ал. 7
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“;
б) в ал. 2 и 3 думите „Изпълнителната
агенция по трансплантация“ се заменят с
„Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
10. В чл. 132, ал. 4 думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 7“.
11. В чл. 132а, ал. 1 думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с
„Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
12. В чл. 132б, ал. 2 думите „ал. 11“ се
заменят с „ал. 7“.
13. В чл. 180, ал. 2, т. 2 думите „положителна акредитационна оценка за обучение
на студенти и специализанти“ се заменят с
„одобрение от министъра на здравеопазването
за извършване на дейности по чл. 90, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения“.
14. Член 228б се отменя.
15. Член 229а се изменя така:
„Чл. 229а. Нарушенията по чл. 223, ал. 1 и 2
се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, а наказателните постановления
се издават от изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.“
16. Член 229б се изменя така:
„Чл. 229б. Нарушенията по чл. 223, ал. 3
се установяват с актове, съставени от митническите органи или от длъжностни лица,
определени от изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“,
а наказателните постановления се издават от
директора на Агенция „Митници“ или от определени от него длъжностни лица, съответно
от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“.“
17. Член 233а се изменя така:
„Чл. 233а. Нарушенията по чл. 220, 221,
224, 226 и 228а се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“, а наказателните
постановления се издават от изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.“
18. В чл. 234а навсяк ъде д у мите „Изпълнителна агенция „Медицински одит“ се
заменят с „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
19. В чл. 235 навсякъде думите „Изпълнителна агенция „Медицински одит“ се заменят с
„Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
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§ 29. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113
от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35,
41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49,
58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60,
99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от
2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1,
18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 48, 54,
61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20 от
2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 85, 101 и 103
от 2017 г. и бр. 7, 17, 30, 40, 77 и 92 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15, ал. 1:
а) създава се нова т. 13:
„13. приема решение за сключване на договори по чл. 59, ал. 12а, по предложение на
директорите на РЗОК;“
б) в т. 14 думите „ал. 15“ се заменят с
„ал. 17“.
2. В чл. 19, ал. 7:
а) създава се нова т. 13:
„13. внася в Надзорния съвет за утвърждаване стойности на разходите по чл. 15, ал. 1,
т. 5а, разпределени по месеци и по изпълнители
на болнична медицинска помощ, предложени
от директорите на РЗОК в съответствие с
бюджета на НЗОК за съответната година;“
б) в т. 18 думите „ал. 15“ се заменят с
„ал. 17“.
3. В чл. 19а, ал. 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „който се назначава от управителя“.
4. В чл. 20, ал. 1, т. 5 думите „ал. 15“ се
заменят с „ал. 17“.
5. В чл. 23:
а) в ал. 1, т. 11 думите „т. 2 и ал. 2, т. 3“
се заменят с „т. 1а, 2, 3а, 6б, ал. 1а, ал. 2, т. 3,
ал. 3 и 6“, а накрая се добавя „и чрез бюджета
на Министерството на здравеопазването за заплащане на медицинските изделия, помощните
средства, приспособленията и съоръженията
за хората с увреждания“;
б) създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Трансферите за финансиране на разходи
за дейности по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона
за здравето за съответната година включват
и разходи за осъществени през предходни
години дейности.
(4) Министърът на здравеопазването и
управителят на НЗОК след одобряване от
Надзорния съвет на НЗОК утвърждават условията и реда за определяне и предоставяне
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на трансфери за финансиране на разходи за
дейности по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона
за здравето.
(5) При отправяне на искане от НЗОК
към Министерството на здравеопазването за
предоставяне на трансфер за финансиране на
разходи за дейности по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6
от Закона за здравето НЗОК посочва отделно
по пациенти и видове, и стойността на разрешените от нея в рамките на същите случаи
дейности по правилата за координация на
системите за социална сигурност.“
6. В чл. 29, ал. 3, т. 7 накрая се добавя „и
плащания от трансфери от Министерството
на здравеопазването“.
7. В чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „б“ след думите
„т. 1“ се добавя „и 2а“.
8. В чл. 40б, ал. 1 думата „предварително“
се заличава.
9. В чл. 45:
а) в ал. 1 т. 15 се изменя така:
„15. медицински дейности, лекарствени
продукти, диетични храни за специални медицински цели, медицински изделия и високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 2, 3а,
6б и ал. 1а и 3 от Закона за здравето, както
и медицински изделия, помощни средства,
приспособления и съоръжения за хората с
увреждания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, финансирани с
трансфер от Министерството на здравеопазването съгласно закона за бюджета на НЗОК
за съответната година;“
б) алинея 9 се изменя така:
„(9) Условията, редът, механизмът и критериите за заплащане на съответните лекарствени продукти, медицински изделия,
диетични храни за специални медицински
цели и високоспециализирани апарати/уреди
за индивидуална употреба по ал. 1, т. 11, 12
и 15 се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването по предложение
на Надзорния съвет на НЗОК.“;
в) алинея 10 се изменя така:
„(10) За лекарствените продукти за домашно лечение на територията на страната, за
които стойността, заплащана от бюджета на
НЗОК, се изчислява чрез групиране, в което
не участват лекарствени продукти на други
притежатели на разрешение за употреба, както
и за тези с ново международно непатентно
наименование, включени или за които е подадено заявление за включване в Позитивния
лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, НЗОК и притежателите на
разрешение за употреба или техни упълномощени представители ежегодно провеждат
задължително централизирано договаряне
на отстъпки, с изключение на генеричните
лекарствени продукти по смисъла на Зако-

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

на за лекарствените продукти в хуманната
медицина и на лекарствените продукти по
чл. 29 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина. Видовете отстъпки,
условията и редът за тяхното договаряне и
заплащане, както и механизмите, гарантиращи
предвидимост и устойчивост на бюджета на
НЗОК, се определят с наредбата по ал. 9.“;
г) алинея 14 се изменя така:
„(14) За медицинските изделия, включени в
списъка по чл. 30а от Закона за медицинските
изделия, високоспециализираните апарати/
уреди за индивидуална употреба и помощните
средства, приспособленията и съоръженията
за хората с увреждания НЗОК договаря с
производителите или с търговците на едро с
медицински изделия и/или с техните упълномощени представители, както и с лицата,
осъществяващи дейности по предоставяне и
ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора
с увреждания, регистрирани като търговци и
вписани в регистъра на лицата, осъществяващи
дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия за хората с увреждания,
отстъпки от стойността за съответната група
медицински изделия, високоспециализираните апарати/уреди за индивидуална употреба
и помощните средства, приспособленията и
съоръженията за хората с увреждания при
условия, по критерии и по ред, определени с
наредбата по чл. 30а, ал. 3 от Закона за медицинските изделия. Заплащаната от НЗОК
стойност на високоспециализираните апарати/
уреди не може да е по-висока от заплащаната
цена през предходната календарна година за
високоспециализиран апарат/уред със същите
технически характеристики.“;
д) създават се нови ал. 15 и 16:
„(15) Националната здравноосигурителна
каса заплаща:
1. за медицинските изделия, предназначени за домашно лечение – на притежатели на
разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти;
2. за медицинските изделия, прилагани в
болничната медицинска помощ – на изпълнители на болничната медицинска помощ,
на производители или търговци на едро с
медицински изделия/техни упълномощени
представители;
3. за медицинските изделия, помощните
средства, приспособленията и съоръженията за
хора с увреждания – на лица, осъществяващи
дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия за хора с увреждания,
регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по
предоставяне и ремонт на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия за хората с увреждания.
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(16) Условията и редът за заплащане и
за ск лючване на индивидуални договори
с производители или с търговци на едро с
медицински изделия/техни упълномощени
представители за доставка и заплащане на
медицински изделия, приложими в болничната медицинска помощ, както и с лицата,
осъществяващи дейности по предоставяне и
ремонт на помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия за хора
с увреждания, регистрирани като търговци
и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт
на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с
увреждания – за заплащане на медицински
изделия, помощни средства, приспособления
и съоръжения за хора с увреждания, се определят с наредбата по ал. 9.“;
е) досегашните ал. 15, 16 и 17 стават съответно ал. 17, 18 и 19;
ж) досегашната ал. 18 става ал. 20 и в нея
накрая се добавя „и лекарствени продукти при
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни
оперативни и инвазивни интервенции при
пациенти с вродени коагулопатии“;
з) досегашната ал. 19 става ал. 21 и се
изменя така:
„(21) За лекарствените продукти по ал. 20,
заплащани в болничната медицинска помощ
извън стойността на оказваните медицински
услуги, за които стойността, заплащана от
бюджета на НЗОК, се изчислява чрез групиране, в което не у частват лекарствени
продукти на други притежатели на разрешение за употреба, както и за лекарствените
продукти с ново международно непатентно
наименование, включени или за които е подадено заявление за включване в Позитивния
лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 2 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, НЗОК и притежателите на
разрешение за употреба или техни упълномощени представители ежегодно провеждат
задължително централизирано договаряне
на отстъпки, с изключение на генеричните
лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина и на лекарствените продукти по
чл. 29 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина. Видовете отстъпки,
условията и редът за тяхното договаряне и
заплащане, както и механизмите, гарантиращи
предвидимост и устойчивост на бюджета на
НЗОК, се определят с наредбата по ал. 9.“;
и) досегашната ал. 20 става ал. 22 и в нея
думите „ал. 19“ се заменят с „ал. 21“;
к) досегашната ал. 21 става ал. 23 и се
изменя така:
„(23) Националната здравноосигурителна
каса може да договори заплащане след отчитане на резултата от терапията за лекарствените
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продукти, за които е определено проследяване
на ефекта от терапията съгласно чл. 259, ал. 1,
т. 10 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, при условия и по ред,
определени в наредбата по ал. 9.“;
л) създават се ал. 24, 25 и 26:
„(24) За лекарствените продукти, принадлежащи към ново международно непатентно
наименование, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 или 2
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина след 30 септември на текущата
година, за които за първи път ще се заплаща от бюджета на НЗОК, разглеждането на
предложенията и договарянето на отстъпки
по ал. 10 и 21 се извършват от началото на
следващата календарна година.
(25) Притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти, заплащани
напълно или частично от бюджета на НЗОК,
са длъжни при поискване от НЗОК да предоставят своевременно информация, свързана
със заплащането и договарянето на отстъпки
на съответните лекарствени продукти.
(26) Лекарствени продукти, за които съгласно наредбата по ал. 9 е предвидено провеждане
на задължително централизирано договаряне
на отстъпки, но такива не са договорени, не
се заплащат от НЗОК.“;
м) досегашната ал. 22 става ал. 27 и в нея
думите „ал. 19“ се заменя с „ал. 21“;
н) досегашната ал. 23 става ал. 28 и навсякъде в нея думите „ал. 19“ се заменят с
„ал. 21“.
10. В чл. 45а ал. 1 се изменя така:
„(1) Административният договор с физически или юридически лица по чл. 45 се сключва,
изменя и прекратява съгласно закона, националните рамкови договори и анексите към тях,
приети по реда на този закон, а за договорите
за лекарствените продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, за медицински изделия
и за диетични храни за специални медицински
цели за домашно лечение на територията на
страната с притежателите на разрешения за
търговия на дребно с лекарствени продукти
в аптека, в съответствие с условията и реда
по чл. 45, ал. 17.“
11. В чл. 46:
а) в ал. 2 думата „националните“ се заменя с „утвърдените по реда на чл. 6, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения“;
б) алинея 3 се отменя.
12. В чл. 52 накрая се добавя „с изключение
на предоставяните медицински и други услуги
по чл. 82 от Закона за здравето“.
13. В чл. 53:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Националните рамкови договори по
ал. 1 се приемат за срок от три години, като
при необходимост или по искане на всяка
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една от страните се актуализират по реда на
приемането им по чл. 54.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Ежегодно Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски
съюз, съответно Българският зъболекарски
съюз, предоговарят чрез подписване на анекс
съответния национален рамков договор в
частта по чл. 55, ал. 2, т. 3а и 6б, а в останалата част националните рамкови договори се
предоговарят при необходимост или по искане
на всяка една от страните в срока по ал. 2.“
14. В чл. 54:
а) в ал. 1 и 2 думите „след внасяне на
проекта на закон за бюджета на НЗОК за
следващата година за разглеждане от Народното събрание“ се заменят с „в сроковете по
приемане на средносрочната бюджетна прогноза съгласно Закона за публичните финанси“;
б) в ал. 3 думата „изработването“ се заменя
с „изготвянето“;
в) създава се ал. 5а:
„(5а) Предоговарянето с анекси по чл. 53,
ал. 3 се извършва по реда на ал. 1 – 5.“;
г) алинея 6 се изменя така:
„(6) Националните рамкови договори по
чл. 53, ал. 1, съответно анексите по чл. 53,
ал. 3 се приемат не по-късно от последния
работен ден на съответната текуща година
и влизат в сила от 1 януари на съответната
следваща календарна година и трябва да са
съобразени с бюджета на НЗОК за годината,
за която се отнасят.“;
д) алинея 7 се изменя така:
„(7) Министърът на здравеопазването съгласува приетите по реда на ал. 1 – 5 национални
рамкови договори, съответно анексите към
тях, в 14-дневен срок от представянето им
и ги обнародва в „Държавен вестник“, като
приложенията към НРД, когато е предвидено в договора, се обнародват като притурка
само на интернет страницата на „Държавен
вестник“.“;
е) алинея 8 се изменя така:
„(8) Когато Националният рамков договор
за медицинските, съответно за денталните
дейности, и анексите към тях не бъдат приети
при условията, по реда и в сроковете, определени в този закон, се прилагат действащите
до момента НРД и анекси към тях.“;
ж) в ал. 9 след думите „ал. 2“ се добавя
„съответно на анексите по чл. 53, ал. 3“;
з) създава се нова ал. 10:
„(10) Националните рамкови договори,
съответно анексите към тях се актуализират
при необходимост или по искане на всяка
една от страните.“
15. В чл. 55:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Приетите по реда на чл. 54 национални
рамкови договори, съответно анексите към
тях влизат в сила от 1 януари на следващата
календарна година.“;
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б) в ал. 2, т. 4 накрая се поставя запетая
и се добавя „включително конкретни индикатори за оценка на качеството на лечението
на пациентите.“;
в) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Националните рамкови договори не могат да съдържат изисквания, които са уредени
с медицинските, здравноинформационните и
стандартите за финансова дейност по чл. 6 от
Закона за лечебните заведения и с правилата
за добра медицинска практика, съответно
правилата за добра медицинска практика на
лекарите по дентална медицина.
(5) Промените в НРД по чл. 53, ал. 3 и
чл. 54, ал. 10 се извършват с анекси към тях,
приети по реда на приемането на НРД по
чл. 54.“
16. В чл. 55а:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Националната здравноосигурителна
каса не заплаща за оказана от лечебните
заведения медицинска и дентална помощ в
нарушение на посочените в техните договори
по чл. 59, ал. 1 обеми и стойности.“
17. В чл. 56:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Лекарите и лекарите по дентална медицина, работещи в лечебните заведения – изпълнители на медицинска помощ, предписват
при спазване на утвърдените фармако-терапевтични ръководства по чл. 259, ал. 1, т. 4 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина на задължително осигурените лица
за напълно или частично заплащане от НЗОК:
1. лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина за домашно лечение на
територията на страната – за заболявания от
списъка по чл. 45, ал. 4.“;
2. лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 2 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина за лечение на злокачествени заболявания, и лекарствени продукти при
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни
оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии – в условията
на болничната медицинска помощ от пакета
по чл. 45, ал. 2.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1 лекарят/лекарят
по дентална медицина може да предписва
лекарствения продукт/терапевтичния курс съобразно неговата разходна ефективност, когато
в конкретния случай са налице терапевтични
алтернативи, лекарствените продукти имат
доказана сходна терапевтична ефикасност и
безопасност за лечение на заболяването на
задължително осигуреното лице, с подобно
клинично протичане и тежест съгласно кратката характеристика на продукта/продуктите.
Условията, редът и принципите, по които се
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предписват лекарствени продукти съобразно
тяхната разходна ефективност, се определят
с наредбата по чл. 221, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманата медицина.“;
в) досегашната ал. 2 става нова ал. 3 и в
нея думите „Изпълнителите на медицинска
помощ“ се заменят с „Лекарите и лекарите
по дентална медицина, работещи в лечебните заведения – изпълнители на медицинска
помощ“ и се поставя запетая.
18. В чл. 59:
а) в ал. 1 след абревиатурата „НРД“ се
добавя „с анексите към тях“;
б) алинея 1а се изменя така:
„(1а) Договори по ал. 1 не могат да се
сключват с нови лечебни заведения за болнична помощ или за нови медицински дейности,
осъществявани от лечебни заведения за болнична помощ, ако в процедурата по чл. 37а
или 37б от Закона за лечебните заведения
лечебното заведение е предоставило информация, че няма да ползва средства на НЗОК
като източник на финансиране на дейността
си или НЗОК е дала становище за невъзможност за финансиране на съответните дейности.
Забраната не се прилага при нововъзникнали
обстоятелства, които налагат осигуряване на
съответната медицинска помощ съобразно
потребностите на населението към момента
на подаване на заявление за сключване на
договор по чл. 59а, ал. 1.“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Договорите по ал. 1 се сключват в
писмена форма за срока на действие на анекса
към Националния рамков договор по чл. 54,
ал. 6 и са в сила до приемането на нов НРД,
съответно на анекс към него или при промяна
на действащия НРД, съответно на анекса към
него. В случаите по чл. 54, ал. 9, както и при
промени в действащото законодателство, към
договорите по ал. 1 се сключват допълнителни
споразумения. Когато не са подадени заявления и/или не са сключени допълнителни
споразумения в сроковете по чл. 59а и 59б,
договорите по ал. 1 се прекратяват.“;
г) създава се ал. 10а:
„(10а) Не се допуска заплащане на дейност
за оказване на болнична медицинска помощ,
извършена от лекар, който не е посочен в
договора по ал. 1 като специалист на основен
трудов договор, с изключение на случаите по
ал. 12 и 12а.“;
д) в ал. 12 думата „условията“ се заменя
с „изискването“;
е) създава се ал. 12а:
„(12а) По изключение лечебните заведения за болнична помощ, които не отговарят
на изискването по ал. 10, може да сключат
договор по ал. 1 по решение на Надзорния
съвет на НЗОК след отправяне на мотивирано
предложение от директора на съответната
РЗОК в случаите, когато достъпът до меди-
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цинска помощ на територията на съответната
РЗОК е затруднен поради недостиг на съответни медицински специалисти, съобразно
потребностите на населението към момента
на подаване на заявлението за сключване на
договора по ал. 1.“;
ж) в ал. 14 думите „основния пакет“ се
заменят с „пакета“.
19. В чл. 59а, ал. 1 след абревиатурата
„НРД“ се добавя „съответно на анекса по
чл. 53, ал. 3 към НРД“.
20. В чл. 59б, ал. 6 след абревиатурата „НРД“
се добавя „в частта по чл. 55, ал. 2, т. 3а“.
21. В чл. 59в се създава т. 1а:
„1а. спазване на изискването по чл. 59,
ал. 10, освен в случаите по чл. 59, ал. 12 и 12а;“.
22. В чл. 64, ал. 2, т. 2 думите „акредитационна оценка“ и запетаята пред тях се
заличават.
23. В чл. 64а:
а) в ал. 1, т. 5 накрая се поставя запетая и
се добавя „и нейната цена, при условия и по
ред, определени с наредбата по чл. 81, ал. 3
от Закона за здравето“;
б) в ал. 2 се създава изречение второ: „Информация по ал. 1 се публикува и на официалната интернет страница на Министерството
на здравеопазването съгласно изискванията
на Закона за лечебните заведения.“;
в) създава се ал. 3:
„(3) Лечебните заведения по ал. 1 са длъжни
да издават на пациентите финансов документ
за всички заплатени от тях суми във връзка
с обслужването им.“
24. В чл. 72, ал. 9 след думата „страната“
се добавя „както и на високоспециализирани
апарати/уреди за индивидуална употреба“, а
думите „ал. 15“ се заменят с „ал. 17“.
25. В чл. 73:
а) в ал. 1 се създават т. 11, 12 и 13:
„11. да проверяват издаването от изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ
на пациентите на финансови документи за
всички заплатени от пациента суми във връзка
с оказаната им медицинска помощ;
12. да извършват проверки за съответствието на структурата и дейността на лечебните
заведения – изпълнители на медицинска помощ, и на организацията на медицинската
помощ в тях с изискванията на Закона за
здравето, Закона за лечебните заведения и на
подзаконовите нормативни актове по прилагането им по повод извършена от съответните
лечебни заведения конкретна дейност по
договор с РЗОК;
13. да извършват проверки за спазване на
изискванията при предписване на лекарствени
продукти, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели, помощни
средства, приспособления и съоръжения за
хората с увреждания, високоспециализирани
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уреди и апарати за индивидуална употреба,
заплащани от НЗОК, включително и на утвърдените фармако-терапевтични ръководства.“;
б) създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Изпълнителите на медицинска и/
или дентална помощ, търговците на едро и
на дребно с лекарствени продукти и лицата,
осъществяващи дейности по предоставяне и
ремонт на помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия за хора
с увреждания, регистрирани като търговци
и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт
на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с
увреждания, са длъжни да осигурят достъп на
длъжностните лица по чл. 72, ал. 2 до помещенията, в които се изпълнява дейността по
сключения договор, съответно се съхраняват
документи, лекарствени продукти, диетични
храни за специални медицински цели, медицински изделия и/или високоспециализирани
уреди/апарати за индивидуална употреба и
помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания при спазване
на здравните изисквания.
(5) Лицата по ал. 4 са длъжни да представят на длъжностните лица по чл. 72, ал. 2
исканите от тях описи, справки, сведения,
декларации, обяснения, рекапитулации и други
документи и информация, както и да оказват
съдействие при изпълнението на служебните
им задължения.“
26. В чл. 74, ал. 4 след абревиатурата „РЗОК“
се поставя запетая и се добавя „с когото е
сключило договор“.
27. В чл. 75, ал. 5 думите „ал. 15“ се заменят с „ал. 17“.
28. В чл. 76:
а) създават се нова ал. 3 и ал. 4:
„(3) В случай че арбитражната комисия
не се произнесе с решение в срока по чл. 75,
ал. 7 или е налице равен брой гласове, поради
което не е налице прието решение, управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК,
издава мотивирана заповед, с която може да
наложи санкциите.
(4) В случай че съответните районни колегии на съсловните организации на лекарите
и на лекарите по дентална медицина, на
съответните регионални колегии на съсловните организации на магистър-фармацевтите
или на медицинските сестри, акушерките и
асоциираните медицински специалисти не
са посочили свои представители в сроковете
по чл. 75, ал. 6 за създаване на арбитражна
комисия, управителят на НЗОК, съответно
директорът на РЗОК, издава мотивирана заповед, с която може да наложи санкциите, без
да е необходимо становището по чл. 74, ал. 4
да бъде разглеждано от такава комисия.“;
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б) досегашната ал. 3 става ал. 5.
29. Член 76в се изменя така:
„Чл. 76в. Протоколите по чл. 74, ал. 3 и
чл. 76а, ал. 2 и протоколите в случаите на
констатирано нарушение с получаване на
суми без правно основание по чл. 76б се
връчват по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.“
30. В чл. 80а:
а) в ал. 1 думите „и Министерството на
здравеопазването издават“ се заменят с „издава“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Документи по ал. 1 се издават и в
случаите по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона
за здравето.“
31. В чл. 101 думите „Изпълнителна агенция
„Медицински одит“ се заменят с „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
32. В чл. 102 навсякъде думите „Изпълнителна агенция „Медицински одит“ се заменят с
„Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
33. В чл. 106 ал. 5 се изменя така:
„(5) Нарушенията по ал. 1, 2, 3 и 4 се установяват с актове на длъжностни лица от
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“,
а наказателните постановления се издават от
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“.“
34. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 19 и 19а думите „НРД и на решенията
по чл. 54, ал. 9 и 10“ се заменят с „договора
по чл. 59, ал. 1“;
б) създава се т. 28:
„28. „Разходна ефективност на лекарствен
продукт/терапевтичен курс“ е съотношението
между постигане на терапевтичен резултат
от прилагане на лекарствен продукт/лекарствена терапия и разходване на средства
от бюджета на НЗОК за същия продукт/
терапия при съпоставянето му с друг/други
лекарствен/лекарствени продукт/продукти
или лекарствени терапии, представляващи
терапевтични алтернативи и заплащани напълно или частично от НЗОК.“
§ 30. (1) Национални рамкови договори за
2019 г. не се приемат.
(2) За 2019 г. се прилага Националният
рамков договор за медицинските дейности
за 2018 г., съответно Националният рамков
договор за денталните дейности за 2018 г.
(3) Националната здравноосигу рителна
каса и Българският лекарски съюз до 31
декември 2018 г. подписват анекс към Националния рамков договор за медицинските
дейности за 2018 г., съответно Националната
здравноосигурителна каса и Българският зъболекарски съюз до 31 януари 2019 г. подписват анекс към Националния рамков договор
за денталните дейности за 2018 г. по реда на
чл. 54 от Закона за здравното осигуряване.
Анексите влизат в сила от 1 януари 2019 г.
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§ 31. В Закона за контрол върху наркот и чни те вещест ва и п рек у рсори те (обн.,
ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г.,
бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г.,
бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от
2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69
от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22,
23, 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от
2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109
от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.,
бр. 42 и 58 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от
2017 г. и бр. 1, 17 и 84 от 2018 г.) в чл. 86, ал. 3
думите „Изпълнителна агенция „Медицински
одит“ се заменят с „Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“.
§ 32. В 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, 91 и 98 от 2018 г.) в чл. 31, ал. 2 думите
„Център „Фонд за лечение на деца“ се заменят с „Националната здравноосигурителна
каса – за дейности във връзка с лечението на
деца, финансирани с трансфери от бюджета
на Министерството на здравеопазването“ и
се поставя запетая.
§ 33. В Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (обн., ДВ, бр. 102 от
2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 30 и 65 от
2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г.,
бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 60 от 2011 г., бр. 38
и 54 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 77 от
2018 г.) чл. 21 се отменя.
§ 34. В Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от
2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65
от 2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23,
41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г.,
бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от
2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2015 г. – бр. 12 от 2015 г.; изм., бр. 48 от
2015 г., бр. 43 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г.
и бр. 84 и 91 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 259:
а) в ал. 1:
аа) точка 4 се изменя така:
„4. утвърждава, отменя или изменя фармако-терапевтични ръководства, които включват
критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритми за лечение с лекарствени продукти, съгласувано със съответния
експертен съвет по медицинска специалност
или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1
от Закона за здравето;“
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бб) създава се нова т. 6:
„6. извършва оценка на здравните технологии на лекарствени продукти;“
вв) досегашните т. 6 и 7 стават съответно
т. 7 и 8;
гг) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите „ал. 19“ се заменят с „ал. 21“;
дд) създават се т. 10 и 11:
„10. определя лекарствените продукти, за
които се проследява ефектът от терапията,
срокът, както и лечебните заведения, в които
се извършва, при условия, по ред и критерии,
определени в наредбата по чл. 261а, ал. 5;
11. извършва информационна, издателска
и изследователско-научна дейност, свързана
с ценообразуването, реимбурсирането и лекарствената политика.“;
б) в ал. 5 се създава т. 3:
„3. оценка на здравните технологии.“
2. В чл. 259а:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) На заседанията на съвета задължително
присъстват представител/представители на
НЗОК, Министерството на здравеопазването
и ИАЛ, когато се извършва оценка на здравните технологии.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. В чл. 259б, ал. 1:
а) точка 6 се изменя така:
„6. сто и осемдесет дни, когато е подадено
заявление за включване в Позитивния лекарствен списък на лекарствен продукт с ново
международно непатентно наименование, подлежащо на оценка на здравните технологии;“
б) създават се т. 8 и 9:
„8. деветдесет дни, когато е подадено заявление за разширяване на показания на включен
в Позитивния лекарствен списък продукт, за
който до момента не е заплащано;
9. деветдесет дни, когато е подадено заявление за оценка на здравните технологии.“
4. В глава дванадесета в наименованието на
раздел II се създава изречение трето: „Оценка
на здравните технологии.“
5. В чл. 262:
а) алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Позитивният лекарствен списък включва лекарствени продукти, класифицирани по
фармакологични групи съгласно кода по анатомо-терапевтично-химичната класификация,
със съответните международни непатентни
наименовани я, принадлежащите към тя х
наименования, със съответната дефинирана дневна доза/терапевтичен курс, цена по
чл. 261а, ал. 1, пределна цена на лекарствените
продукти при продажбата им на дребно, референтна стойност за дефинирана дневна доза/
терапевтичен курс, стойност на опаковката,
изчислена на базата на референтна стойност/
терапевтичен курс за дефинирана дневна доза,
ниво на заплащане, терапевтични показания
и международен код на заболяванията (МКБ).
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За лекарствените проду кти референтната
стойност се определя на базата на определена
дефинирана дневна доза или терапевтичен
курс, или концентрация или обем.
(3) В Позитивния лекарствен списък се
включват лекарствени продукти, на които
международното непатентно наименование,
към което принадлежи лекарственият продукт/
комбинацията (при комбинирани лекарствени
продукти), се заплаща от обществен здравноосигурителен фонд при същите терапевтични
показания поне в 5 държави, посочени в наредбата по чл. 261а, ал. 5.“;
б) в ал. 4, изречение второ думите „наредба
на министъра на здравеопазването“ се заменят
с „наредбата по чл. 261а, ал. 5“;
в) в ал. 5 думите „с изключение на лекарствените продукти по чл. 29“ се заличават;
г) в ал. 10 думите „ал. 19“ се заменят с
„ал. 21“;
д) в ал. 11 думите „259, ал. 1, т. 7“ се заменят с „259, ал. 1, т. 8“;
е) алинея 12 се изменя така:
„(12) Министерството на здравеопазването
заплаща лекарствените продукти по ал. 6, т. 3
с ново международно непатентно наименование, ако преди включването им в Позитивния
лекарствен списък е сключено предварително
рамково споразумение между Министерството
на здравеопазването и притежателя на разрешението за употреба/негов упълномощен
представител относно максималната стойност,
до която съответният лекарствен продукт може
да се доставя на Министерството на здравеопазването по реда на Закона за обществените
поръчки. Споразумението е задължително за
страните по него. Споразуменията постъпват
в съвета по ред, определен с наредбата по
чл. 261а, ал. 5.“;
ж) създава се ал. 13:
„(13) Лекарствените продукти по ал. 6, т. 3 с
ново международно непатентно наименование,
за които не е сключено предварително рамково споразумение по ал. 12, не се включват
в Позитивния лекарствен списък.“
6. Създава се нов чл. 262а:
„Чл. 262а. (1) Оценка на здравните технологии по чл. 262, ал. 4 не се извършва за
генерични лекарствени продукти и за лекарствени продукти, които съдържат активно/
активни вещество/вещества с добре установена
употреба в медицинската практика.
(2) За лекарствените продукти, включени в
Позитивния лекарствен списък, се извършва
оценка на здравните технологии, когато е
заявено разширяване на терапевтичните показания, за които до момента не е заплащано
с публични средства, при условия и по ред,
определени с наредбата по чл. 261а, ал. 5.
(3) Министерството на здравеопазването и
НЗОК може мотивирано да поискат извършване на оценка на здравните технологии на
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лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, при условия и по ред,
определени с наредбата по чл. 261а, ал. 5.“
7. Създават се чл. 262б и 262в:
„Чл. 262б. (1) Оценката на здравните технологии включва:
1. анализ на здравния проблем;
2. сравнителен анализ на терапевтичната
ефикасност, ефективност и безопасност на
лекарствения продукт;
3. анализ на фармако-икономическ ите
показатели;
4. анализ на бюджетното въздействие.
(2) Оценката на здравните технологии се
извършва по следните критерии:
1. наличие или липса на алтернативно
лечение на заболяването;
2. наличие или липса на лекарствена алтернатива за лечение на заболяването;
3. ефикасност и терапевтична ефективност
на лечението – оценка на терапевтичната
полза, удължаване продължителността на
живота и подобряване качеството на живот,
намаляване на усложненията от основното
заболяване;
4. брой на потенциалните пациенти;
5. б е з опасно с т на лек ар с т вен и я п р о дукт – честота и сериозност на нежеланите
реакции, нужда от прилагане на допълнителни
профилактични или терапевтични мерки за
предотвратяване на нежелани реакции;
6. фармако-икономически показатели – разходи за терапия с лекарствения продукт и
сравнение на разходите за терапия с наличните
алтернативи, съотношение разход – резултат,
икономическа оценка на допълнителните
ползи;
7. ползи от здравната технология, представени чрез спечелена година живот (LYG), година
живот, съобразена с качеството (QALY), или
при липса на данни за крайни резултати – чрез
предоставяне на междинни такива;
8. анализ на бюджетното въздействие на
базата на очакван брой пациенти;
9. оценка на разходите на публични средства за 5-годишен период;
10. анализ на здравната перспектива за
институцията, която заплаща съответното
лечение с публични средства, или обществената перспектива;
11. морални и етични съображения (при
специфични групи заболявания).
Чл. 262в. (1) Проследяването на ефекта от
терапията по чл. 259, ал. 1, т. 10 се извършва
от лечебни заведения, определени от Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса и Министерството на здравеопазването
извършват анализ на събраната от лечебните
заведения информация по ал. 1 при условия и по
ред, определени в наредбата по чл. 261а, ал. 5.“
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8. В чл. 266а, ал. 2 думите „национален
консултант по профила на заболяването“ се
заменят с „експертен съвет по съответната
медицинска специалност или медицинска
дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за
здравето“.
9. В чл. 267а думите „Изпълнителна агенция
„Медицински одит“ се заменят с „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
10. В чл. 268:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Регионалните здравни инспекции упражняват контрол:
1. върх у помещени я та, съоръжени я та,
условията за съхранение и търговия с лекарствени продукти;
2. върху дейността на търговците на едро,
аптеките и дрогериите, разположени на територията на съответната област;
3. за спазването на у твърдените цени,
пределните цени, регистрираните цени на
лекарствените продукти при продажбата им
на дребно от аптеките и дрогериите, разположени на територията на съответната област.“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Съветът по чл. 258, ал. 1 упражнява
контрол:
1. за спазването на у твърдените цени,
пределните цени и регистрираните цени на
лекарствените продукти при продажбата им от
търговците на едро с лекарствени продукти;
2. върху дейността на притежателите на
разрешения за употреба на лекарствени продукти относно спазването на задълженията
им, определени с наредбата по чл. 261а, ал. 5.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4.
11. В чл. 289:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Който продава лекарствени продукти
без образувана или регистрирана цена или
по цени, различни от образуваните по реда
на този закон, се наказва с глоба от 1500 до
3000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба от 2500 до 4000 лв.“;
б) алинея 3 се отменя.
12. В чл. 289а:
а) в ал. 1 думите „ефикасността на“ се
заменят с „резултата от“;
б) в ал. 2 навсякъде думите „Изпълнителна агенция „Медицински одит“ се заменят с
„Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
13. В чл. 295:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от длъжностни
лица по чл. 267, ал. 3.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Наказателните постановления се издават от министъра на здравеопазването,
от главни я държавен здравен инспектор,
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от председателя на съвета по чл. 258, ал. 1,
от изпълнителния директор на ИАЛ и от
директорите на РЗИ в зависимост от подчинението на длъжностното лице, установило
нарушението.“;
г) създава се ал. 4:
„(4) Наказателните постановления може
да се издават и от други длъжностни лица,
оправомощени от лицата по ал. 3, като председателят на съвета по чл. 258, ал. 1 може да
оправомощи друг член на комисията.“
§ 35. В Закона за лечебните заведения
(обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и
113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм.,
бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от
2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102
и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76,
85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105
от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110
от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г.,
бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от
2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и
20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от
2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г., бр. 85, 99, 101 и
103 от 2017 г. и бр. 18, 77, 84 и 91 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) в ал. 1, изречение второ думата „наредби“
се заменя с „наредба“;
б) създава се ал. 4а:
„(4а) С наредбата по ал. 3 се определят и
медико-статистически и финансови показатели
за лечебните заведения за болнична помощ и
комплексните онкологични центрове, които
се финансират от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса и/или от държавния бюджет, и които Министерството на
здравеопазването публикува на официалната
си страница в интернет за всяко тримесечие.
Националната здравноосигурителна каса предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по съответните показатели
от нейната компетентност.“;
в) създава се нова ал. 6:
„(6) Държавните и общинските лечебни
заведения за болнична помощ и комплексните
онкологични центрове прилагат и стандарти
за финансова дейност, утвърдени с наредба
на министъра на здравеопазването.“;
г) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „1 и 2“ се заменят с „1, 2 и 6“.
2. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) Медицинските стандарти по
чл. 6, ал. 1 определят минималните задълж ителни изиск вани я към ст ру кт у рите за
осъществяване на дейностите по определени
медицински специалности или изпълнение на
отделни медицински дейности за осигуряване
на качествена профилактика, диагностика,
лечение, рехабилитация и здравни грижи за
пациента.

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

(2) Медицинските стандарти съдържат:
1. основна характеристика на медицинската
специалност/медицинската дейност;
2. изисквания към лицата, осъществяващи професионална дейност по медицинската
специалност/медицинската дейност;
3. изисквания за осъществяване на дейности
те по медицинската специалност/медицинската дейност в структури на извънболничната и
болничната помощ и в лечебните заведения
по чл. 10;
4. критерии за качество на изпълняваните дейности по медицинската специалност/
медицинската дейност.
(3) Изискванията по ал. 2, т. 2 – 4 се определят по нива на компетентност.
(4) Медицинските стандарти по чл. 6, ал. 1
се актуализират при необходимост по реда на
утвърждаването им.“
3. В част първа се създава глава първа „а“
с чл. 7а – 7ж:
„ Г л а в а

п ъ р в а

„ а “

КОНТРОЛ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
И НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
Чл. 7а. (1) Контролът върх у дейност та
на лечебните заведения, на медицинските
дейности и на качеството на медицинската
помощ се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ към министъра на
здравеопазването.
(2) Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на здравеопазването.
(3) Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава по
реда на Закона за администрацията.
(4) Дейността, структурата и организацията
на работа на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ се определят с устройствен
правилник, приет от Министерския съвет.
Чл. 7б. (1) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“:
1. регистрира, отказва да регистрира, променя и заличава регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите;
2. регистрира, отказва да регистрира, променя и заличава регистрация за извършване
на лечебна дейност по чл. 2а;
3. прави мотивирани предложения до министъра на здравеопазването за издаване, за
отказ за издаване, за промяна и отнемане
на разрешения за осъществяване на лечебна
дейност на лечебни заведения за болнична
помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания,
комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните
центрове и тъканните банки;
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4. изпълнява функциите на компетентен
орган за управление, координация и контрол
на трансплантацията в Република България в
съответствие със Закона за трансплантация
на органи, тъкани и клетки;
5. дава становище по изпратените от съответната съсловна организация правила за
добра медицинска практика, правила за добра
медицинска практика на лекарите по дентална
медицина, правила за добра фармацевтична
практика и правила за добра медицинска
практика по здравни грижи в съответната
професионална област, както и осъществява
контрол по спазването им съвместно със
съсловните организации;
6. проверява съответствието на структурата,
управлението, дейността и организацията на
медицинската помощ в лечебните заведения с
изискванията на този закон, Закона за здравето,
Закона за трансплантация на органи, тъкани
и клетки и подзаконовите нормативни актове
по тяхното прилагане;
7. проверява спазването на правата на
пациентите в лечебните заведения;
8. проверява спазването на утвърдените
медицински стандарти в лечебните заведения;
9. осъществява контрол върху качеството на
оказаната медицинска помощ в съответствие
с утвърдените медицински стандарти;
10. проверява спазването на утвърдените
стандарти за финансова дейност от лечебните
заведения по чл. 6, ал. 6;
11. проверява спазването на утвърдените
фармако-терапевтични ръководства по чл. 259,
ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина, както и лечебните заведения при осъществяване на дейностите по
чл. 259, ал. 1, т. 10 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина;
12. осъществява медицински контрол по
реда на глава четвърта от Закона за здравното
осигуряване;
13. извършва проверки по молби на граждани и юридически лица, свързани с оказваната
медицинска помощ;
14. осъществява контрол върху дейността
на лечебните заведения при извършване на
медицинска експертиза по реда на Закона за
здравето;
15. извършва проверки на лечебните заведения за разходването на средства от държавния бюджет по реда на чл. 82 от Закона
за здравето и чл. 106а, ал. 6;
16. извършва проверки за съответствие на
лечебните заведения, получили одобрение
за извършване на дейности по обучение на
студенти, докторанти и/или специализанти,
с критериите и условията на наредбата по
чл. 90, ал. 3;
17. прави мотивирани предложения до
съответния министър за налагане на дисци-

БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

плинарно наказание на директор на лечебно
заведение по чл. 5, ал. 1;
18. прави мотивирани предложения до съответните ръководители на лечебни заведения
за налагане на дисциплинарни наказания;
19. прави предложения до министъра на
здравеопазването за налагане на административни наказания и прилагане на принудителни
административни мерки;
20. прилага принудителни административни
мерки и налага административни наказания
в случаите, определени в закон;
21. представя на министъра на здравеопазването ежегоден отчет за дейността на
агенцията;
22. осъществява други дейности, възложени
със закон.
(2) Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ незабавно уведомява работодателя,
органите по безопасност на труда, органите
на държавния здравен контрол, Българската
агенция по безопасност на храните и органите
по опазване на околната среда за предприемане на необходимите мерки в случаите, когато
установи условия на труд и други вредни
фактори на околната среда, които заплашват
здравето на гражданите.
Чл. 7в. (1) Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ извършва планови и извънредни проверки на лечебните заведения.
(2) Планови проверки се извършват на
всеки две години на лечебните заведения
за болнична помощ и лечебните заведения
по чл. 10 за съответствие на дейността им с
изискванията на този закон и на утвърдените
медицински стандарти.
(3) Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ има право да проверява дейността
на всички физически и юридически лица, за
които има данни, че осъществяват дейност
в нарушение на този закон, на Закона за
здравето и на Закона за трансплантация на
органи, тъкани и клетки.
(4) Условията и редът за извършване на
проверките по ал. 1 – 3 и за осъществяване
на медицинския контрол по глава четвърта от
Закона за здравното осигуряване се определят
с наредба на министъра на здравеопазването.
(5) В изпълнение на своите правомощия
министърът на здравеопазването може да
възложи извършването на проверка от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
(6) Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ извършва съвместно с регионалните
здравни инспекции проверки по ал. 1 при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 4.
Чл. 7г. (1) Държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие
на служителите на Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“ при осъществяване на
правомощията им.
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(2) При осъществяване на правомощията
си служителите на Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“ имат право:
1. да изискват от проверяваните лица всички необходими данни, документи, сведения,
справки и писмени обяснения, свързани с
контролираната дейност, включително право
на свободен достъп до служебните помещения на лечебните заведения и на лицата по
чл. 7в, ал. 3;
2. на достъп до медицинската документация,
водена от лечебните заведения и от лицата
по чл. 7в, ал. 3;
3. да дават задължителни предписания с
определен срок и да следят за изпълнението им.
Чл. 7д. (1) Служителите на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ са длъжни да
не разгласяват обстоятелства и факти, станали
им известни при или по повод изпълнение на
служебните им задължения, освен по писмено искане на държавен орган, когато това е
предвидено в закон.
(2) Във връзка със задълженията си по
ал. 1 лицата подписват декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на
агенцията.
Чл. 7е. (1) Дейността на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ се финансира
от бюджетни средства и приходи от собствена
дейност.
(2) Бюджетните средства се осигуряват от
субсидия от държавния бюджет чрез бюджета
на Министерството на здравеопазването.
(3) Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ е администратор на приходите от
собствена дейност, които се формират от:
1. глоби и имуществени санкции, наложени
с влезли в сила наказателни постановления,
издадени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“,
постъпили по сметката є;
2. други източници.
Чл. 7ж. Финансовите средства по чл. 7е,
ал. 3 се разходват за дейността на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.“
4. В чл. 19:
а) в ал. 2:
аа) в т. 1 накрая се добавя „правилата
за добра медицинска практика на лекарите
по дентална медицина и правилата за добра
медицинска практика по здравни грижи на
медицинските сестри, акушерките и асоции
раните медицински специалисти.“;
бб) създава се т. 4:
„4. в съответствие с утвърдените стандарти за финансова дейност – в случаите по
чл. 6, ал. 6.“;
б) алинея 4 се отменя.
5. В чл. 32, ал. 1 думите „Изпълнителна
агенция „Медицински одит“ се заменят с
„Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
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6. В чл. 35:
а) в ал. 5 думите „инспекция от Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с „проверка от Изпълнителната агенция
„Медицински надзор“;
б) създава се нова ал. 6:
„(6) В случаите, когато лечебното заведение
ще извършва дейности по чл. 131, ал. 1 от
Закона за здравето, издаването на правилника
по ал. 3 се извършва и след проверка от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“
и издадено удостоверение по чл. 131, ал. 1,
т. 3 от Закона за здравето.“;
в) досегашната ал. 6 става ал. 7.
7. В чл. 36а, ал. 1 думите „чл. 51а“ се заменят с „този закон“.
8. Член 37а се изменя така:
„Чл. 37а. (1) Лечебните заведения за болнична помощ се създават след одобрение на
Министерския съвет въз основа на комплексна
оценка на:
1. потребностите на населението от медицинска помощ съгласно Национа лната
здравна карта;
2. документите и информацията по ал. 2.
(2) За извършване на оценката по ал. 1 се
подава заявление до министъра на здравеопазването, към което се прилагат:
1. проект, включващ информация за вида
на лечебното заведение, структурата и предвиждания брой легла за болнично лечение и
медицински дейности по видове и нива на
компетентност на съответните структури,
етапи и срок за реализация на проекта;
2. тригодишен бизнес план за развитие на
лечебното заведение, включително финансова
обосновка и източници за финансиране на
дейността на лечебното заведение;
3. декларация за произход на паричните
средства за реализиране на проекта по т. 1;
4. становище от съответната районна колегия на Българския лекарски съюз или на
Българския зъболекарски съюз на територията
на областта, в която се създава или преобразува лечебното заведение.
(3) Когато в документите по ал. 2 е посочено, че лечебното заведение ще се финансира
със средства от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса, министърът на
здравеопазването или оправомощено от него
длъжностно лице служебно изисква становище
от Националната здравноосигурителна каса,
в т. ч. за възможностите за финансиране от
Националната здравноосигурителна каса на
съответните дейности, като становището се
предоставя в срок до един месец от искането.
(4) При необходимост от допълнителна
информация и/или документи министърът
на здравеопазването или оправомощено от
него длъжностно лице уведомява писмено
заявителя да представи в 7-дневен срок съ-
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ответните документи и/или информация. До
отстраняване на непълнотите срокът по ал. 6
спира да тече.
(5) Оценката по ал. 1 се извършва от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ в
срок до 45 дни от подаване на заявлението
по ал. 2.
(6) В двумесечен срок от получаване на
заявлението по ал. 2 и/или допълнителната
информация, и/или документите по ал. 4 по
предложение на министъра на здравеопазването Министерският съвет приема решение,
с което одобрява създаването или отказва да
одобри създаването на лечебно заведение за
болнична помощ.
(7) С решението на Министерския съвет
по ал. 1, с което се одобрява създаването на
лечебно заведение за болнична помощ, се
определят:
1. видът на лечебното заведение за болнична помощ;
2. структурата и предвижданият брой легла
за болнично лечение и медицински дейности
по видове и нива на компетентност на съответните структури;
3. срокът за реализиране на проекта, до
който може да се подаде заявление за издаване
на разрешение по чл. 47.
(8) Отказът по ал. 6 подлежи на обжалване
пред съответния административен съд по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
9. Член 37б се изменя така:
„Чл. 37б. (1) Извършването на нови медицински дейности от лечебни заведения за
болнична помощ се разрешава със заповед
на министъра на здравеопазването въз основа
на комплексна оценка на:
1. потребностите на населението от медицинска помощ съгласно Национа лната
здравна карта;
2. документите и информацията по ал. 2.
(2) За извършване на оценката по ал. 1 се
подава заявление до министъра на здраве
опазването, към което се прилагат:
1. проект, включващ информация за вида
на новите медицински дейности, структурите,
в които ще се осъществяват, предвиждания
брой легла за болнично лечение и нива на
компетентност на съответните структури,
етапи и срок за реализация на проекта;
2. тригодишен бизнес план за развитие на
лечебното заведение във връзка с извършването на новите медицински дейности, включително финансова обосновка и източниците
за финансиране на новите дейности;
3. становище от съответната районна колегия на Българския лекарски съюз или на
Българския зъболекарски съюз.
(3) Когато в документите по ал. 2 е посочено, че новите медицински дейности ще
се финансират със средства от бюджета на
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Националната здравноосиг у рителна каса,
министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице служебно
изисква становище от Националната здравноосигурителна каса, в т. ч. за възможностите
за финансиране от Националната здравно
осигурителна каса на съответните дейности,
като становището се предоставя в срок до
един месец от искането.
(4) При необходимост от допълнителна
информация и/или документи министърът
на здравеопазването или оправомощено от
него длъжностно лице уведомява писмено
за я ви т ел я да п редс та ви в 7-д невен срок
съответните документи и информация. До
отстраняване на непълнотите срокът по ал. 6
спира да тече.
(5) Оценката по ал. 1 се извършва от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ в
срок до 45 дни от подаване на заявлението
по ал. 2.
(6) В двумесечен срок от получаване на
заявлението по ал. 2 или допълнителната
информация, и/или документите по ал. 4 министърът на здравеопазването издава заповед,
с която разрешава или отказва да разреши
извършването на нови медицински дейности
от лечебно заведение за болнична помощ.
(7) В заповедта по ал. 1, с която се разрешава извършването на нови медицински
дейности от лечебно заведение за болнична
помощ, се определят:
1. видът на новите медицински дейности,
структурите, в които ще се осъществяват,
предвижданият брой легла за болнично лечение и нива на компетентност на съответните
структури;
2. срокът за реализиране на проекта, до
който лечебното заведение може да подаде
заявление за промяна на разрешението по
чл. 47.
(8) Отказът по ал. 6 подлежи на обжалване
пред съответния административен съд по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
10. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) Регистрацията се извършва от
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ въз основа
на заявление, в което се посочва единният
идентификационен код на дружеството или
кооперацията от Търговския регистър, и към
което се прилагат:
1. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава – за
дружествата, регистрирани в държава – членка
на Европейския съюз, или в държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. правилник за устройството, дейността и
вътрешния ред на лечебното заведение;
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3. имената на лицата – съдружници или
акционери в дружеството или членове на
кооперацията, учредяващи групова практика;
4. диплома за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно
ще работят в лечебното заведение;
5. документ за призната специалност на
лицата, които ще ръководят, съответно ще
работят в лечебното заведение, а в случаите
по чл. 14а – документ, че лицето е прието за
обучение за придобиване на специалност по
обща медицина;
6. разрешение от компетентния държавен
орган, когато в лечебното заведение ще се
използва медицинско оборудване с източник
на йонизиращо лъчение;
7. документи за платена държавна такса
по чл. 41, ал. 4, както и по чл. 46 от Закона
за здравето.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава в регионалната здравна инспекция.
(3) Изпълнителната агенция „Медицински
надзор“ установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на лицата – членове
на управителните и контролните органи на
лечебното заведение, когато са български
граждани. Лицата – членове на управителните
и контролните органи, които не са български
граждани, представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.
(4) В 10-дневен срок от постъпване на
заявлението по ал. 1 регионалната здравна
инспекция извършва проверка за спазване
на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение и
издава удостоверение. Когато се установи, че
в лечебното заведение не са спазени здравните
изисквания и/или утвърдените медицински
стандарти, регионалната здравна инспекция
дава предписания и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-дълъг
от три месеца.
(5) В деня на постъпване на заявлението
по ал. 1 регионалната здравна инспекция изпраща по служебен път искане до Българския
лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз и до Българската асоциация
на професионалистите по здравни грижи,
за издаване на удостоверения за вписване в
техните регистри на лекарите, лекарите по
дентална медицина, лекарските асистенти,
медицинските сестри или акушерките, които
ще ръководят и/или ще работят в лечебното
заведение, съответно в звеното по чл. 17а.
Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на
искането.
(6) Регистрацията на лечебната дейност по
чл. 2а се извършва от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински
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надзор“ въз основа на заявление от ректора
на висшето училище, към което се прилагат:
1. данни за наименованието, седалището
и адреса на управление на висшето училище;
2. дипломи за завършено висше образование и документи за призната специалност,
при наличие на такава, на ръководителите
на съответните катедри и на лекарите – преподаватели, и лекарите – преподаватели по
дентална медицина, които ще осъществяват
практическото обучение или ще извършват
научната дейност;
3. разрешение от компетентния държавен
орган, когато при извършване на дейността
по чл. 2а се използва медицинско оборудване
с източник на йонизиращо лъчение;
4. решение за институционална акредитация
на висшето училище и документ за програмна
акредитация, издадени по реда на Закона за
висшето образование;
5. информация за броя на откритите легла
по чл. 39, ал. 2;
6. документ за платена държавна такса по
чл. 41, ал. 4.
(7) Заявлението и документите по ал. 6 се
подават до регионалната здравна инспекция,
на територията на която се намира висшето
училище.
(8) В тридневен срок от извършване на
проверката по ал. 4 и получаване на удостоверенията по ал. 5 директорът на регионалната
здравна инспекция изпраща на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ документите
по ал. 1, 4 и 5, съответно по ал. 6.
(9) Когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 13, ал. 2 от Закона за
трансплантация на органи, тъкани и клетки, в
10-дневен срок от постъпване на документите
по ал. 8 Изпълнителната агенция „Медицински
надзор“ извършва проверка относно спазването на утвърдените медицински стандарти
в областта на трансплантацията на органи,
тъкани и клетки от лечебното заведение.
Когато се установят несъответствия, се дават
предписания и се определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-дълъг
от три месеца.
(10) Когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 131, ал. 1 от Закона
за здравето, в 10-дневен срок от постъпване
на документите по ал. 8 Изпълнителната
а г ен ц и я „Медиц и нск и на дзор“ извърш ва
проверка относно спазването на утвърдения
медицински стандарт по асистирана репродукция от лечебното заведение. В случаите,
когато се установят несъответствия, се дават
предписания и се определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-дълъг
от три месеца.
(11) При непълноти на представените документи по ал. 8 Изпълнителната агенция „Ме-
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дицински надзор“ в 10-дневен срок уведомява
писмено заявителя за това и определя срок
за отстраняването им. До отстраняване на
непълнотите срокът по ал. 13 спира да тече.
(12) При необходимост и в срока по ал. 13
Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ може да извърши самостоятелна проверка
относно спазването на изискванията по ал. 4.
(13) В едномесечен срок от получаване на
документите по ал. 8 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“ издава удостоверение за регистрация
на лечебното заведение или удостоверение за
извършване на лечебната дейност по чл. 2а или
мотивирано отказва да регистрира лечебното
заведение или лечебната дейност по чл. 2а.“
11. В чл. 41:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1, изречение
първо думите „регионалната здравна инспекция“ се заменят с „Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“;
б) в ал. 2, т. 4 думите „ал. 8“ се заменят
с „ал. 6“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение, удостоверение
за извършване на лечебна дейност по чл. 2а
и за използване на регистъра се заплащат
такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.“;
г) алинея 5 се отменя.
12. В чл. 42 думите „регионалната здравна инспекция“ се заменят с „Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“.
13. В чл. 43 думите „съответната регионална
здравна инспекция“ се заменят с „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
14. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. (1) Изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
прави мотивиран отказ за регистрация:
1. при непълноти на представените документи по чл. 40 и неотстраняването им в
срока, определен по реда на чл. 40, ал. 11;
2. когато лице, представляващо лечебното
заведение, е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е
реабилитирано, или е лишено от правото да
упражнява определена професия или дейност;
3. когато регионалната здравна инспекция
констатира неспазване на здравните изисквания, които не са отстранени в определения
от нея срок;
4. когато се констатират несъответствия
с утвърдените медицински стандарти в областта на трансплантация на органи, тъкани
и клетки и/или на утвърдения медицински
стандарт по асистирана репродукция, които
не са отстранени в определения за това срок;
5. когато лекарите, лекарите по дентална
медицина, лекарските асистенти, медицински-
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те сестри и акушерките, които ще ръководят
и/или ще работят в лечебното заведение,
съответно в звеното по чл. 17а, не са вписани в регистъра на съответната колегия
на Българския лекарски съюз, съответно на
Българския зъболекарски съюз и на Българската асоциация на професионалистите по
здравни грижи.
(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване
пред съответния административен съд по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
15. В чл. 45:
а) в ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. при установено нарушение на утвърдените медицински стандарти и/или здравни
изисквания;“
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Заличаването на регистрацията се
извършва със заповед на изпълнителни я
директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Заповедите по ал. 1, т. 1 – 6 и ал. 2,
т. 4 подлежат на обжалване пред съответния
административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
16. В чл. 46:
а) в ал. 1 думите „и диализните центрове“
се заменят с „диализните центрове и тъканните банки“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Разрешение за осъществяване на лечебна дейност на лечебни заведения по ал. 1 се
издава от министъра на здравеопазването, по
предложение на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.“
в) създава се ал. 4:
„(4) Разрешение за осъществяване на лечебна дейност на лечебни заведения за болнична
помощ се дава след решение на Министерския
съвет по реда на чл. 37а.“
17. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) За издаване на разрешение за
осъществяване на лечебна дейност лечебните
заведения по чл. 46, ал. 1 подават заявление
до министъра на здравеопазването, в което
посочват единния идентификационен код на
дружеството или кооперацията от Търговския
регистър, и към което се прилагат:
1. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава – за
дружествата, регистрирани в държава – членка
на Европейския съюз, или в държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. правилник за устройството, дейността и
вътрешния ред на лечебното заведение;
3. диплома за съответното висше образование на лицата, управляващи лечебното заведение, а за лицата по чл. 63, ал. 1, съответно
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и диплома, свидетелство или удостоверение
за квалификация по здравен мениджмънт
или диплома, или свидетелство за придобита
образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване
на квалификацията по чл. 43 от Закона за
висшето образование в областта на здравния
мениджмънт;
4. данните от документа за самоличност – за
членовете на управителните и контролните
органи на лечебното заведение;
5. разрешението от компетентния държавен
орган, когато в лечебното заведение ще се
използва медицинско оборудване с източник
на йонизиращо лъчение;
6. стандартните оперативни процедури, които съдържат подробни писмени описания на
последователността и начина на извършване
на дейностите по трансплантация за всеки
специфичен процес, материалите и методите,
които ще се използват, и очаквания резултат – за тъканните банки;
7. документи за платена държавна такса по
чл. 49, ал. 5 и по чл. 46 от Закона за здравето.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава в регионалната здравна инспекция.
(3) Изпълнителната агенция „Медицински
надзор“ установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на лицата – членове
на управителните и контролните органи на
лечебното заведение, когато са български
граждани. Лицата – членове на управителните
и контролните органи, които не са български
граждани, представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.
(4) В 20-дневен срок от постъпване на
заявлението по ал. 1 регионалната здравна
инспекция извършва проверка относно спазването на изискванията на този закон, наредбата
по чл. 46, ал. 3 и на утвърдените медицински
стандарти и издава удостоверение, а при установени несъответствия – дава предписания
и определя срок за отстраняването им, който
не може да бъде по-дълъг от три месеца.
(5) В деня на постъпване на заявлението
по ал. 2 регионалната здравна инспекция изпраща по служебен път искане до Българския
лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз, за издаване на удостоверения
за вписване в техните регистри на членовете
на управителните и контролните органи на
лечебното заведение, които са лекари или
лекари по дентална медицина. Съсловните
организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на искането.
(6) В едноседмичен срок от изтичането на
срока по ал. 4 регионалната здравна инспекция
изпраща на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ документите по ал. 1, 4 и 5.
(7) Когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 13, ал. 1 от Закона за
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трансплантация на органи, тъкани и клетки,
както и при заявление за получаване на разрешение за тъканна банка, Изпълнителната
агенция „Медицински надзор“ в 20-дневен
срок от постъпване на документите по ал. 6
извършва проверка за спазването на утвърдените медицински стандарти в областта на
трансплантацията на органи, тъкани и клетки
от лечебното заведение. Когато се установят
несъответствия, се дават предписания и се
определя срок за отстраняването им, който
не може да бъде по-дълъг от три месеца.
(8) Когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 131, ал. 1 от Закона за
здравето, в 20-дневен срок от постъпване на
документите по ал. 6 Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ извършва проверка
относно спазването на утвърдения медицински стандарт по асистирана репродукция от
лечебното заведение. Когато се установят
несъответствия, се дават предписания и се
определя срок за отстраняването им, който
не може да бъде по-дълъг от три месеца.
(9) При непълноти на представените документи по ал. 6 Изпълнителната агенция
„Медицински надзор“ в 20-дневен срок уведомява писмено лицето за това и определя
срок за отстраняването им. До отстраняване
на непълнотите срокът по чл. 48, ал. 1 спира
да тече.
(10) При необходимост и в срока по чл. 48,
ал. 1 Изпълнителната агенция „Медицински
надзор“ може да извърши самостоятелна
проверка относно спазването на изискванията
по ал. 4.“
18. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) В тридневен срок от получаване
на документите и извършване на проверките
по чл. 47 Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ изпраща на министъра на
здравеопазването заявлението за издаване
на разрешение за лечебна дейност заедно с
всички документи по чл. 47.
(2) При констатиране на непълноти или
неточности в документите по ал. 1 министърът
на здравеопазването ги връща на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“ с конкретни указания и
срок за тяхното актуализиране. До отстраняване на непълнотите и неточностите срокът
по чл. 48, ал. 3 спира да тече.
(3) В 75-дневен срок от подаване на документите по чл. 47 министърът на здравеопазването, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински
надзор“, издава разрешение за осъществяване
на лечебна дейност на лечебното заведение
или прави мотивиран отказ за издаването му.
В разрешението за осъществяване на лечебна
дейност се вписват:
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1. пълното наименование на лечебното
заведение по търговска регистрация – за търговските дружества и кооперациите;
2. единният идентификационен код на лечебното заведение (за търговските дружества и
кооперациите) и единен регистрационен номер;
3. дейностите съответно по чл. 19, чл. 20,
ал. 2 и 3, чл. 26, 26а, 26б, 27, 28а, 28б и по
чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето;
4. нивото на компетентност на съответните
структури;
5. медицинските специалности, по които
лечебното заведение осъществява дейност;
6. клиниките и отделенията, в които се
осъществява дейността, както и клиникодиагностичните структури, с техните нива
на компетентност;
7. адресът, на който се осъществява дейността.
(4) Министърът на здравеопазването, по
предложение на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“,
издава мотивиран отказ:
1. когато е прието решение на Министерския съвет за отказ по чл. 37а, съответно е
издадена заповед за отказ от министъра на
здравеопазването по чл. 37б;
2. при непълноти на представените документи по чл. 47 и неотстраняването им
в определения по реда на чл. 47, ал. 9 срок;
3. когато лице, представляващо лечебното
заведение, е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е
реабилитирано, или е лишено от правото да
упражнява определена професия или дейност;
4. когато се констатират несъответствия
с изискванията на този закон, със здравните
изисквания, утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1 и наредбата по чл. 46,
ал. 3, които не са отстранени в срока по чл. 47,
ал. 4, 7 или 8;
5. когато лекарите и лекарите по дентална
медицина, които ще ръководят лечебното
заведение, не са вписани в регистъра на съответната колегия на Българския лекарски съюз,
съответно на Българския зъболекарски съюз.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване
пред съответния административен съд по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
19. В чл. 49:
а) в ал. 2 изречение първо се заличава;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) За издаване на разрешението за осъществяване на лечебна дейност и за използване
на регистъра се заплащат такси в размер,
определен с тарифа на Министерския съвет.“;
в) алинея 6 се отменя.
20. В чл. 50:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Промени в разрешението за осъществяване на лечебна дейност чрез вписване
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на нови медицински дейности се извършват
само след издадена заповед на министъра на
здравеопазването по реда на чл. 37б.”;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4;
в) досегашната ал. 4 се отменя.
21. В чл. 51:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на здравеопазването по
предложение на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
може да отнеме разрешението за осъществяване на лечебна дейност, когато:
1. разрешението е издадено въз основа на
неверни данни, установени по съответния ред
след неговото издаване;
2. се извършват лечебни дейности извън
тези, за които е издадено разрешението;
3. се нарушава глава трета, раздели I, II
и III и глава четвърта, раздели III и IV от
Закона за здравето;
4. е установено повторно нарушение на
изискванията на този закон и/или повторно
нарушение на утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1;
5. не е започнало или е спряно извършването на лечебна дейност в продължение на
6 месеца;
6. е постъпило искане от лечебното заведение за преустановяване на лечебната дейност,
към което е приложено решение на неговия
собственик.“;
б) в ал. 2 думите „или определено от него
длъжностно лице от състава на министерството“ се заличават;
в) в ал. 3 думите „или определено от него
длъжностно лице от състава на министерството“ се заменят с „по предложение на
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция „Медицински надзор“.
22. Член 51а се отменя.
23. В чл. 62, ал. 2 думите „чл. 90, ал. 2,
за срока на акредитационната им оценка“ се
заменят с „чл. 90, ал. 4, за срока на одобрението по чл. 91, ал. 10“.
24. В чл. 63, ал. 2 се създава изречение
второ: „Съветът на директорите на държавните лечебни заведения за болнична помощ
се състои от трима души.“
25. В ч л. 73, изречение п ърво д у ми те
„ал. 2“ се заменят с „ал. 4“, а в изречение
второ думите „и чл. 49 от Закона за висшето
образование“ се заличават.
26. Глава девета с чл. 86 – 89б се отменя.
27. В чл. 90:
а) в ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така:
„Лечебните заведения могат да провеждат
дейности и по:“;
б) създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Дейностите по ал. 1 могат да се провеждат от лечебни заведения, които са получили
одобрение от министъра на здравеопазването.
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(3) Критериите и условията, на които трябва
да отговаря структурата и организацията на
дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване и квалификацията на персонала,
за да може лечебното заведение да осъществява
дейностите по ал. 1, се определят с наредба
на министъра на здравеопазването.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
думите „много добра“ или „отлична“ акредитационна оценка“ се заменят с „одобрение
от министъра на здравеопазването“, а думите „акредитационната оценка“ се заменят с
„одобрението“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „акредитационната оценка“ се заменят
с „одобрението по ал. 2“;
д) досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно
ал. 6, 7 и 8;
е) създава се ал. 9:
„(9) Критериите, на които трябва да отговарят лечебните заведения или техните клиники или отделения по ал. 1, за да придобият
правата на университетски болници/клиники
или отделения, се определят с наредба на
Министерския съвет.“
28. Член 91 се изменя така:
„Чл. 91. (1) За получаване на одобрение
по чл. 90, ал. 2 ръководителят на лечебното
заведение подава до министъра на здраве
опазването заявление, към което прилага:
1. обосновка за съответствието на лечебното заведение с критериите и условията на
наредбата по чл. 90, ал. 3;
2. документ за платена държавна такса в
размер, определен с тарифата по чл. 41, ал. 4.
(2) Проверката на съответствието на лечебното заведение с критериите и условията
на наредбата по чл. 90, ал. 3 се извършва от
експертна комисия, определена от министъра
на здравеопазването или оправомощен от
него заместник-министър, при условия и по
ред, определени с наредбата по чл. 90, ал. 3.
(3) В случай на непълноти на представените документи по ал. 1 министърът на
здравеопазването или оправомощен от него
заместник-министър писмено уведомява за
това заявителя и определя 7-дневен срок за
отстраняването им.
(4) Резултатите от проверката по ал. 2 се
разглеждат от консултативен съвет, който
предоставя на министъра на здравеопазването
становище за одобряване или за отказ да бъде
одобрено лечебното заведение за извършване
на дейностите по чл. 90, ал. 1. Редът за предоставяне на становището и организацията
на работа на съвета се определят с наредбата
по чл. 90, ал. 3.
(5) Съветът по ал. 4 се създава със заповед на министъра на здравеопазването и се
състои от представители на Министерството
на здравеопазването, Изпълнителна агенция
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„Медицински надзор“, Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз,
Българския зъболекарски съюз, Българския
фармацевтичен съюз, Българската асоциация
на професионалистите по здравни грижи и
на представителните организации за защита
правата на пациентите.
(6) В двумесечен срок от подаване на
заявлението по ал. 1 или от отстраняване
на неп ъ лнот и те по а л. 3 минист ърът на
здравеопазването или оправомощен от него
заместник-министър издава заповед, с която
одобрява или мотивирано отказва да одобри
лечебното заведение за извършване на дейностите по чл. 90, ал. 1.
(7) Министърът на здравеопазването или
оправомощен от него заместник-министър
мотивирано отказва да одобри лечебното
заведение за извършване на дейностите по
чл. 90, ал. 1:
1. при непълноти на представените документи и неотстраняването им в срока по ал. 3;
2. когато при проверката по ал. 2 е установено несъответствие с критериите и условията
на наредбата по чл. 90, ал. 3.
(8) Отказът по ал. 7 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс пред съответния административен съд.
(9) В заповедта, с която се одобрява лечебното заведение за извършване на дейностите
по чл. 90, ал. 1, се посочват видът на обучението и специалностите, по които лечебното
заведение ще извършва обучение на студенти
или специализанти.
(10) Одобрението за извършване на дейностите по чл. 90, ал. 1 е за срок 5 години.
(11) Министърът на здравеопазването или
оправомощено от него длъжностно лице може
да отнеме правото на лечебното заведение
да извършва дейностите по чл. 90, ал. 1 и
преди изтичане на срока по ал. 10, ако се
установи, че лечебното заведение не отговаря
на критериите и условията на наредбата по
чл. 90, ал. 3.“
29. Член 92 се изменя така:
„Чл. 92. (1) В Министерството на здравеопазването се води публичен регистър на
лечебните заведения, получили одобрение за
извършване на дейностите по чл. 90, ал. 1. В
регистъра се вписват:
1. номерът и датата на заповедта за одобрение за извършване на дейностите по чл. 90,
ал. 1;
2. наименованието на лечебното заведение;
3. видът на обучението и специалностите,
по които лечебното заведение ще извършва
обучение на студенти и/или специализанти.
(2) В регистъра по ал. 1 се обособява отделен раздел, в който по реда на подаване се
вписват лицата, подали заявление, и се описват
броят и видът на приложените към заявле-
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нието документи. В този раздел се отбелязва
и движението на преписката, образувана по
заявлението.
(3) Условията и редът за водене на регистъра се определят с наредбата по чл. 90, ал. 3.“
30. Член 93 се отменя.
31. В глава единадесета се създава чл. 95а:
„Чл. 95а. (1) Лечебните заведения могат да
създават и да участват в системи за самооценка
и рейтингови системи за оценка на качеството на осъществяваните от тях медицински и
организационни дейности и за дейностите по
финансово и административно управление.
(2) За целите на ал. 1 лечебните заведения
могат да взаимодействат помежду си и със
съсловни и пациентски организации, както
и да се организират и сдружават, без да извършват търговски сделки.
(3) Участието в системите по ал. 1 е доброволно.
(4) Критериите за участие в системите по
ал. 1, начинът на тяхното функциониране,
както и елементите на осигуряваната чрез
тях оценка се определят от лицата по ал. 2.
(5) Лечебните заведения по ал. 2 са длъжни
да оповестят въведените системи по ал. 1 и
да поддържат актуална информация за тяхното функциониране в интернет с оглед на
информираност на пациентите и на другите
заинтересовани лица.
(6) Лечебните заведения – участници в
системите по ал. 1, публикуват информация за
оценките, които системата дава по съответни
показатели, на своите интернет страници.“
32. В чл. 98:
а) в ал. 1 след думата „каса“ се добавя „и
не се предоставят по реда на чл. 82 от Закона
за здравето“;
б) създават се ал. 3 и 4:
„(3) Лечебните заведения са длъжни да
поставят на общодостъпни места в сградата
си информация относно вида и цената на
всички предоставяни медицински и други
усл у ги и за начина на зап лащането им.
Информацията се публикува и на интернет
страницата на лечебните заведения или се
оповестява по друг обичаен начин, както и
на интернет страницата на Министерството
на здравеопазването.
(4) Лечебните заведения са длъжни да издават на пациентите финансов документ за
всички заплатени от тях суми във връзка с
обслужването им.“
33. В чл. 105 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 паричните постъпления се превеждат по сметка на лечебното
заведение, остават негова собственост и могат
да се ползват за инвестиции, пряко свързани
с предмета на дейност и за удовлетворяване
интересите на кредиторите след разрешение
на собственика на капитала.“
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34. В чл. 106:
a) в ал. 2 изречение второ се заличава;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Държавата може да предоставя субсидии на учредени от общините и/или държавата
лечебни заведения за болнична помощ за
дейността им на адреси в населени места в
труднодостъпни и/или отдалечени райони, в
рамките на средствата, предвидени в бюджета
на Министерството на здравеопазването за
съответната календарна година. Субсидирането на учредени от общините лечебни заведения за болнична помощ се осъществява по
предложение на Националното сдружение на
общините в Република България. Критериите
и редът за определяне на лечебните заведения
и за предоставяне на субсидиите се определят
с наредбата по чл. 106а, ал. 6.“
35. Член 106а се изменя така:
„Чл. 106а. (1) Министерството на здравеопазването субси дира преобразу ваните
държавни и общински лечебни заведения за
болнична помощ и лечебните заведения за
болнична помощ с държавно и/или общинско
участие в капитала за дейностите по чл. 82,
ал. 1, т. 6а, 6в и 9 от Закона за здравето.
(2) Министерството на здравеопазването
субсидира лечебните заведения по ал. 1 и
за дейности по поддържане на медицински
регистри и дейности по чл. 82, ал. 1, т. 8 от
Закона за здравето, определени от министъра
на здравеопазването с наредбата по ал. 6.
(3) Министерството на здравеопазването
субсидира държавни и общински лечебни
заведения за болнична помощ и държавни
и общински центрове за психично здраве
за дейностите по чл. 82, ал. 1, т. 3 и 3б от
Закона за здравето, както и за медицинска
експертиза, осъществявана от ТЕЛК.
(4) Министерството на здравеопазването
може да субсидира за дейности по ал. 1, 2 и
3 и лечебните заведения към Министерския
съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
(5) Извън случаите по ал. 1 – 4 Министерството на здравеопазването субсидира:
1. лечебни заведения за болнична помощ
за оказване на спешна медицинска помощ на
пациенти със спешни състояния, преминали
през спешни отделения, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение;
2. държавни и общински лечебни заведения
за болнична помощ за оказване на консултативна медицинска помощ на спешни пациенти
по искане на дежурните екипи в центровете
за спешна медицинска помощ.
(6) Субсидирането по ал. 1 – 5 се извършва
по критерии и по ред, определени с наредба
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на министъра на здравеопазването, въз основа на едногодишни договори, в рамките на
средствата за тези дейности по бюджета на
Министерството на здравеопазването за съответната календарна година и при спазване
на изискванията на Закона за държавните
помощи.
(7) С наредбата по ал. 6 се определят
и критериите и редът за финансиране на
държавни и общински лечебни заведения, в
които ветерани от войните, военноинвалиди
и военнопострадали осъществяват правото
си на отдих и лечение, предвидено в нормативен акт.“
36. Създава се чл. 116г:
„Чл. 116г. Управител, съответно изпълнителен директор, на лечебно заведение по чл. 6,
ал. 6, който извършва дейност в нарушение на
утвърдените стандарти за финансова дейност,
се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв.,
а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба в размер от 3000 до 6000 лв.“
37. Създава се чл. 116д:
„Чл. 116д. Който извършва дейност в нарушение на утвърдените правила за добра
медицинска практика, правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална
медицина, правила за добра фармацевтична
практика или правила за добра медицинска
практика по здравни грижи в съответните
професионални области, се наказва с глоба
в размер от 200 до 1000 лв., а при повторно
извършване на същото нарушение – с глоба
в размер от 1000 до 3000 лв.“
38. Създава се чл. 116е:
„Чл. 116е. Длъжностно лице, което не окаже
съдействие на служителите на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ при осъществяване на техните правомощия, се наказва
с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при
повторно извършване на същото нарушение
с глоба в размер от 4000 до 8000 лв.“
39. Създава се чл. 116ж:
„Чл. 116ж. (1) Който не изпълни задължително предписание по чл. 7г, ал. 2, т. 3, ако
не подлежи на по-тежко наказание, се наказва
с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при
повторно извършване на същото нарушение
с глоба в размер от 3000 до 6000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
3000 до 6000 лв., а при повторно извършване
на същото нарушение с имуществена санкция
от 10 000 до 15 000 лв.“
40. Член 117 се изменя така:
„Чл. 117. Нарушенията по чл. 115 – 116ж се
установяват с актове, съставени от длъжностни
лица, определени от изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, а наказателните постановления се издават
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от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“.“
§ 36. В Закона за медицинските изделия
(обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 110 от
2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 39 и 60 от 2011 г., бр. 54 и 84 от 2012 г.,
бр. 14 и 38 от 2015 г., бр. 14 и 43 от 2016 г. и
бр. 84 от 2018 г.) в чл. 30а се правят следните
изменения:
1. В ал. 1 думите „от държавния бюджет,
чрез бюджета на Министерството на труда и
социалната политика“ и запетаята пред тях
се заличават.
2. В ал. 3 думите „на Министерския съвет, приета по предложение на“ се заменят
с „издадена от“, а думите „и министъра на
труда и социалната политика“ се заличават.
§ 37. В Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от
2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7,
15, 17, 24, 30, 49, 77, 80 и 86 от 2018 г.) в чл. 14
ал. 8 се изменя така:
„(8) Законът не се прилага за:
1. договори, сключвани от Националната
здравноосигурителна каса с изпълнители на
медицинска помощ по смисъла на чл. 58 от
Закона за здравното осигуряване;
2. договори, сключвани от Националната
здравноосигурителна каса за заплащане и за
договаряне на отстъпки на:
а) лекарствени продукти, медицински изделия, високоспециализирани апарати/уреди
за индивидуална употреба;
б) помощни средства, приспособления и
съоръжения за хората с увреждания.“
§ 38. В Закона за съсловните организации
на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (обн.,
ДВ, бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 85 от 2005 г.,
бр. 30, 59 и 75 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г.,
бр. 13 от 2008 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 и 101
от 2010 г., бр. 103 от 2016 г. и бр. 91 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея:
аа) точка 5 се изменя така:
„5. приемат правила за добра медицинска
практика по здравни грижи в съответната
професионална област и ги предлагат за утвърждаване от министъра на здравеопазването,
след становище на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“;“
бб) създава се т. 5а:
„5а. изпращат приетите правила за добра
медицинска практика по здравни грижи по т. 5
за становище на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“;“
б) създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Правилата за добра медицинска практика по здравни грижи по ал. 1, т. 5 предста-

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

вляват система от насоки и принципи, които
описват професионалните ценности, знания,
умения и поведение, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински
специалисти, зъботехниците и помощник-фармацевтите може да прилагат в съответствие
с опита си и професионалната си преценка.
(3) Правилата за добра медицинска практика по здравни грижи по ал. 1, т. 5 се актуализират при необходимост или при поискване на
всяка една от страните по реда на този закон.
(4) Министърът на здравеопазването утвърждава правилата за добра медицинска
практика по здравни грижи по ал. 1, т. 5 в
срок до един месец от предоставянето им и
ги обнародва в „Държавен вестник“.“
2. В чл. 16, т. 3 думите „чл. 8, т. 2“ се заменят с „чл. 8, ал. 1, т. 2“.
3. В чл. 20:
а) в т. 2 думите „чл. 8, т. 3“ се заменят с
„чл. 8, ал. 1, т. 3“;
б) в т. 3 думата „изработва“ се заменя с
„изготвя“.
4. В чл. 21а се създава ал. 5:
„(5) Националният съвет по качество на
БАЗ и на БАПФ изготвя правила за добра
медицинска практика по здравни грижи в
съответната професионална област при упражняване на професията от зъботехниците,
съответно от помощник-фармацевтите.“
5. В чл. 29 думите „чл. 8, т. 2“ се заменят
с „чл. 8, ал. 1, т. 2“.
6. В чл. 32, ал. 2 думите „чл. 8, т. 4“ се
заменят с „чл. 8, ал. 1, т. 4“.
7. В чл. 37, ал. 1 в текста преди т. 1 думите
„чл. 8, т. 2“ се заменят с „чл. 8, ал. 1, т. 2“.
8. В чл. 39а думите „чл. 8, т. 5“ се заменят
с „чл. 8, ал. 1, т. 5“.
9. В чл. 40:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Контролът по спазване на правилата
за добра медицинска практика по здравни
грижи в съответната професионална област
се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“ по реда на Закона за
лечебните заведения съвместно с БАПЗГ,
БАЗ и БАПФ.“
10. В чл. 41 в текста преди т. 1 след думите
„чл. 40“ се добавя „ал. 1, т. 1“.
11. В чл. 42 след думите „чл. 40“ се добавя
„ал. 1, т. 1“.
12. В чл. 43, ал. 1 след думите „чл. 40“ се
добавя „ал. 1, т. 1“.
13. В чл. 45, ал. 2 след думите „чл. 40“ се
добавя „ал. 1, т. 1“.
14. В § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба думите „чл. 8, т. 3“ се заменят с „чл. 8,
ал. 1, т. 3“.
§ 39. В Закона за съсловните организации
на лекарите и на лекарите по дентална меди-
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цина (обн., ДВ, бр. 83 от 1998 г.; изм., бр. 70
от 2004 г., бр. 76 и 85 от 2005 г., бр. 30, 59, 75
и 105 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 13 и 102
от 2008 г., бр. 101 от 2009 г., бр. 98 и 101 от
2010 г. и бр. 39 от 2011 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея:
аа) точка 4 се изменя така:
„4. изготвят и приемат Правила за добра
медицинска практика, съответно Правила за
добра медицинска практика на лекарите по
дентална медицина и ги предлагат за утвърждаване от министъра на здравеопазването,
след становище на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“;“
бб) създава се т. 4а:
„4а. изпращат приетите правила за добра
медицинска практика по т. 4 за становище на
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“;“
вв) точка 7 се изменя така:
„7. организират, координират, провеждат,
регистрират и контролират продължаващото медицинско обучение на лекарите и на
лекарите по дентална медицина при условия
и по ред, определени в договори с висшите
училища и Военно медицинска академия;“
б) създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Правилата за добра медицинска практика по ал. 1, т. 4 включват:
1. система от насоки и принципи, които
описват професионалните ценности, знания,
умения и поведение, които лекарите и лекарите по дентална медицина може да прилагат
в съответствие с опита си и професионалната
си преценка – общи правила;
2. медицински практики, клинични насоки, консенсуси, основани на доказателства,
препоръки и правила за профилактика, диагностика и лечение, които създават условия
за възможно най-добър изход от заболяването – специални правила.
(3) Правилата за добра медицинска практика по ал. 1, т. 4 се актуализират при необходимост или при поискване на всяка една
от страните по реда на този закон.
(4) Министърът на здравеопазването утвърждава правилата за добра медицинска
практика по ал. 1, т. 4 в срок до един месец
от предоставянето им и ги обнародва в „Държавен вестник“.“
2. В чл. 13:
а) в ал. 1, т. 3 думите „чл. 5, т. 6“ се заменят
с „чл. 5, ал. 1, т. 6“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Управителният съвет на БЛС, съответно управителният съвет на БЗС, определя от
състава си представители – 10 за БЛС и 9 за
БЗС, за участие в изготвянето, приемането
и подписването на Национален рамков до-

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

говор за медицинските дейности, съответно
Национален рамков договор за денталните
дейности по чл. 53, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, както и в предоговарянето
и подписването на анекси по чл. 53, ал. 3 от
Закона за здравното осигуряване.“
3. В чл. 16, ал. 2 т. 1 се отменя.
4. В чл. 24, т. 2 думите „чл. 5, т. 6“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 6“.
5. В чл. 34, ал. 1 в текста преди т. 1 думите
„чл. 5, т. 6“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 6“.
6. В чл. 36, т. 2 накрая се добавя „по чл. 5,
ал. 1, т. 4“.
7. В чл. 36а накрая се добавя „по чл. 5,
ал. 1, т. 4“.
8. В чл. 37:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
в т. 2 накрая се добавя „по чл. 5, ал. 1, т. 4“;
б) създава се ал. 2:
„(2) Контролът по спазване на правилата за добра медицинска практика по чл. 5,
ал. 1, т. 4 се осъществява от Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ по реда на
Закона за лечебните заведения съвместно
с Българския лекарски съюз и Българския
зъболекарски съюз.“
9. В чл. 38:
а) в текста преди т. 1 след думите „чл. 37“
се добавя „ал. 1, т. 1“;
б) в т. 2 думите „за нарушения по чл. 37,
т. 1, съответно в размер от пет до десет минимални работни заплати – за нарушения по
чл. 37, т. 2“ се заличават;
в) в т. 3 думите „за нарушения по чл. 37,
т. 1, съответно, за срок от 6 месеца до две
години – за нарушения по чл. 37, т. 2“ се
заличават.
10. В чл. 39 след думите „чл. 37“ се добавя
„ал. 1, т. 1“.
11. В чл. 40, ал. 1 след думите „чл. 37“ се
добавя „ал. 1, т. 1“.
12. В чл. 42 навсякъде след думите „чл. 37“
се добавя „ал. 1, т. 1“.
§ 40. В Закона за съсловната организация
на магистър-фармацевтите (обн., ДВ, бр. 75
от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 31 от
2007 г., бр. 13 и 71 от 2008 г., бр. 41 от 2009 г.
и бр. 98 и 101 от 2010 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея:
аа) точка 3 се изменя така:
„3. приема правила за добра фармацевтична
практика и ги предлага за утвърждаване от министъра на здравеопазването, след становище
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“;“
бб) създава се т. 3а:
„3а. изпращат приетите правила за добра
фармацевтична практика по т. 3 за становище
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“;“
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б) създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Правилата за добра фармацевтична
практика по ал. 1, т. 3 представляват система от насоки и принципи, които описват
професионалните ценности, знания, умения
и поведение, които магистър-фармацевтите
може да прилагат в съответствие с опита си
и професионалната си преценка.
(3) Правилата за добра фармацевтична
практика по ал. 1, т. 3 се актуализират при
необходимост или при поискване на всяка
една от страните по реда на този закон.
(4) Министърът на здравеопазването утвърждава правилата за добра фармацевтична
практика по ал. 1, т. 3 в срок до един месец
от предоставянето им и ги обнародва в „Държавен вестник“.“
2. В чл. 12, т. 4 думите „чл. 5, т. 4“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 4“.
3. В чл. 16, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. изготвя правилата за добра фармацевтична практика по чл. 5, ал. 1, т. 3;“.
4. В чл. 25, т. 2 думите „чл. 5, т. 4“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 4“.
5. В чл. 28, ал. 4 след думите „чл. 37“ се
добавя „ал. 1“.
6. В чл. 33, ал. 1 в текста преди т. 1 думите
„чл. 5, т. 4“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 4“.
7. В чл. 37:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
в т. 2 накрая се добавя „по чл. 5, ал. 1, т. 3“;
б) създава се ал. 2:
„(2) Контролът по спазване на правилата
за добра фармацевтична практика по чл. 5,
ал. 1, т. 3 се осъществява от Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ по реда на
Закона за лечебните заведения съвместно с
Българския фармацевтичен съюз.“
8. В чл. 38 в текста преди т. 1 след думите
„чл. 37“ се добавя „ал. 1, т. 1“.
9. В чл. 39, ал. 1 след думите „чл. 37“ се
добавя „ал. 1, т. 1“.
10. В чл. 41, ал. 2 след думите „чл. 37“ се
добавя „ал. 1, т. 1“.
§ 41. В Закона за трансплантация на органи,
тъкани и клетки (обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.;
изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 36 и
41 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 9 от 2011 г.,
бр. 60 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10а, ал. 2 т. 3 се отменя.
2. В чл. 11:
а) алинеи 1, 2 и 3 се отменят;
б) в ал. 4 думите „Изпълнителната агенция
по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;
в) в ал. 5:
аа) текстът преди т. 1 се изменя така: „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“:“;
бб) в т. 5а думите „Закона за здравето и
Закона за лечебните заведения, относно из-
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вършване на дейностите по трансплантация
и асистирана репродукция“ се заличават;
г) в ал. 6 думите „Изпълнителната агенция
по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
3. Член 11а се отменя.
4. В чл. 18, ал. 2, изречение второ думите
„директора на Изпълнителната агенция по
трансплантация“ се заменят с „изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
5. В чл. 20:
а) в ал. 3 думите „Изпълнителната агенция
по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;
б) в ал. 5 в изречение първо и второ думите
„Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция
„Медицински надзор“;
в) в ал. 6 думите „директора на Изпълнителната агенция по трансплантация“ се
заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;
г) в ал. 7 думите „Изпълнителната агенция
по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
6. В чл. 39а:
а) в ал. 1 думите „Изпълнителната агенция
по трансплантация извършва инспекции“ се
заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ извършва проверки“;
б) в ал. 2 думата „Инспекции“ се заменя
с „Проверки“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Проверките по ал. 1 и 2 се извършват от
квалифицирани служители на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“ при условия и
по ред, определени с наредбата по чл. 7в, ал. 4
от Закона за лечебните заведения.“
7. В чл. 42:
а) в а л. 1 д у м и т е „в Изп ъ л н и т ел ната
агенция по трансплантация, определени от
нейния директор“ се заменят с „определени
от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“;
б) в ал. 2 думите „министъра на здравеопазването или от оправомощено от него
длъжностно лице“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“.
8. В чл. 43:
а) в а л. 1 д у м и т е „в Изп ъ л н и т ел ната
агенция по трансплантация, определени от
нейния директор“ се заменят с „определени
от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“;
б) в ал. 2 думите „министъра на здравеопазването или от оправомощено от него
длъжностно лице“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“.
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9. В чл. 46:
а) в ал. 1 думите „Изпълнителната агенция
по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За лечебните заведения по чл. 13,
ал. 3 копие от заповедта за спиране по ал. 1
се изпраща на съответния първостепенен
разпоредител с бюджет, към когото директорът на лечебното заведения е второстепенен
разпоредител с бюджет.“;
в) в ал. 3:
аа) в текста преди т. 1 думите „Изпълнителната агенция по трансплантация“ се
заменят с „Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;
бб) в т. 1 думите „предложи на министъра
на здравеопазването да“ се заличават;
вв) в т. 2 думите „предложи на директора
на съответната регионална здравна инспекция
да“ се заличават;
гг) в т. 3 думите „издаде заповед, с която
да“ се заличават и накрая се добавя „като
уведоми за това съответния първостепенен
разпоредител с бюджет, към когото директорът на лечебното заведение е второстепенен
разпоредител с бюджет“.
10. В останалите текстове на закона думите
„Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителната агенция
„Медицински надзор“.
§ 42. В Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от
2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от
2015 г., бр. 39, 57, 85 и 97 от 2016 г.; Решение
№ 3 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 20
от 2017 г.; изм., бр. 85 от 2017 г. и бр. 94 от
2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 131, ал. 1 думите „Център „Фонд
за лечение на деца“ към министъра на здраве
опазването“ се заменят с „Националната здравноосигурителна каса – за дейности за лечение
на лица до 18-годишна възраст, финансирани
с трансфери от бюджета на Министерството
на здравеопазването“.
2. В § 8 от допълнителните разпоредби в
т. 3 накрая се добавя „и осигурява прилагането на Решение (ЕС, Евратом) 2018/994
на Съвета от 13 юли 2018 г. за изменение на
Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори,
приложен към Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО,
Евратом на Съвета от 20 септември 1976 г.
(ОВ, L 178/1 от 16 юли 2018 г.).“
§ 43. Законът влиза в сила от 1 януари
2019 г., с изключение на:
1. параграф 29, т. 13, буква „б“, т. 14 и 15,
§ 30 и § 42, т. 2, които влизат в сила от деня
на обнародването на закона в „Държавен
вестник“;
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2. параграф 28, т. 6 – 12 и т. 14 – 19, § 35,
т. 3, с изключение на чл. 7а, ал. 4 и чл. 7в,
ал. 4, т. 5 и 6, т. 8 – 22 и т. 36 – 40, § 41, т. 2 – 8,
т. 9, букви „а“ и „в“ и т. 10, които влизат в
сила от 1 април 2019 г.;
3. параграф 29, т. 5, буква „а“ относно
думите „и чрез бюджета на Министерството
на здравеопазването за заплащане на медицинските изделия, помощните средства,
приспособленията и съоръженията за хората
с увреждания“, т. 9, буква „а“ относно думите
„както и медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората
с увреждания“, т. 9, буква „г“ относно думите
„и помощните средства, приспособленията
и съоръженията за хората с увреждания“ и
относно думите „както и с лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт
на медицински изделия, помощни средства,
приспособлени я и съоръжени я за хора с
увреждания, регистрирани като търговци и
вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт
на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с
увреждания“ и т. 9, буква „д“ относно ал. 15,
т. 3 и ал. 16 относно думите „както и с лицата,
осъществяващи дейности по предоставяне и
ремонт на помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия за хора
с увреждания, регистрирани като търговци
и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт
на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с
увреждания – за заплащане на медицински
изделия, помощни средства, приспособления
и съоръжения за хора с увреждания“, т. 25,
буква „а“ – ал. 1, т. 13 относно думите „помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания“ и т. 25, буква
„б“ относно ал. 4 относно думите „и лицата,
осъществяващи дейности по предоставяне и
ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора
с увреждания, регистрирани като търговци и
вписани в регистъра на лицата, осъществяващи
дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия за хората с увреждания“
и „и помощни средства, приспособления и
съоръжения за хората с увреждания“, § 36 и
§ 37 относно чл. 14, ал. 8, т. 2, буква „б“, които
влизат в сила от 1 януари 2020 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 27 ноември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
10605
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УКАЗ № 291
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2019 г., приет от 44-то Народно
събрание на 28 ноември 2018 г.
Издаден в София на 5 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване
по приходите и трансферите на обща сума
11 759 728,0 хил. лв., както следва:
П О К А З АТ Е Л И
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

Сума
(хил. лв.)
11 759 728,0

1. Осигурителни приходи

7 473 161,9

1.1. Осигурителни вноски

7 473 161,9

2. Неданъчни приходи

55 969,5

2.1. Приходи и доходи от собственост

6 840,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

22 892,0

2.3. Други приходи

26 237,5

3. Внесени ДДС и други данъци
върху продажбите

-1 065,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното
обществено осигуряване

297 560,8

5.
Получени
допълнителни
трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на
недостига от средства

1. Разходи
1.1. Пенсии
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

1.1.3. К а п и та лов т ра нсфер за
прехвърляне на пенсионни права
към пенсионните схеми на ЕС,
ЕЦБ и ЕИБ
1.2. Социални помощи и обезщетения
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,
подпомагане и заетостта
1.3.1. Разходи за персонал
1.3.2. Издръжка
1.3.3. Платени данъци, такси и
административни санкции
1.3.4. Разходи за членски внос и
участие в нетърговски организации и дейности
1.3.5. Капиталови разходи
1.4. Отбрана и сигурност
2. Предоставени трансфери
2.1. На Министерството на труда
и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане
съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква
„в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13,
ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално
осигуряване
2.2. На Министерството на труда
и социалната политика за фонд
„Условия на труд“
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки
и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за
социално осигуряване
2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно
чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално
осигуряване
2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно
ч л. 92, а л. 4 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж
(НПОС)
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1 500,0
1 639 795,1
122 717,5
68 762,2
45 690,0
550,0
127,8
7 587,5
160,1
7 400,0

3 150,0
4 000,0

3 000,0

1 000,0

250,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено
осигуряване, както следва:
3 934 100,8

(2) Приема конс ол и д и ра н и я бюд же т
на д ърж а вно т о общес т вено оси г у ря ва не
по разходите и трансферите на обща сума
11 759 728,0 хил. лв., както следва:
І . РА ЗХОД И И Т РА НСФЕ РИ – ВСИЧКО

ВЕСТНИК

11 759 728,0
11 752 328,0
9 989 655,3
9 691 644,6
296 510,7

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
ФИНАНСИРАНЕ
Погашения по дългосрочни заеми
от банки и финансови институции
от чужбина (-)
Наличност в края на периода

0,0

0,0
0

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума
5 134 099,7 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

5 134 099,7

1. Осигурителни приходи

5 107 449,6

БРОЙ 102
1.1. Осигурителни вноски
2.3. Други приходи
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното
обществено осигуряване

ДЪРЖАВЕН
5 107 449,6
26 000,0

650,1

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“
по разходите и трансферите на обща сума
8 855 442,7 хил. лв., както следва:

ВЕСТНИК
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното
обществено осигуряване
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296 510,7

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии,
вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова
дейност“ на обща сума 296 525,0 хил. лв.,
както следва:

8 855 442,7

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

296 525,0

1. Разходи

8 855 442,7

1. Разходи

296 525,0

1.1. Пенсии

8 854 825,6

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

1.1. Пенсии

296 510,7

8 853 325,6

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

296 510,7

1.2. Социални помощи и обезщетения

14,3

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

1.1.3. Капиталов трансфер за
прехвърляне на пенсионни права
към пенсионните схеми на ЕС,
ЕЦБ и ЕИБ

1 500,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

617,1

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-3 721 343,0

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и
трансферите на обща сума 696 544,3 хил. лв.,
както следва:

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-14,3

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“
по приходите и трансферите на обща сума
217 475,3 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

217 475,3

696 544,3

1. Осигурителни приходи

217 475,3

1. Осигурителни приходи

696 544,3

1.1. Осигурителни вноски

217 475,3

1.1. Осигурителни вноски

696 544,3

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за
лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите
на обща сума 796 488,5 хил. лв., както следва:

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите
и трансферите на обща сума 57 510,6 хил. лв.,
както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

796 488,5

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

57 510,6

1. Разходи

796 488,5

1. Разходи

53 160,6

1.1. Пенсии

796 487,1

1.1. Пенсии

41 831,9

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

796 487,1

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

41 831,9

1.2. Социални помощи и обезщетения

1,4

1.2. Социални помощи и обезщетения

11 328,7

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както
следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-99 944,2

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии,
несвързани с трудова дейност“ по приходите и
трансферите на обща сума 296 510,7 хил. лв.,
както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

296 510,7

2. Предоставени трансфери

4 350,0

2.1. На Министерството на труда
и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане
съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса
за социално осигуряване

350,0

2.2. На Министерството на труда
и социалната политика за фонд
„Условия на труд“

4 000,0
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2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно
чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

3 000,0

1 000,0

159 964,7

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо
заболяване и майчинство“ по приходите и
трансферите на обща сума 1 137 018,7 хил. лв.,
както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

449 568,2

1. Разходи

449 568,2

1.2. Социални помощи и обезщетения

449 568,2

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
2. Неданъчни приходи

22 892,0

1. Осигурителни приходи

1 137 018,7

1.1. Осигурителни вноски

1 137 018,7

2.3. Други приходи

1 181 065,4

1. Разходи

1 178 265,4

1.2. Социални помощи и обезщетения

1 178 265,4

2. Предоставени трансфери
2.1. На Министерството на труда
и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане
съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса
за социално осигуряване

2 800,0

2 800,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Общо заболяване и майчинство“,
както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-44 046,7

Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на
обща сума 315 074,0 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

315 074,0

1. Осигурителни приходи
1.1. Осигурителни вноски
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното
обществено осигуряване

29 969,5
6 840,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

И ТРАНСФЕ-

3 963 005,3

2.1. Приходи и доходи от собственост

1 137 018,7

(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 1 181 065,4 хил. лв.,
както следва:

-134 494,2

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния
осигурителен институт (НОИ) по приходите и
трансферите на обща сума 3 963 005,3 хил. лв.,
както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

І. РАЗХОДИ
РИ – ВСИЧКО
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(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Безработица“, както следва:

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Трудова злополука и професионална
болест“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

ВЕСТНИК

237,5

3. Внесени ДДС и други данъци
върху продажбите

-1 065,0

5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния
бюджет за покриване на недостига от средства

3 934 100,8

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите
на обща сума 123 127,6 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

123 127,6

1. Разходи

122 877,6

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,
подпомагане и заетостта

122 717,5

1.3.1. Разходи за персонал

68 762,2

1.3.2. Издръжка

45 690,0

1.3.3. Платени данъци, такси и
административни санкции

550,0

1.3.4. Разходи за членски внос и
участие в нетърговски организации и дейности

127,8

1.3.5. Капиталови разходи

7 587,5

1.4. Отбрана и сигурност

160,1

314 674,0

2. Предоставени трансфери

250,0

314 674,0

2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно
чл. 92, ал. 4 от НПОС

250,0

400,0

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“
по разходите и трансферите на обща сума
449 568,2 хил. лв., както следва:

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен
институт, както следва:
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ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ
Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)
Наличност в края на периода

ДЪРЖАВЕН
3 839 877,7
-3 839 877,7

0,0
3 839 877,7

Чл. 9. Определят се следните размери на
месечния осигурителен доход за 2019 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година
по основни икономически дейности и квалификац ионни г ру пи п рофесии съгласно
приложение № 1;
2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се
лица – 560 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски
стопани и тютюнопроизводители – 400 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.
Чл. 10. Определя се следният минимален
размер на пенсията за осигурителен стаж и
възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално
осигуряване за 2019 г.:
1. от 1 януари до 30 юни – 207,60 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември – 219,43 лв.
Чл. 11. Определя се дневен минимален
размер на обезщетението за безработица
за 2019 г. – 9 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за
2019 г. – 74,29 лв.
Чл. 12. Определя се размер на паричното
обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса
за социално осигуряване за 2019 г. – 380 лв.
Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално
осигуряване при смърт на осигурено лице за
2019 г. – 540 лв.
Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука
и професионална болест“ по групи основни
икономически дейности за 2019 г. съгласно
приложение № 2.
Чл. 15. (1) За 2019 г. не се внасят вноски за
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“.
(2) Определя се максимален размер на
гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от
Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност
на работодателя за 2019 г. – 1400 лв.
(3) Определят се за приход в бюджета
на На ц иона л н и я оси г у ри т елен и нс т и т у т
97 500 лв. от приходите на фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“ – за
дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите
при несъстоятелност на работодателя.

ВЕСТНИК
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(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“ за
2019 г. съгласно приложение № 3.
Чл. 16. Приема бюджета на Учителския
пенсионен фонд за 2019 г. съгласно приложение № 4.
Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на
всички администрирани от Националния
осигурителен институт социалноосигурителни
фондове за 2019 г. съгласно приложение № 5.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение
на управителя на Националния осигурителен
институт одобрява необходимите промени
по отделни параграфи на разходите, без да
се превишава общият им размер, одобрен с
този закон, като това не се отнася за сумите
за сметка на държавния бюджет, както и за
разходи, извършвани от НОИ по силата на
други нормативни актове и проекти извън
Кодекса за социално осигуряване, които се
финансират с трансфери, непредвидени в този
закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване.
Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ
и с тях могат да бъдат превишени разходите
по бюджета на НОИ.
(2) Паричните помощи за профилактика
и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното
обществено осигуряване, се отчитат като
трансфери.
§ 2. За 2019 г. не се отчислява общ резерв
на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално
осигуряване.
§ 3. 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 и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1 т. 9 се отменя;
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б) в ал. 3, т. 2 съюзът „и“ се заменя със
запетая и накрая се добавя „и лицата, които
се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица“;
в) в ал. 7 накрая се добавя „или европейските регламенти за координация на системите
за социална сигурност“.
2. В чл. 4а, ал. 7 думата „внасят“ се заменя
с „удържат и внасят“.
3. В чл. 4б:
а) в ал. 3 се създава ново изречение първо:
„Лицата упражняват избора си по ал. 1, като
подават заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за
приходите.“, а досегашното изречение става
изречение второ;
б) в ал. 4 думите „Изборът на осигуряване,
редът и начинът за събиране“ се заменят с
„Редът и начинът за избор на осигуряване,
събиране“.
4. В чл. 4в:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Лицата упражняват избора си по ал. 1,
като подават заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Осигуряването на лицата
по реда на ал. 1 възниква от първо число на
месеца, следващ месеца на избора.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „Изборът на осигуряване, редът и
начинът за събиране“ се заменят с „Редът и
начинът за избор на осигуряване, събиране“.
5. В чл. 6, ал. 3 изречение второ се заличава,
а в изречение трето думите „чл. 4, ал. 1, т. 5,
7, 8 и 9“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8“.
6. В чл. 7, ал. 7 след думите „самоосигуряващите се лица“ се поставя запетая и се
добавя „лицата по чл. 4, ал. 9“.
7. В чл. 9, ал. 1:
а) в т. 1 думите „и 9“ се заличават;
б) в т. 2 навсякъде в текста думите „чл. 4,
ал. 1, т. 5, 9 и 10“ се заменят с „чл. 4, ал. 1,
т. 5 и 10“.
8. В чл. 33, ал. 5 се създават т. 14 и 15:
„14. издава персонален идентификационен
код за електронна идентификация и достъп
до електронните административни услуги,
предоставяни от Националния осигурителен
институт;
15. води регистър на лицата, прехвърлили
средства от българска пенсионна схема към
пенсионна схема на Европейския съюз, на
Европейската централна банка или на Европейската инвестиционна банка.“
9. В чл. 54а, ал. 2, т. 4 накрая се добавя
„или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
10. В чл. 54г, ал. 4 думите „международни
договори, по които Република България е
страна“ се заменят с „международен договор,

ВЕСТНИК
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по който Република България е страна, или
на европейските регламенти за координация
на системите за социална сигурност“.
11. В чл. 57, ал. 1 цифрата „3“ се заменя
с „5“.
12. В чл. 68:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) При преценяване на правото на пенсия
по ал. 1 и 2, свързана с прилагане на международен договор, по който Република България
е страна, или на европейските регламенти за
координация на системите за социална сигурност, когато само със зачетения по българското
законодателство осигурителен стаж лицето
не придобива право на пенсия, но има поне
15 години действителен осигурителен стаж и
до удостоверяване на чуждия осигурителен
стаж навърши възрастта по ал. 3, се отпуска
пенсия в размер на социалната пенсия за
старост, при условие че лицето не получава
друг вид пенсия.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
13. В чл. 70:
а) в ал. 1 в изречение първо думите „процент“ се заменят с „процент 1,2“, а изречения
второ, трето и четвърто се заличават;
б) алинея 8 се изменя така:
„(8) За пенсиите, отпуснати с начална дата
след 31 декември 2018 г., индивидуалният
коефициент се изчислява от осигурителния
доход на лицето за периодите след 31 декември
1999 г. до датата на отпускане на пенсията,
но за период, не по-малък от 36 месеца. Когато осигурителният доход на лицето след
31 декември 1999 г. е за период, по-малък от
36 месеца, за недостигащия период се взема
предвид и последният му осигурителен доход
преди 1 януари 2000 г. по ред, определен с
наредбата по чл. 106. Когато лицето няма
осигурителен доход преди 1 януари 2000 г.
или доходът му преди тази дата е за период,
по-малък от необходимия за допълване до
36 месеца, индивидуалният коефициент се
изчислява от наличния доход независимо от
продължителността на периода, за който се
отнася. Когато лицето няма осигурителен доход след 31 декември 1999 г. индивидуалният
коефициент се изчислява от последния му
осигурителен доход за 36 месеца до тази дата
или от наличния му доход, когато доходът е
за по-малък период.“;
в) в ал. 9 думите „изречение първо“ и
„след 31 декември 1996 г.“ се заличават и се
създава изречение трето: „Индивидуалният
коефициент не може да надхвърля средноаритметичната стойност на месечните съотношения между максималния месечен размер на
осигурителния доход, определен със закона
за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, и средния
месечен осигурителен доход за страната – за
месеците след 31 декември 1999 г., участващи при изчисляването на индивидуалния
коефициент.“;
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г) в ал. 10, т. 2 думите „изречение първо“
се заличават;
д) в ал. 16 след думите „международен договор, по който Република България е страна“
се добавя „или по европейските регламенти
за координация на системите за социална
сигурност“;
е) в ал. 17 думите „от влизане в сила на
разпореждането за отпускане на пенсията“ се
заменят със „след влизането в сила на разпореждането, с което размерът є е определен
по реда на този кодекс“;
ж) създава се ал. 18:
„(18) В случаите на изменение, преизчисляване, възобновяване или възстановяване
на пенсиите индивидуалният коефициент се
изчислява съгласно нормативните разпоредби,
по които е определен.“
14. В чл. 70а:
а) заглавието се изменя така: „Доход, от
който се изчислява индивидуалният коефициент“;
б) в ал. 1 след думите „Средномесечният
осигурителен доход“ се поставя запетая и се
добавя „съответно осигурителният доход за
месеца“;
в) в ал. 2:
аа) в текста преди т. 1 след думите „средномесечния осигурителен доход“ се поставя
запетая и се добавя „съответно на осигурителния доход за месеца“;
бб) точка 6 се изменя така:
„6. от 1 януари 2001 г., през което родител
(осиновител) или съпруг (съпруга) на лице
с увреждане, на което е определена чужда
помощ, както и времето от 15 август 2015 г.,
през което един от родителите на майката или
на бащата на лицето с увреждане са полагали
грижи за него, поради което не са били осигурени или не са получавали пенсия, а след
1 януари 2018 г. – лична пенсия;“
г) създава се ал. 5:
„(5) При определяне на пенсия, свързана
с прилагане на международен договор, по
който Република България е страна, или на
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност, когато по
българското законодателство е зачетен само
осигурителен стаж, който не се включва при
определяне на осигурителния доход съгласно
ал. 2, за изчисляване на индивидуалния коефициент по чл. 70 се взема предвид минималната месечна работна заплата, установена
за страната за съответния период.“
15. В чл. 75, ал. 1 в изречение първо думите „със сумата, образувана от: по процент
1,1 на сто“ се заменят със „с процент 1,2“, а
изречение второ се заличава.
16. В чл. 79:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 числото „0,4“ се заменя с „0,4494“;
бб) в т. 2 числото „0,35“ се заменя с „0,3932“;
вв) в т. 3 числото „0,30“ се заменя с „0,3371“;
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б) алинея 2 се отменя.
17. В чл. 82, ал. 4 след думите „наследствена
пенсия“ се добавя „за военна инвалидност“.
18. В чл. 89а, ал. 1, изречение първо след
думите „70-годишна възраст“ се поставя запетая и се добавя „на които не е отпусната
друга пенсия, включително от друга държава“.
19. В чл. 90а, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „на които не е отпусната
друга пенсия, включително от друга държава“.
20. В чл. 94:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Извън случаите по ал. 1 пенсия за
инвалидност и/или добавка за чужда помощ
се отпуска от датата на подаване от лицето
на заявление-декларация до териториалната
експертна лекарска комисия (ТЕЛК), но не
по-рано от датата на инвалидизиране, съответно – от датата на определяне на потребността
от чужда помощ, ако необходимите документи
за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на Националния осигурителен
институт в едномесечен срок от изтичане на
срока за обжалване на експертното решение
на ТЕЛК или на Националната експертна
лекарска комисия (НЕЛК) по отношение на
правоимащото лице.“;
б) създава се ал. 5:
„(5) Пенсията по чл. 68, ал. 4 се отпуска от
датата на навършване на възрастта по чл. 68,
ал. 3, но не по-рано от датата на подаване на
заявлението.“
21. В чл. 96:
а) в ал. 2 думите „т. 2 – 4“ се заменят с
„т. 2 – 5“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Пенсията по чл. 68, ал. 4 се прекратява
от датата на отпускането є, при отпускане
на пенсия за осигурителен стаж и възраст на
друго основание по този кодекс.“
22. В чл. 98:
а) в ал. 1, т. 2 след думите „международни
договори“ се добавя „и европейски регламенти за координация на системите за социална
сигурност“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Длъжностните лица по ал. 1 издават
разпореждания и за възстановяване на не
основателно изплатените суми за пенсии.
Дължимите суми по разпореж данията се
събират чрез удръжки от пенсията съгласно
чл. 114а, ал. 3 или чрез предвидените в чл. 114,
ал. 5 способи.“
23. В чл. 102:
а) в ал. 1 накрая се добавя „считано от
първо число на месеца, следващ месеца на
подаване на заявлението“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Лицето може да подаде заявление по
образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт, с което да поиска
пенсията му да бъде служебно преизчислявана
по реда на ал. 1. Преизчисляването се извършва
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веднъж годишно по ред, определен с наредбата
по чл. 106, въз основа на наличните данни по
чл. 5, ал. 4, т. 1, а за самоосигуряващите се
лица – въз основа на внесените осигурителни
вноски за периодите след пенсионирането,
съответно – след последното преизчисляване
на пенсията.“
24. В чл. 114:
а) в ал. 2, т. 3 думите „меж дународни
договори, по които Република България е
страна“ се заменят с „международен договор,
по който Република България е страна, или
на европейските регламенти за координация
на системите за социална сигурност“;
б) в ал. 4 след думите „Националния осигурителен институт,“ се добавя „или друго
длъжностно лице, определено от ръководителя
на поделението“.
25. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Максималният размер на получаваните
една или повече пенсии без добавките към
тях от 1 януари 2019 г. се определя в размер
на 910 лв., а от 1 юли 2019 г., както и от
1 юли на всяка следваща календарна година – в
размер на 40 на сто от максималния месечен
размер на осигурителния доход, определен със
закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за съответната година.“
б) създават се § 7б и 7в:
„§ 7б. (1) През 2019 г. пенсиите не се осъвременяват по чл. 100.
(2) Размерът към 30 юни 2019 г. на пенсиите,
отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г.,
се увеличава от 1 юли 2019 г. с процент 5,7.
§ 7в. (1) Пенсиите, отпуснати с начална дата
до 31 декември 2018 г., се преизчисляват от
1 юли 2019 г. с процент 1,2 за всяка година
осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. Пенсиите за трудова злополука
и професионална болест, отпуснати с начална
дата до 31 декември 2018 г., се преизчисляват
от 1 юли 2019 г. със съответния коефициент
по чл. 79, ал. 1.
(2) Преизчисляването по ал. 1 се извършва, без да се променя доходът, от който е
изчислена пенсията, след което тя се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно
нормативната уредба, действаща от датата на
отпускането є до 30 юни 2019 г. включително.
(3) Когат о п реизч ислен и я т размер на
пенсията по ал. 1 и размерът на пенсията по
§ 7б, ал. 2 не са равни, пенсията се определя
в по-високия размер.“;
в) създават се § 22ф и 22х:
„§ 22ф. Член 68, ал. 4 се прилага и за
неприключилите производства по подадени
до 31 декември 2018 г. заявления за отпускане на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, свързана
с прилагане на международен договор, по
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който Република България е страна, или на
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност.
§ 22х. Специализантите, които са приети по
реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за
придобиване на специалност в системата на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.;
изм., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12
и 72 от 2010 г., бр. 58 и 60 от 2011 г., бр. 50 от
2012 г., бр. 24 и 73 от 2013 г.; изм. с Решение
№ 15612 от 26.11.2013 г. на ВАС на РБ – бр. 59 от
2014 г., отм., бр. 7 от 2015 г.) и чиито договори
за обучение за придобиване на специалност
не са приключили до 31 декември 2018 г.,
продължават да се осигуряват по реда на отменения чл. 4, ал. 1, т. 9 до приключване на
специализацията им. Осигурителните вноски
се дължат върху получените възнаграждения,
но върху не по-малко от минималната месечна
работна заплата за страната, и се разпределят
между осигурителите и осигурените лица
съгласно чл. 6, ал. 3.“
26. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Кодекса за социално осигуряване (обн.,
ДВ, бр. 61 от 2015 г.; изм., бр. 99 от 2017 г.)
§ 53 се отменя.
§ 4. 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. В чл. 180 ал. 4 се отменя.
2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 2г:
„§ 2г. Времето, през което специализантите
са се обучавали за придобиване на специалност въз основа на договор за обучение за
придобиване на специалност, сключен по
реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г.
за придобиване на специалност в системата
на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.;
изм., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12
и 72 от 2010 г., бр. 58 и 60 от 2011 г., бр. 50 от
2012 г., бр. 24 и 73 от 2013 г.; изм. с Решение
№ 15612 от 26.11.2013 г. на ВАС на РБ – бр. 59
от 2014 г., отм., бр. 7 от 2015 г.) и са се осигурявали по реда на отменения чл. 4, ал. 1,
т. 9 от Кодекса за социално осигуряване, се
зачита за трудов стаж.“
§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 28 ноември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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Приложение № 1
към чл. 9, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи
професии – 2019 г.
(без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2019 г. –
560,00 лв.)

Пореден
номер

Икономически
дейности
(ном.
А31)

КвалиПерфицираПомо- сонал,
ИкоТехни ращен
зает с
номиРъници
ботници
адми- услуга
чески
коСпе- и прив селскоНаименование на иконониза наседейво- циали- ложни
то, гормическа дейност
стралениености
дисти
специското,
тивен то, тър(код по
тели
алиловното
персо- говията
НКИД)
сти
и рибнонал
и охрато стоната
панство
1

2

3

4

5

6

Квалифицирани
работници и
сродни
на тях
занаятчии

Професии,
Машин- неизисни опекващи
ратори и специмонтажална
ници
квалификация

7

8

9

1

А

Растениевъдство, живот0 1 , 0 3 новъдство и лов, спомабез 1.49 гателни дейности; Рибно
стопанство
1034

779

707

655

560

560

618

688

560

2

А

02

Горско стопанство

935

644

560

560

560

560

560

560

560

Отглеждане на други животни /пчеларство/

755

709

673

592

560

560

560

560

560

3

А

1,49

4

В

05

Добив на въглища

901

738

699

560

560

560

699

635

560

Добив на нефт и природен газ

865

694

675

560

560

560

623

574

560

5

В

06

6

В

07

7
8

В
В

Добив на метални руди

926

770

682

560

560

560

674

582

560

08.11

Добив на строителни материали

705

560

560

560

560

560

603

560

560

08.11

До би в н а д еко р ат и вн и
скални материали

677

560

560

560

560

560

580

560

560

709

560

560

560

560

560

607

560

560

9

В

08.11

Добив на варовик, суров
гипс, к реда, доломит и
шисти

10

В

08.12

Добив на трошен камък,
чакъл и пясък

890

740

639

560

560

560

587

587

560

11

В

08.12

Добив на глина и каолин

916

761

657

560

560

560

604

604

560

В

Добив на други неметални
0 8 . 9 и мат ериа л и и су рови н и;
09
Спомагателни дейности
в добива

712

561

560

560

560

560

610

561

560

C

Производство и преработка на месо; производство
10.1 без на месни продукти, без
1 0 . 1 2 , готови ястия; Преработка
10.2
и консервиране на риба и
други водни животни, без
готови ястия
1486

982

784

594

560

560

636

560

560

14

C

10.12

Производство и преработка на месо от домашни
птици
1226

1018

883

623

560

560

560

644

560

15

C

10.3

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци,
без готови ястия

904

727

613

560

560

560

561

562

560

10.4

Производство на растителни и животински масла и
мазнини

982

883

644

560

560

560

560

560

560

10.5

Производство на мляко и
млечни продукти
1057

697

562

571

560

560

560

560

560

C

10.6

Производство на мелничарски продукти, нишесте
и нишестени продукти
1247

1039

987

603

560

560

675

831

560

C

10 .7 и
10.8 без
10.81 и
10.82

Производство на хлебни
и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти

587

582

560

560

560

560

560

560

12

13

16
17
18

19

C
C

831
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21

22

23

24

25

44

C

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1143

940

873

623

560

560

613

644

560

Производство на готови
храни за животни
1122

987

894

655

560

560

675

675

560

Производство на захар;
10.81 и Производство на какао,
10.82
шоко л а дови и з а х арн и
изделия

C

10.9

C

11 б е з
11.05,
Производство на напитки
11.06 и
11.07

869

675

580

560

560

560

560

560

560

C

11.05 и Производство на пиво и
11.06
малц

821

696

639

560

560

560

560

560

560

C

11.07

Производство на безалкохолни напитки, минерални и дру ги бу тилирани
води

935

790

717

560

560

560

560

560

560

12

Производство на тютюневи изделия
1034

1008

705

560

560

560

560

560

560

Производство на текстил
и изделия от текстил, без
облекло

987

673

644

560

560

560

560

560

560

C

26

C

13

27

C

14 б е з
Производство на облекло
14.3

925

675

623

560

560

560

560

560

560

28

C

14,3

Производс т во на д ру г и
трикотажни изделия

997

717

675

571

560

560

560

560

560

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други
издел и я о т обрабо т ен и
кожи без косъм

906

615

598

560

560

560

560

560

560

16

Производство на дървен
мат ериа л и издел и я о т
дървен материал и корк,
без мебели; производство
на издели я о т слама и
материали за плетене

603

560

560

560

560

560

560

560

560

C

17

Производство на хартия,
картон и изделия от хартия
и картон

852

634

571

560

560

560

560

560

560

C, J

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска
18, 58 и
дей но с т; Пр ои зводс т во
59
на филми и телевизионни
предавания, звукозаписване и издаване на музика

560

560

560

560

560

560

560

560

560

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

1763

1310

1034

756

882

560

958

967

560

20

Производство на химични
продукти

870

680

560

560

560

560

560

560

560

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

870

680

560

560

560

560

560

560

560

614

560

560

560

560

560

560

560

560

827

670

625

560

560

560

604

604

560

29

30

31

32

33
34
35

C

C

C
C
C

36

C

22

Производство на изделия
от каучук и пластмаси

37

C

23

Производство на изделия
от други неметални минерални суровини

38

C

2 4 б е з Производство на основни
24.5
метали

810

561

560

560

560

560

560

560

560

39

C

24.5

Леене на метали

769

561

560

560

560

560

560

560

560

40

C

Производство на метални
25 без
издели я, без машини и
25.4
оборудване

769

560

560

560

560

560

560

560

560

41

C

26

Производство на компютърна и комуникационна
т ех н и к а , е лек т р он н и и
оптични продукти.

790

686

603

560

560

560

582

561

560

Производство на електрически съоръжения

790

686

603

560

560

560

582

561

560

42

C

27

БРОЙ 102
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44

45

C

C

C

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Производство на маши2 8 б е з ни и оборудване с общо
2 8 . 1 1 ; и специално предназна25.4
чение; Производство на
въоръжение и боеприпаси

862

592

560

560

560

560

560

560

560

Производство на турбини
и д ви гат ел и, б е з а виационни, автомобилни и
мотоциклетни

987

623

623

560

560

560

560

560

560

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство
на превозни средства, без
автомобили

1018

675

592

560

560

560

603

560

560

Производство на мебели

623

560

560

560

560

560

560

560

560

28.11

29, 30

46

C

31

47

C

Производство, некласифи3 2 б е з цирано другаде; Ремонт и
32.5, 33 инсталиране на машини и
оборудване

705

560

560

560

560

560

560

560

560

Производст во на медицинск и и зъболекарск и
инструменти и средства
(Дейности в зъботехнически лаборатории)

929

697

560

560

560

560

560

560

560

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

C

32.5

D

35.1

Производство, пренос и
разп ределение на електрическа енергия

987

779

738

560

560

560

644

613

560

D

35.2;
49.5

Производство и разпределение на газообразни
горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт

1461

1008

958

581

560

560

700

772

560

35.3

Производство и разпределение на топлинна енергия

873

670

639

560

560

560

560

561

560

36, 37

С ъби ра не, п реч ис т ва не
и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречист ване на от па д ъчни
води

810

727

655

560

560

560

560

560

560

Събиране и обезвреждане
на отпадъци; рециклиране
на материали; Възстановяване и други услуги по
управление на отпадъци

832

560

560

560

560

560

560

560

560

Събиране на опасни от38.12 и па дъци; Обработване и
38.22
обезвреждане на опасни
отпадъци
1013

842

758

623

597

560

665

623

608

41, 42
без
42.11 и
42.22,
43

Строителство на сгради;
Строителство на съоръжения; Специализирани
строителни дейности

790

644

623

560

560

560

603

603

560

42.11

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

878

696

634

560

560

560

634

634

560

42.22

Строителство на преносни
и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи

696

566

560

560

560

560

560

560

560

Търговия на едро и дребно
с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия
на едро, без търговията с
автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без
търговията с автомобили
и мотоциклети
1299

1070

945

665

566

560

623

613

560

D

Е

E

E

F

F

F

G

38 без
38.12 и
38.22;
39

45, 46,
47 без
46.46,
47.73,
47.74

С Т Р.
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60

61

62

46

G

I

H

H

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура;
Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия
на дребно с медицински и
ортопедични стоки

923

585

560

560

560

560

560

560

560

Хотелиерство; Ресторант ьорст во; Ту рист и ческа
агентска и операторска
дейност; други дейности,
свързани с пътувания и
резервации

966

831

649

560

560

560

571

582

560

49.1,
49.2, 52 –
само за
железопътен
транспорт

Пътнически железопътен
т ра нс пор т, меж д ус е л ищен; Товарен железопътен
транспорт; Складиране на
т овари и спома гат ел н и
дейности в железопътния
транспорт

927

822

675

560

560

560

560

562

560

49.3,
49.4

Друг пътнически сухопътен т ранспорт; Товарен
автомоби лен т ранспор т
и услуги по преместване

845

650

577

560

560

560

560

560

560

46.46,
47.73,
47.74

55, 56,
79

63

H

50

Воден транспорт

1011

924

789

560

560

560

560

568

560

64

H

51

Въздушен транспорт

1201

1103

900

560

572

560

583

648

560

H

52 , без
железопътен
транспорт

Складиране на товари и
спомагателни дейности в
транспорта (без железопътен транспорт)

1038

973

760

560

560

560

560

560

560

65

66

H

53

Пощенск и и к у риерск и
дейности

560

560

560

560

560

560

560

560

560

67

J

60, 61

Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения

933

817

700

560

560

560

585

585

560

68

K

ФИ Н А Н С О В И И З А 6 4 , 6 5,
СТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙ66
НОСТИ
1589

1008

756

560

560

560

560

581

560

Дейности в областта на
информационните технологии; Информационни
ус л у г и; ОП ЕРА Ц И И С
Н Е Д ВИ Ж И М И И МО Т И ; П Р О ФЕ С ИОН А ЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ;
АДМИНИСТРАТИВНИ И
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
1008

656

560

560

560

560

560

560

560

69

62 , 6 3 ,
6 8 , 6 9,
J, L, M, 7 0 , 71 ,
N
7 3 , 74 ,
7 7, 7 8 ,
81, 82

70

N

80

Дейности по охрана и разследване

848

592

560

560

560

560

560

560

560

71

M

72

Научноизследователска и
развойна дейност

673

560

560

560

560

560

560

560

560

72

O

84

ДЪРЖ АВНО УПРАВЛЕНИЕ

560

560

560

560

560

560

560

560

560

73

P

85

ОБРАЗОВАНИЕ

686

577

560

560

560

560

560

560

560

Q

Х У М А Н Н О З Д РА В Е 
ОП АЗВА Н Е И СОЦ ИАЛНА РАБОТА /без медицинска сестра, акушерка,
86 без
рехабилитатор, фелдшер
86.1, 75
и лаборант, вк лючително главните и старшите/;
Ветеринарномедицинска
дейност
1045

668

560

560

560

560

560

560

560

74
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ДЪРЖАВЕН
1

75

76

77

78

79

80

ВЕСТНИК

2

3

4

5

6

7

8

9

86,1

Дейност на болниц и
/без началник клиника/
о т делен ие, мед и ц и нск а
сестра, акушерка, рехаб и л и т ат о р, ф е л д ш е р и
лабора н т, вк л юч и т ел но
главните и старшите/
1336

987

650

560

560

560

560

560

560

Q

87, 88

Медико-социални грижи
с настаняване; Социална
работа без настаняване

560

560

560

560

560

560

560

560

560

R

90, 91,
92, 93

К У Л Т У РА , С ПОР Т И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12
Дейност на спортни клубове – без професионален
спор т ис т във фу т болен
клуб)

659

560

560

560

560

560

560

560

560

S, T

Ремонт на компют ърна
техника, на лични и дома к и нск и вещ и; Дру г и
9 5, 9 6 ,
персонални услуги; ДЕЙ97
НОСТИ НА ДОМАКИНС Т ВА К АТО РА БОТОДАТЕЛИ

560

560

560

560

560

560

560

560

560

S, U

94 без
94.91,
99

Дейности на организации
с нест опанска цел (без
дей нос т на рел и г иозн и
организации); Дейности
на екстериториални организации и служби

896

630

560

560

560

560

560

560

560

93,12

Дейност на спортни клубове (само за професионален
спор т ис т във фу т болен
клуб)

560

560

560

560

560

560

Q

R

590

81

Централен кооперативен
съюз

665

582

560

82

Х У М А Н Н О З Д РА В Е ОП АЗВА Н Е И СОЦ ИАЛНА РАБОТА (само за
медицинска сестра, акуш е р к а , р ех аб и л и т ат о р,
фелдшер и лаборант)

697

560

560

709

697

Q

86 без
86.1

83

Q

86,1

Дейност на болници (само
за началник к линика/
отделение)
1103

84

Q

86,1

Дейност на болници (само
за медицинска сест ра,
акушерка, рехабилитатор,
фелдшер и лаборант)

94.91

Дейност на религиозни
организации

85

С Т Р. 4 7

S

766

560

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на
законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани
предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция
на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната
икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по
трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната
класификация на професиите и длъжностите – приложение № 2 към Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа
дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето є не се вземат предвид работниците и служителите, които са
общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови
правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по
негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния
съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Приложение № 2
към чл. 14
Диференцирани осигурителни вноски за фонд
„Трудова злополука и професионална болест“
за 2019 г.
Код
КИД
2008

Наименование на икономическа дейност КИД
2008

02
05
07
08

Горско стопанство
Добив на въглища
Добив на метални руди
Добив на неметални материали и суровини
Спомагателни дейности в
добива
Производство на тютюневи
изделия
Производство на текстил
и изделия от текстил, без
облекло
Производство на дървен
мат ериа л и издел и я о т
дървен материал и корк,
без мебели; производство
на изделия от слама и материали за плетене
Производство на химични
продукти
Производство на изделия
от други неметални минерални суровини
Производство на основни
метали
Производство на метални
издели я, без машини и
оборудване
Ремонт и инсталиране на
машини и оборудване
Събиране и обезвреждане
на отпадъци; рециклиране
на материали
Строителство на сгради
Строителство на съоръжения
Специализирани строителни дейности
Сухопътен транспорт
Воден транспорт
Операции с недви ж ими
имоти
Даване под наем и оперативен лизинг
Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
Производство на хартия,
картон и изделия от хартия
и картон
Производство на изделия
от каучук и пластмаси
Производство на машини
и оборудване, с общо и
специално предназначение
Производство на превозни
средства, без автомобили

09
12
13
16

20
23
24
25
33
38
41
42
43
49
50
68
77
01
17
22
28
30

Осигурителна
вноска
(%)
1,1
1,1
1,1

ВЕСТНИК
Код
КИД
2008

Наименование на икономическа дейност КИД
2008

31
35

Производство на мебели
Производство и разпределение на електрическа
и топлинна енергия и на
газообразни горива
С ъби ра не, о т веж да не и
пречистване на отпадъчни
води
Възстановяване и други
услуги по управление на
отпадъци
Складиране на товари и
спомагателни дейности в
транспорта
Пощенск и и к у риерск и
дейности
Дейности по обслужване
на сгради и озеленяване
Производство на хранителни продукти
Производство на напитки
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
Производство на лекарствени вещества и продукти
Производство на електрически съоръжения
Производство, некласифицирано другаде
Събиране, пречистване и
доставяне на води
Търговия на едро, без търговията с автомобили и
мотоциклети
Далекосъобщения
Информационни услуги
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
Държавно управление
Социална работа без настаняване
Артистична и творческа
дейност
Организиране на хазартни
игри
Спортни и други дейности,
свързани с развлечения и
отдих
Рибно стопанство
Добив на нефт и природен газ
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани
носители
Производство на компютърна и комуникационна
техника, електронни и оптични продукти

37
39

1,1
1,1

52

1,1

53

1,1

81
10

1,1

1,1
1,1

11
19
21
27

1,1

32

1,1

36

1,1

46

1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

61
63
78
84
88
90
92
93

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
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03
06
18
26

Осигурителна
вноска
(%)
0,9
0,9

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,5
0,5
0,5

0,5
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Код
КИД
2008

Наименование на икономическа дейност КИД
2008

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
Търговия на едро и дребно
с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване
и ремонт
Търговия на дребно, без
търговията с автомобили
и мотоциклети
Въздушен транспорт
Ра д ио - и т е леви зион н а
дейност
Дейност на централни офиси; консултантски дейности
в областта на управлението
Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи
Научноизследователска и
развойна дейност
Други професионални дейности
Дейности по охрана и разследване
А д м и н ис т рат и вн и офис
дейности и друго спомагат ел но обс л у ж ва не на
стопанската дейност
Образование
Хуманно здравеопазване
Медико-социални грижи с
настаняване
Други дейности в областта
на културата
Ремон т на ком пю т ърна
техника, на лични и домакински вещи
Производство на облекло
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени
кожи без косъм
Хотелиерство
Ресторантьорство
Издателска дейност
Производство на филми и
телевизионни предавания,
звукозаписване и издаване
на музика
Дейности в областта на
информационните технологии
Предоставяне на финансови услуги, без застраховане
и допълнително пенсионно
осигуряване
Застраховане, презастрахова не и доп ъ л н и т ел но
пенсионно осигуряване

45

47
51
60
70
71
72
74
80
82

85
86
87
91
95
14
15

55
56
58
59

62
64

65

Осигурителна
вноска
(%)
0,5
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Код
КИД
2008

Наименование на икономическа дейност КИД
2008

Осигурителна
вноска
(%)

66

Спомагателни дейности
във финансовите услуги и
застраховането
Юридически и счетоводни
дейности
Рекламна дейност и проучване на пазари
Ветеринарномедицинска
дейност
Туристическа агентска и
операторска дейност; други
дейности, свързани с пътувания и резервации
Дейности на организации
с нестопанска цел
Други персонални услуги
Дейности на домакинства
като работодатели на домашен персонал
Нед иф е р ен ц и р а н и д ейности на домакинства по
производство на стоки и
услуги за собствено потребление
Дейности на екстериториални организации и служби

69
0,5

0,5
0,5

73
75
79

0,5
0,5
0,5
0,5

94
96
97
98

0,5
0,5

99

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

0,4

0,4

0,5

Приложение № 3
към чл. 15, ал. 4

0,5
0,5

Бюджет на фонд „Гарантирани вземания на
работниците и служителите“
(в хил. лв.)

0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

0,4

0,4

0,4

Показатели
І. ПРИХОДИ
Приходи от вноски
Приходи от лихви и инвестиции в
държавни ценни книжа (ДЦК)
Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви
ІІ. РАЗХОДИ
Обезщетения и помощи за домакинствата
Разходи за гарантирани вземания
на работници и служители
Разходи за дейността
Разходи за дейността, извършени по
чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите
при несъстоятелност на работодателя
(ЗГВРСНР)
Разходи за заплати и възнаграждения
на персонала
Други възнаграждения и плащания
на персонала
Осигурителни вноски от работодатели
Издръжка
III. ТРАНСФЕРИ

Бюджет
2019 г.
4 500,0
0,0
4 500,0
0,0
1 915,1
1 666,8
1 666,8
97,5

97,5
35,5
52,2
15,1
48,0
0,0
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По к а з а т е л и

Бюджет
2019 г.
2 584,9
-2 584,9

ІV. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК
V. ФИНАНСИРАНЕ
Покупка на ДЦК на първичния пазар (-)
-20 000,0
Полу чени погашения по ДЦК на
първ. пазар (+)
49 068,9
Наличност по сметка от предходна
година
9 335,7
Остатък по срочни депозити в БНБ
в началото на годината (+)
0,0
Наличност по срочни депозити към
края на годината (-)
0,0
Остатък към края на периода (-)
-40 989,5

Приложение № 4
към чл. 16
Бюджет на Учителския пенсионен фонд
(в хил. лв.)
Пок а з ат е л и
I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
Данъчни приходи
Осигурителни вноски за държавно
обществено осигуряване
Неданъчни приходи
Приходи и доходи от собственост
Приходи от лихви и отстъпки от
държавни ценни книжа и от общински ценни книжа
Глоби, с анк ции и нак азате лни
лихви
Други приходи
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО
Текущи разходи
Издръжка
Други финансови услуги
Пенсии
Пенсии от УчПФ
Добавки от УчПФ
III. ТРАНСФЕРИ
IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)
V. ФИНАНСИРАНЕ
Суми по разчети за поети осигурителни вноски
Покупко-продажба на държавни
(общински) ценни книжа от бюджетни организации – нето (+/-)
Покупка на държавни ценни книжа
Получени погашения по държавни
ценни книжа
Депозити и средства по сметки –
нето (+/-)
Наличност по сметка в началото
на периода (+)
Наличност по депозити в началото
на периода (+)
Остатък в БНБ към края на периода (-)

Б юд ж е т
2019 г.
75 226,4
63 831,1
63 831,1
11 395,3
11 384,8
11 384,8
10,0
0,5
45 696,0
45 696,0
63,0
63,0
45 633,0
15 310,0
30 323,0
0,0
29 530,4
-29 530,4
0,0
-17 299,2
-95 000,0
77 700,8
-12 231,2
10 916,5
5 000,0
-23 147,7
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Бюд ж е т
2019 г.

Наличност по депозити в края на
периода (-)

-5 000,0

Приложение № 5
към чл. 17
КОНСОЛИДИРАН БЮДЖЕТ
на администрираните от Националния осигурителен институт фондове за 2019 г.
Пок а з ат е л и
І . П РИ ХОД И И Т РА НС ФЕ РИ – ВСИЧКО
1. Приходи
1.1. Осигурителни приходи
1.1.1. Осигурителни вноски

Сума
( хил. лв.)
11 839 454,4
7 607 792,8
7 536 993,0
7 536 993,0

1.2. Неданъчни приходи
1.3. Внесени ДДС и други данъци
върху продажбите
2. Получени трансфери от централния/държавния бюджет

71 864,8

4 231 661,6

I І . РА З ХОД И И Т РА НС ФЕ РИ – ВСИЧКО

11 807 339,1

-1 065,0

1. Разходи
11 799 939,1
1.1. Пенсии
10 035 288,3
1.2. Социални помощи и обезщетения
1 641 461,9
1.3. Програми, дейности и служби
по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
123 028,8
1.3.1. Разходи за персонал
1.3.2. Издръжка
1.3.3. Платени данъци, такси и
административни санкции
1.3.4. Разходи за членски внос и
участие в нетърговски организации и дейности
1.3.5. Капиталови разходи
1.4. Отбрана и сигурност
2. Предоставени трансфери

68 865,0
45 898,5

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

32 115,3

ФИНАНСИРАНЕ
Покупка-продажба на държавни
(общински) ценни книжа – нето
(+/-)
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
Наличности в началото на периода (+)
Наличности в края на периода (-)
Пога шен и я по д ъ л г ос роч н и
заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)
10609

-32 115,3

550,0
127,8
7 587,5
160,1
7 400,0

11 769,7
-43 885,0
25 252,2
-69 137,2
0,0
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270
ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни разходи за
2018 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за възстановяване на средства по
изпълнението на мерките, свързани с националните доплащания и с държавните помощи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в общ размер до 5 000 000 лв. по бюджета
на Държавен фонд „Земеделие“ за 2018 г. за
възстановяване на средства по изпълнението
на мерките, свързани с националните доплащания и с държавните помощи.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ по „Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в
областта на земеделието и селските райони“,
бюд жетна прог рама „Държавни помощи,
национални доплащания и САПАРД“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 46, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2018 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на приемането му.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10869
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274
ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за приемане на Правилник за прилагане на
Закона за филмовата индустрия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
прилагане на Закона за филмовата индустрия.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“,
приет с Постановление № 97 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 51 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г.;
Решение № 1699 на Върховния административен съд от 2006 г. – бр. 17 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 17, 43 и 103 от 2008 г., бр. 22 и 97 от
2012 г. и бр. 62 от 2013 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 3, т. 4 след думата „разпространението“ се поставя запетая и се добавя
„фестивалите“.
2. В чл. 4, ал. 1 думите „бюджетни кредити“
се заменят с „бюджет“.
3. В чл. 5, ал. 5, т. 15 след думата „разпространението“ се поставя запетая и се добавя
„фестивалите“.
4. Глава трета с чл. 14 – 19 се отменя.
§ 2. В Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция „Национален
филмов център“ по Закона за филмовата
индустрия, приета с Постановление № 104
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 48 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.,
бр. 14 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 6 от
2012 г. и бр. 21 от 2013 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) се създава нова т. 3:
„3. за разпространение на български филм
и за филм, създаден при условията на копродукция с европейски страни и с други
страни, с които Република България има
сключени спогодби в областта на филмовата
индустрия – 330 лв., от които 100 лв. при
кандидатстване за разглеждане на проекта от
национална комисия за разпространение на
филми и 230 лв. при допускане за разглеждане
на проекта от финансова комисия;“
б) досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя
така:
„4. за показ на български филм и на филм,
създаден при условията на копродукция с
европейски страни и с други страни, с които
Република България има сключени спогодби
в областта на филмовата индустрия – 250 лв.;“
в) досегашната т. 4 става т. 5;
г) създава се т. 6:
„6. за извършване на оценка на филми от
техническа комисия – 400 лв.“
2. В чл. 6, т. 3:
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а) буква „а“ се изменя така:
„а) за разглеждане на проекта от художествена комисия или от комисия за разпространение на филми – при подаване на искането;“
б) създава се буква „в“:
„в) за оценяване на филм от техническа
комисия – при подаване на заявка.“
§ 3. Постановлението влиза в сила от
5 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ПРАВИЛНИК

за прилагане на Закона за филмовата
индустрия
Ч А С Т

П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат условията
и редът за прилагане на Закона за филмовата
индустрия (ЗФИ) относно:
1. производството, разпрост ранението,
промоцията и показа на филмите в Република
България;
2. промоцията на българските филми в
чужбина;
3. провеждането на конкурсните процедури за държавно подпомагане на българската
филмова индустрия;
4. дейността на консултативно-експертните органи към изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Национален филмов
център“, наричана по-нататък „Агенцията“;
5. дейностите, свързани с осигуряване на
прозрачност и наблюдение на предоставените
средства за държавно подпомагане.
Чл. 2. (1) Разпоредбите на правилника
относно държавното подпомагане на филмовата индустрия се прилагат в изпълнение на
изискванията на 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“, Регламент (ЕС) 2017/1084
на Комисията от 14 юни 2017 г. за изменение
на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение
на помощите за пристанищните и летищните
инфраструктури, праговете за уведомяване за
помощи за култура и опазване на културното
наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и
относно схемите за регионална оперативна
помощ за най-отдалечените региони, и за
изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по
отношение на изчисляването на допустимите
разходи (ОВ, L 156/1 от 20 юни 2017 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 2017/1084“, и
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от
18 декември 2013 г. относно прилагането на
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членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de
minimis“ (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1407/2013“, и
на условията за уведомяване на държавни
помощи по член 108, параграф 3 от Договора
за функционирането на Европейския съюз.
(2) По реда на правилника се предоставят
безвъзмездни финансови средства:
1. под формата на две схеми за държавна
помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗФИ, установени и прилагани в съответствие с чл. 54
от Регламент (ЕС) № 651/2014;
2. под формата на схема за минимална
помощ по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗФИ – за организиране на фестивали и за показ на филми,
установена и прилагана в съответствие с
Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Ч А С Т

В Т О Р А

КОНСУЛТАТИВНО-ЕКСПЕРТНИ ОРГАНИ
Г л а в а

п ъ р в а

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА КИНО
Раздел I
Състав, функции и организация на дейността
Чл. 3. (1) Националният съвет за кино,
наричан по-нататък „съвета“, се назначава
за срок две години със заповед на изпълнителния директор на Агенцията и се състои
от 12 членове – лица, които имат висше образование с образователно-квалификационна
степен „магистър“ по специалност в професионално направление от областите „Изкуства“
или „Социални, стопански и правни науки“
и най-малко 5 години стаж в областта на
филмовата индустрия.
(2) Членовете на съвета се определят по
предложение на професионалните сдружения и на юридическите лица с нестопанска
цел, осъществяващи дейност в областта на
филмовата индустрия. В състава на съвета
задължително се включва един представител,
определен от Агенцията.
Чл. 4. (1) Националният съвет за кино:
1. разработва и предлага на министъра на
културата чрез изпълнителния директор на
Агенцията Национална програма за развитие
на филмовата индустрия;
2. съвместно с изпълнителния директор
предлага и обосновава пред министъра на
културата размера на държавното финансиране
за осъществяване на националната политика в
областта на филмовата индустрия, като разработва и предлага на изпълнителния директор
за утвърждаване методика за формиране на
средностатистическия бюджет на игрален,
документален и анимационен филм;
3. прави предложениe за разходване на
средствата за държавно подпомагане съгласно
чл. 28, ал. 7 от ЗФИ;
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4. разработва, обсъжда и предлага на изпълнителния директор проекти на нормативни
актове в областта на филмовата индустрия по
предложение на професионалните сдружения
и юридическите лица с нестопaнска цел в
областта на филмовата индустрия;
5. предлага:
а) ежегодна квота за създаване на български дебютни филми;
б) български филми за представяне на европейски и световни конкурси и номинации.
(2) Съветът може да разглежда и други
въпроси, предложени от изпълнителния директор на Агенцията.
(3) Съветът представя ежегоден отчет за
своята дейност на министъра на културата.
Отчетът се публикува на интернет страницата
на Агенцията.
Чл. 5. (1) Юридическите лица, включени
в списъка по чл. 14, ал. 1 от ЗФИ, оповестен
от министъра на културата, подават до изпълнителния директор писмено предложение за
участие на техен представител в съвета, като
прилагат следните документи:
1. удостоверение за съдебна регистрация,
ако липсва вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
2. списък на членовете на организацията;
3. документи за кандидата съгласно чл. 3,
ал. 1:
а) диплома с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност
в направления „Изкуства“ или „Социални,
стопански и правни науки“;
б) документи, доказващи 5 години стаж
в областта на филмовата индустрия, който
може да бъде удостоверяван с трудова книжка, други документи, удостоверяващи трудов
стаж, или договори с дейности в областта на
филмовата индустрия.
(2) Изпълнителният директор има право
да поиска допълнителна информация и документи във връзка с предложението по ал. 1.
Чл. 6. (1) Поименният състав на съвета
се определя със заповед на изпълнителния
директор на Агенцията, като от състава му
се определя председател.
(2) Организационно-техническото обслужване на дейността на съвета се осигурява от
Агенцията. В заповедта по ал. 1 се посочва
секретар на съвета, който е служител на
Агенцията.
Чл. 7. (1) Предсрочно прекратяване на
членство в съвета се извършва при:
1. подаване на оставка;
2. при невъзможност на член на съвета
да изпълнява задълженията си повече от три
месеца;
3. смърт.
(2) В 14-дневен срок от публикуването
на заповедта за прекратяване на членството
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съответната организация предлага нов представител по реда на чл. 5.
(3) В срок един месец от прекратяването
на членството изпълнителният директор на
Агенцията определя със заповед нов член на
съвета от съответната квота съгласно чл. 14,
ал. 1 от ЗФИ.
(4) Заповедта по чл. 6, ал. 1, както и заповедите по ал. 2 и 3 се публикуват на интернет
страницата на Агенцията.
Чл. 8. (1) Съветът провежда редовни заседания най-малко 4 пъти годишно. Редовните
заседания се свикват от изпълнителния директор.
(2) Извънредни заседания се свикват по
искане на една трета от членовете на съвета
или на изпълнителния директор на Агенцията.
(3) Дневният ред се предлага от изпълнителни я директор, като материалите за
заседанията се изпращат на членовете на
съвета най-малко 5 работни дни преди датата
на заседанието по електронна поща. Мотивирани предложения за промени в дневния
ред може да внася всеки член не по-късно от
3 работни дни преди заседанието. Дневният
ред се гласува на съответното заседание.
(4) Заседанията са редовни, ако на тях присъстват три четвърти от членовете. Участието
на членовете в дейността на съвета е лично.
(5) Съветът приема решения по обсъжданите въпроси с обикновено мнозинство от
присъстващите на заседанието членове, като
гласуването е „за“, „против“ или „въздържал
се“. Не се допуска гласуване по пълномощие.
(6) Членовете не участват при обсъждането
и вземането на решения по въпроси, свързани
с проекти на филми и филми, представляващи
техен пряк интерес или интерес на свързани
с тях лица, включително в случаите по ал. 7.
(7) Член на съвета няма право на глас при
решаването на въпроси, отнасящи се до него,
до неговия съпруг/съпруга или роднини по
права линия, по съребрена линия – до трета
степен включително, или по сватовство – до
втора степен включително.
(8) За всяко заседание се съставя протокол,
в който се отбелязва начинът на гласуване
на всеки член. Протоколът се подписва от
председателя и от секретаря.
(9) Копия от протокола по ал. 8 се изпращат
на членовете в 3-дневен срок по електронен
път. До два работни дни от получаването
на протокола всеки член на съвета може да
направи писмено редакционни бележки и допълнения, както и да изрази особено мнение.
Чл. 9. (1) На заседанията на съвета се
прави аудиозапис от обсъжданията, който е
неразделна част от протокола.
(2) Решенията, приети от съвета, се публикуват на интернет страницата на Агенцията в срок до 7 работни дни след проведено
заседание.
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Чл. 10. (1) Председателят на съвета:
1. ръководи заседанията и работата на
съвета;
2. следи за изпълнението на решенията
на съвета;
3. в случай на необходимост от експертна
оценка председателят от името на членовете
и след съгласуване с изпълнителния директор
на Агенцията може да отправя покани към
трети лица за участие в заседания на съвета
при решаване на актуални въпроси;
4. изпълнява и други задачи, възложени му
с решение на съвета, включително по искане
на изпълнителния директор на Агенцията.
(2) Функциите на председателя в негово
отсъствие се изпълняват от определен от него
член на съвета.
(3) Членовете на съвета:
1. предлагат за разглеждане въпроси и
проекторешения;
2. осигуряват на съвета необходимата за
дейността му информация и експертна помощ;
3. предприемат действия за изпълнение на
решенията на съвета;
4. могат да изразяват публично мнение
само когато са упълномощени за това с решение на съвета;
5. имат право да получават информация и
справки за дейността на Агенцията, когато са
свързани с текущата работа на съвета.
(4) Членовете на съвета са длъжни да уведомят своевременно секретаря за невъзможността си да участват в насрочено заседание.
При невъзможност да участва в заседание
всеки член има право да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което
се огласява при обсъждането.
(5) Секретарят:
1. организира подготовката и провеждането
на заседанията;
2. изготвя протоколите от заседанията;
3. обезпечава осъществяването на обмен
на информация;
4. подпомага дейността на работните групи,
създадени с решение на съвета.
Чл. 11. Националният съвет за кино може
да предлага на изпълнителния директор на
Агенцията съставяне на работни групи за изготвяне на становища по разглеждани въпроси.
Чл. 12. Членовете на Националния съвет
за кино с изключение на тези от тях, които
са държавни служители, получават възнаграждение в размер 40 лв. за всяко проведено
заседание, на което са присъствали. Възнаграждението се изплаща два пъти годишно.
Раздел II
Процедура за избор на български филм, който
да бъде представен на европейски и световни
конкурси и номинации
Чл. 13. (1) Националният съвет за кино
провежда процедурата за избор на български
филм, който да бъде представен на европейски
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и световни конкурси и номинации. Процедурата включва следните етапи:
1. публикуване на съобщение на интернет
страницата на Агенцията за провеждане на
процедурата;
2. подаване на предложение от продуцент
на филм в 14-дневен срок от датата на публикуване на съобщението по т. 1, което съдържа:
заглавието на филма, датата на първата публична прожекция с платен вход, фестивални
участия, награди, мястото и времето, където
може да бъде видян филмът;
3. провеждане на заседание на Националния
съвет за кино за избор на български филм.
(2) Всеки член на съвета се запознава с
предложенията по ал. 1, т. 2, като попълва
бланка, която съдържа списък с всички предложения, и посочва само един избран филм.
(3) Националният съвет за кино подлага
на обсъждане до два филма, посочени като
избрани съгласно попълнените бланки. След
обсъждането се провежда гласуване за избор
на филма, който да бъде номиниран за участие.
(4) На заседанието се прави аудиозапис на
проведените обсъждания и се съставя протокол съгласно изискванията на чл. 8, ал. 8.
Протоколът съдържа направените изказвания
и приетите решения и се публикува на интернет страницата на Агенцията.
Г л а в а

в т о р а

НАЦИОНАЛНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ
КОМИСИИ
Чл. 14. (1) Националните художествени
комисии по игрално, документално и анимационно кино се назначават със заповед
на изпълнителния директор на Агенцията
за срок една година. Всяка от комисиите
се състои от девет членове, осем от които
предложени от професионални сдружения и
от юридическите лица с нестопанска цел в
областта на филмовата индустрия след проведена процедура по чл. 14 от ЗФИ и един
член, определен от Агенцията.
(2) Със заповедта по ал. 1 изпълнителният
директор на Агенцията определя служител,
който изпълнява функцията на секретар на
комисиите.
(3) Член на национа лна х удожествена
комисия може да бъде експерт, който притежава висше образование по специалност
в професионално направление в областите
„Изкуства“ и „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“, както и
професионален опит като:
1. продуцент или актьор, който може да
бъде доказван с притежаването на сродни
права върху най-малко две произведения в
областта на филмовото изкуство, или
2. режисьор, сценарист, оператор, художникпостановчик (само за комисия по анимационно
кино), който е и носител на авторски права за
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създаването на най-малко две произведения
в областта на филмовото изкуство.
(4) Изпълнителният директор на Агенцията
сключва договор с всеки член на комисията,
в който задължително се уреждат:
1. правата и задълженията на страните;
2. срокът на действие на договора;
3. дължимото възнаграждение;
4. основанията за прекратяване на договора.
(5) Комисията предоставя ежегоден отчет
за своята дейност на изпълнителния директор на Агенцията. Отчетът се публикува на
интернет страницата на Агенцията.
Чл. 15. (1) Всеки член на националните
художествени комисии е длъжен да уведоми
изпълнителния директор на Агенцията за
всеки предоставен му за оценяване проект,
когато:
1. в проекта участват свързани с него лица;
2. проект ът засяга негов пряк интерес
или интерес на свързани с него лица и ще
участва под каквато и да е форма в неговото
осъществяване.
(2) Уведомлението по ал. 1 е писмено и
се регистрира в Агенцията в срок до седем
дни от получаването на проектите за оценка.
(3) При наличие на някое от условията по
ал. 1 проектът не може да бъде разглеждан и
оценяван от съответния член на комисията.
Чл. 16. Членовете на националните художествени комисии:
1. са длъжни да не разгласяват публично
чрез средствата за масова информация, интернет и по друг начин информация, която би
накърнила доброто име на други членове или
на който и да е от участниците в конкурса,
както и информация, станала им известна
при и по повод извършваната от тях дейност;
2. не могат да кандидатстват за финансово подпомагане по реда на ЗФИ и на този
правилник, включително при прекратяване
на членството, до изтичането на мандата на
съответната комисия.
Чл. 17. (1) Членовете на националните
х удожествени комисии, с изк лючение на
тези от тях, които са държавни служители,
получават възнаграждение в размер 50 лв.
за всеки разгледан проект за производство
на филм. Възнаграждението се изплаща два
пъти годишно.
(2) В случай че член на комисия не е изложил писмени мотиви за оценките си в оценъчните карти, не получава възнаграждение.
Г л а в а

т р е т а

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ФИЛМИ
Ч л. 18 . (1) На ц иона л ната ком иси я за
разпрост ранение на филми се назначава
със заповед на изпълнителния директор на
Агенцията за срок две години. Тя се състои
от пет членове, предложени от професио-
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налните сдружения и юридически лица след
проведена процедура по чл. 14 от ЗФИ. Със
заповедта се определя служител от състава
на Агенцията за секретар.
(2) Член на комисията по ал. 1 може да бъде
експерт, който притежава висше образование
по специалност в професионално направление от областите „Изкуства“, „Хуманитарни
науки“ или „Социални, стопански и правни
науки“ и професионален опит като филмов
разпространител или критик, актьор или друг
творец в областта на филмовата индустрия,
носител на авторски и сродни права.
Чл. 19. (1) Членовете на Националната
комисия за разпространение на филми, с
изключение на тези от тях, които са държавни служители, получават възнаграждение в
размер 20 лв. за всеки разгледан проект. Възнаграждението се изплаща два пъти годишно.
(2) В случай че член на комисия не е
изложил писмени мотиви за оценките си в
оценъчните карти, не получава възнаграждението по ал. 1.
(3) За дейността на комисията и на нейните
членове се прилагат разпоредбите на чл. 14,
ал. 4 и 5, чл. 15, чл. 16 и чл. 17, ал. 2.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ПО К АТЕГОРИЗАЦИЯ НА ФИЛМИ
Чл. 20. (1) Националната комисия за категоризация на филми се назначава за срок две
години със заповед на изпълнителния директор на Агенцията. Съставът на комисията се
определя по реда на чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗФИ.
(2) Комисията по ал. 1 предлага на изпълнителния директор на Агенцията категория
за всеки филм, подлежащ на разпространение
и/или показ на територията на страната.
Чл. 21. (1) Националната комисия за категоризация на филми се свиква на заседания
от представителя на Агенцията след подаване
на писмено искане по чл. 37, ал. 1 от ЗФИ по
образец в електронната система „СТАСИ“ от
съответния дистрибутор на филма.
(2) Залата за прожекции се осигурява от
заявителя по ал. 1.
Чл. 22. (1) Заседанието на комисията е
редовно, когато присъстват най-малко пет
членове.
(2) Заседание се провежда в 7-дневен срок
от подаване на искането по чл. 37, ал. 1 от
ЗФИ. Комисията обсъжда искането и приема
решение за определяне на категорията на
филма съгласно чл. 37, ал. 4 или 5 от ЗФИ. Решението се приема с обикновено мнозинство.
(3) Резултатите от проведените заседания
се вписват в протокол, подписан от всички
членове на комисията.
(4) За дейността на комисията се прилага
разпоредбата на чл. 14, ал. 5.
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Ч л. 23. Решението по ч л. 22, а л. 2 се
съобщава на заявителя в 3-дневен срок. Заявителят може да направи възражение пред
изпълнителния директор на А генцията в
7-дневен срок от получаване на съобщението.
В този случай изпълнителният директор на
Агенцията изисква становище от друг състав
на комисията, който се произнася в 3-дневен
срок от получаване на възражението.
Чл. 24. Определената категория на филма
за разпространение в киносалони се запазва
в случаите, когато същият филм в неговата
одобрена окончателна версия се разпространява на видеоносител.
Чл. 25. (1) Членовете на Националната комисия за категоризация на филми с изключение
на тези от тях, които са държавни служители,
получават възнаграждение в размер 10 лв. за
всеки категоризиран филм.
(2) Възнаграждението по ал. 1 се изплаща
два пъти годишно.
(3) За членовете на комисията се прилага
чл. 14, ал. 4 и 5.
Г л а в а

п е т а

НАЦИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ
Чл. 26. (1) Националната техническа комисия се назначава за срок две години със заповед
на изпълнителния директор на Агенцията.
(2) Комисията се състои от пет членове, от
които двама експерти по изображение, двама
експерти по звук и един експерт по кино- и
видеотехника.
(3) Комисията се ръководи от председател,
определен със заповедта на изпълнителния
директор, който организира и ръководи заседанията.
Чл. 27. (1) Националната техническа комисия оценява техническото качество на завършените филми, получили държавно подпомагане
по реда на ЗФИ и на този правилник. Чрез
оценката се осъществява аудио-визуален контрол на качеството в сертифицирана еталонна
среда за цифрова или лентова кинопрожекция.
(2) Оценката на комисията съдържа мотивирано заключение за съответствието на филма
с техническите изисквания за изображение,
звук, кино- и видеотехника, заложени като
условия в договора. В оценката се включват
препоръки по технически въпроси, свързани
със завършените филми.
Чл. 28. (1) Националната техническа комисия се свиква на редовни заседания от
председателя за оценяване на техническото
качество на филмите, за които е постъпила
заявка.
(2) Заседанието е редовно, когато присъстват
всички членове на комисията.
(3) Приетите оценки се вписват в протокол, който в 3-дневен срок се предоставя на
изпълнителния директор на Агенцията.
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Чл. 29. (1) Ползването на залата за контролни прожекции се определя от изпълнителния
директор на Агенцията при спазване на изискването за провеждане на периодичен контрол и калибриране на проектора и звуковата
система в залата, за което собственикът на
залата предоставя съответните сертификати.
(2) Заявката за провеждане на контролна
прожекция се подава от служител на Агенцията до председателя на комисията и съдържа:
1. информация за продуцента и авторите
на филма, включително копие от споразумението по чл. 63, ал. 4 от Закона за авторското
право и сродните му права за окончателния
вариант на филма;
2. спецификация на договорните технически
параметри на филма съгласно приложение № 1;
3. време и място на прожекцията на филма, предварително съгласувани с членовете
на комисията.
Чл. 30. (1) Техническата спецификация по
чл. 29, ал. 2, т. 2 се изготвя от продуцента на
филма и е удостоверение за съответствие на
техническите параметри на филма с изискванията, дефинирани в съответните стандартизационни документи за производство и
разпространение на филми и в договора му
с Агенцията.
(2) Предоставеното копие следва да бъде
в два формата:
1. формат за разпространение – DCP (2К
или 4К – в зависимост от оригинала), и ключ
за прожектиране с езикова версия на български език; копието се предоставя на външен
HDD с USB интерфейс, форматиран съобразно
актуално поддържани файлови системи, като
Linux, Ext2, Ext3, Ext4 или друг формат;
2. MP4 формат на Flash памет или Blu-ray
Disc с езикова версия на български език за
информационни и рекламни цели.
(3) Техническата спецификация се прилага
към техническото досие на филма.
Чл. 31. (1) Контролната прожекция на
предоставеното копие за разпространение се
провежда в присъствие на всички членове
на комисията.
(2) След проведената прожекция по ал. 1
комисията попълва протокол с аудио-визуален
тест по образец съгласно приложение № 2,
като се посочва, че:
1. копието е годно за публични прожекции – когато няма забележки или забележките
са с незначително влияние върху крайното възприятие за техническото качество на филма;
2. копието е със занижено техническо качество – когато има забележки за качествени
показатели, указани в приложение № 1;
3. копието е неподходящо за публични прожекции – когато към качествените показатели
има забележки за несъответствия, които не
могат да бъдат пренебрегнати.
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Чл. 32. (1) Когато за филма е поставена
оценка:
1. по чл. 31, ал. 2, т. 1, комисията приема,
че филмът изпълнява техническите изисквания на договора;
2. по чл. 31, ал. 2, т. 2, комисията приема,
че филмът изпълнява частично техническите
изисквания на договора, като в този случай
Агенцията изплаща до 50 процента от последния транш по договора; в случай че посочените от Националната техническа комисия
недостатъци бъдат отстранени, филмът може
да бъде представен повторно за нова оценка;
при положителна оценка Агенцията изплаща
остатъка над 50 процента от последния транш;
3. по чл. 31, ал. 2, т. 3, комисията приема,
че филмът не изпълнява техническите изисквания на договора.
(2) В случаите по ал. 1, т. 3 последният
транш, предвиден в договора, не се изплаща.
Ако посочените от комисията недостатъци
бъдат отст ранени, филмът може да бъде
представен повторно за нова оценка. При
полож ителна оценка А генци ята изплаща
последния транш.
Чл. 33. Протоколът с аудио-визуален тест
по чл. 31, ал. 2 се предоставя на изпълнителния директор на Агенцията в срок 7 дни след
провеждането на контролната прожекция и
се прилага към техническото досие на филма.
Чл. 34. Всеки член на Националната техническа комисия има право:
1. да получава и използва техническа информация и справки от Агенцията и продуцентите, свързани с текущата работа, както
и да изисква допълнителни такива при възникнала неяснота;
2. да получи техническа спецификация на
филмовия проект и приемно-предавателните
протоколи, с които сключилите договори с
Агенцията продуценти предават копие на
окончателния вариант на филма, както и копие
на филма, на който следва да бъде направена
експертна оценка.
Чл. 35. Членовете на Националната техническа комисия с изключение на тези от тях,
които са държавни служители, получават
възнаграждение в размер 30 лв. за поставена
оценка на филм. Възнаграждението се изплаща
два пъти годишно.
Чл. 36. За дейността на комисията и на
нейните членове се прилагат разпоредбите на
чл. 14, ал. 4 и 5, чл. 15 и чл. 16, т. 1.
Г л а в а

ш е с т а

ФИНАНСОВА КОМИСИЯ
Чл. 37. (1) Финансовата комисия се назначава за срок две години със заповед на
изпълнителния директор на Агенцията. Тя се
състои от 7 членовe с висше образование по
специалност в професионално направление
в областите „Социални, стопански и правни
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науки“ и доказан опит в организацията и
финансирането на производството на филми,
от които:
1. четирима представители, определени
от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на
филмовата индустрия след провеждане на
процедурата по чл. 14 от ЗФИ;
2. представител на Българската национална
телевизия;
3. представител на Министерството на
културата;
4. представител на Агенцията.
(2) Представителят на Агенцията по ал. 1,
т. 4 изпълнява и функциите на секретар на
комисията.
Чл. 38. Изпълнителният директор сключва
договор с всеки член на комисията, в който
задължително се уреждат:
1. правата и задълженията на страните;
2. срокът на действие на договора;
3. дължимото възнаграждение;
4. основанията за прекратяване на договора.
Чл. 39. Членовете на комисията с изключение на тези от тях, които са държавни служители, получават възнаграждение в размер 30 лв.
за всеки разгледан проект. Възнаграждението
се изплаща два пъти годишно.
Чл. 40. За дейността на комисията и на
нейните членове се прилагат разпоредбите
на чл. 14, ал. 4 и 5, чл. 15 и чл. 16.
Ч А С Т

Т Р Е Т А

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ
Г л а в а

с е д м а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ
Чл. 41. (1) Допустим проект за държавно
подпомагане за производство и разпространение на филми е всеки проект, който отговаря
на изискванията на глава I и на чл. 54 от
Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) Към всяко заявление, подадено по реда
на този правилник, се прилага контролен лист,
съставен по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията, в който Агенцията
отразява изпълнението или неизпълнението на
изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и
на Регламент (ЕС) № 1407/2013, констатирано
при разглеждане на заявлението.
Чл. 42. (1) За държавно подпомагане по
схеми за държавна помощ съгласно чл. 26,
ал. 1, т. 1 и 2 от ЗФИ се подава писмено
заявление, което отговаря на изискванията
на чл. 6 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и е
попълнено по образец съгласно:
1. приложение № 3 (заявление за разглеждане на проект за развитие и написване на
сценарий);
2. приложение № 4 (заявление за разглеждане на проект за производството на филм);
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3. приложение № 5 (заявление за разглеждане на проект за международна копродукция
по чл. 31 от ЗФИ);
4. приложение № 6 (заявление за проект
за разпространение на филм).
(2) Кандидатът за държавна помощ подготвя
и прилага към заявлението по ал. 1:
1. проект, който отговаря на критериите
на чл. 27 от ЗФИ и подлежи на оценка като
културен продукт по тези критерии;
2. декларации по образец съгласно приложение № 7.
(3) Заявленията по ал. 1 се подават в срокове, обявени със заповедта по чл. 47, ал. 2.
(4) Вносителят на проект по ал. 1, т. 4
прилага към заявлението електронен носител
или осигурява линк за гледане на филма от
Националната комисия за разпространение
на филми.
Чл. 43. (1) Заявлението по чл. 42 се подава
до Агенцията, преди работата по проекта и
дейността да е започнала и задължително
съдържа:
1. наименование, седалище и адрес на управление на продуцента – юридическо лице
или едноличен търговец;
2. описание на проекта;
3. период на изпълнение на проекта и
местонахождение на проекта;
4. бюджет на проекта;
5. вида и размера на исканата държавна
помощ.
(2) Дейности, свързани с предподготовка,
като провеждане на проучване по дадена тема
и написването на идеен проект (сценарий), не
могат да се считат за започване на работата
по проекта и дейността съгласно на ал. 1.
(3) Ако заявлението не отговаря на изисквания на чл. 42 и на този член, заявителят
се уведомява да отстрани недостатъците в
3-дневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика
прекратяване на производството. Срокът за
произнасяне започва да тече от датата на
отстраняване на нередовностите.
Чл. 44. Не се допуска държавно подпомагане на проекти за разпространение на филми и
фестивали, които са реализирани към момента
на подаване на заявление за финансиране по
реда на този правилник.
Чл. 45. (1) Не се допуска държавно подпомагане на заявител, който:
1. е голямо предприятие съгласно чл. 2,
т. 24 от Регламент (ЕС) № 651/2014;
2. не е изпълнил задължения, свързани с
плащане на вноски за социално и здравно
осигуряване или плащане на други публични
задължения, дължими съгласно българското
законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
3. е предприятие в затруднено положение съгласно чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС)
№ 651/2014;

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

4. умишлено е представил невярна информация с оглед на получаване на безвъзмездна помощ или не е представил изискваната
информация;
5. попада в обхвата на чл. 1, т. 3 от Регламент (ЕС) № 651/2014;
6. кандидатства по схеми за помощ по
чл. 26, ал. 1 от ЗФИ, при които помощта се
използва за насърчаване на износа чрез пряка
връзка с изнасяните количества, създаване и
функциониране на дистрибуторски мрежи и
за покриване на други текущи разходи, свързани с износа;
7. кандидатства за държавна помощ, включително за фестивали и показ на филми, и е
кандидат и предприятие по смисъла на Приложение I от Регламент (ЕС) № 651/2014 г.,
включително на равнище група:
а) когато срещу него е издадено и не е
изпълнено разпореждане за възстановяване
на средства вследствие на предходно решение
на Комисията, с което помощта се обявява за
неправомерна и несъвместима с вътрешния
пазар;
б) когато отпускането на помощта води
до нарушаване на разпоредбите на Регламент
(ЕС) № 651/2014 г., включително на чл. 1, т. 2,
букви „в“ и „г“, т. 3, букви „в“ и „г“ и т. 5 от
Регламент (ЕС) № 651/2014 г.;
8. за който са приложими разпоредбите на
чл. 26, ал. 5, 6 и 7 от ЗФИ;
9. и/или представляващите го лица не са
изпълнили свои задължения по договори с
Агенцията, с които се предоставя държавна
помощ;
10. не е представил финален ликвидационен
отчет и материали по последния проект, за
който има сключен договор с Агенцията, или
не е отчел договор с Агенцията.
(2) Когато заявителят на безвъзмездна
финансова помощ освен основна дейност по
производство и разпространение на филми
извършва и допълнителна дейност по ал. 1,
т. 5, проектът се допуска до разглеждане само
ако кандидатът е обособил организационно и
чрез отделна счетоводна отчетност дейностите
си и от обособяването е видно, че е невъзможно с безвъзмездната финансова помощ
да се облагодетелстват забранените дейности.
(3) Когато кандидати извършват дейности
в доп устими сектори по Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 и упражняват и дейност в недопустимите сектори, посочени в ал. 1, се
насърчават дейностите само в допустимите
сектори, като кандидатът следва да води система за аналитична счетоводна отчетност за
всяка дейност, като разграничава приходите,
разходите, активите и пасивите, свързани с
всяка дейност, така че недопустимите сектори
да не са предмет на насърчаване.
(4) Наличието на която и да е от хипотезите на ал. 1 е основание за недопускане на
проекта до разглеждане.
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(5) Проверката за допустимост на кандидатстващите проекти по реда на тази разпоредба се извършва в срок до 10 работни дни
след крайната дата за подаване на документи,
посочена в заповедта по чл. 47, ал. 2, от секретаря на комисията, съответно по чл. 14,
ал. 2 и чл. 18, ал. 1. Резултатите от проверката се публикуват на интернет страницата
на Агенцията.
Г л а в а

о с м а

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА
КОНКУРСИ
Чл. 46. Ежегодно се провеждат конкурси,
организирани в конкурсни сесии, както следва:
1. две редовни сесии за производство на
игрално кино със заседания на Националната художествена комисия по игрално кино в
последните седмици на май и ноември;
2. две редовни сесии за производство на
документално и научно-популярно кино със
заседания на Националната художествена
комисия по документално кино в първия
понеделник на април и октомври;
3. две редовни сесии за производство на
анимационно кино със заседания на Националната художествена комисия по анимационно
кино в първите седмици на април и октомври;
4. четири извънредни сесии за проекти по
чл. 31 от ЗФИ със заседания на Националната
художествена комисия;
5. една сесия за проекти, които са копродукция с Българската национална телевизия
или с друг телевизионен оператор с национален
обхват, в последната седмица на октомври
със заседания на Националната художествена
комисия;
6. най-малко две редовни сесии за разпространение на филми със заседания на
Националната комисия за разпространение
на филми;
7. най-малко две редовни сесии за фестивали и показ на филми със заседания на
финансовата комисия.
Чл. 47. (1) Държавното подпомагане по
чл. 28, чл. 30а и чл. 32 от ЗФИ се извършва
след провеждането на конкурс, обявен със
заповед на изпълнителния директор.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:
1. видовете проекти;
2. общия размер на безвъзмездните финансови средства за всяка конкурсна сесия;
3. срока за подаване на документите;
4. датата, мястото и часа на провеждането
на конкурса;
5. специалните изисквания към участниците, когато такива са наложителни; в тези
случаи изискванията се обявяват не по-късно
от 6 месеца преди крайния срок за кандидатстване в конкурса; специалните изисквания
към участниците не могат да противоречат на
изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014.
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(3) Националните художествени комисии
и Националната комисия за разпространение
на филми разглеждат постъпилите проекти
съгласно условията на чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и
5 от ЗФИ и ги оценяват и класират с мотивирано решение за всеки проект по реда
на този правилник. Решението се отразява
в протокол.
(4) В 3-дневен срок от приемането на
решението по ал. 3 и въз основа на него изпълнителният директор на Агенцията издава
заповед, която съдържа проектите, които се
допускат за разглеждане от финансовата комисия на основание на заявения от продуцента
размер на исканата безвъзмездна помощ и в
съответствие с общия размер на финансовите
средства по ал. 2, т. 2.
(5) В срока по ал. 4 изпълнителният директор на Агенцията издава заповед, която
съдържа проектите, които не са допуснати за
разглеждане от финансовата комисия поради
достигане на общия размер на финансовите
средства по ал. 2, т. 2.
(6) Финансовата комисия разглежда проектите по ал. 4 по реда на глава единадесета
и предлага на изпълнителния директор със
свое решение окончателен размер на безвъзмездните финансови средства за всеки отделен
проект. Предложеният размер за всички проекти не може да надхвърля обявения размер
на финансовите средства по ал. 2, т. 2.
(7) След приключването на процедурата по
ал. 6 изпълнителният директор на Агенцията
издава заповед, с която утвърждава окончателния размер на държавното подпомагане за
проектите, разгледани от финансовата комисия, който за всички проекти не надхвърля
обявения размер на финансовите средства по
ал. 2, т. 2. Заповедта се издава в срок 7 дни от
датата на решението на финансовата комисия.
(8) Когато решенията по ал. 6 са приети
в нарушение на разпоредбите на ЗФИ и на
този правилник или е надвишен размерът на
финансовите средства по ал. 2, т. 2, изпълнителният директор на Агенцията издава заповед, с която мотивирано отказва да утвърди
окончателен размер на държавното подпомагане за разгледаните проекти. Заповедта се
издава в срок 7 дни от датата на решението
на финансовата комисия.
(9) Заповедите по ал. 4, 5, 7 и 8 се обявяват
на достъпно място в сградата на Агенцията,
публикуват се на интернет страницата на
Агенцията и се съобщават писмено на кандидата в тридневен срок.
(10) Заповедите по ал. 4, 5, 7 и 8 могат да се
обжалват от участниците в конкурса по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(11) Въз основа на влязла в сила заповед по
ал. 7 изпълнителният директор на Агенцията
сключва със спечелилите кандидати договор
за държавно подпомагане.

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

(12) С договора по ал. 11 се предоставя
държавно финансиране по смисъла на Закона
за държавната помощ, като датата на неговото
влизане в сила се посочва изрично в договора
и се приема за датата, на която помощта е
предоставена.
Г л а в а

д е в е т а

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНК А НА ПРОЕКТИ
ОТ Н А ЦОН А ЛНИТЕ Х УДОЖ ЕС ТВЕНИ
КОМИСИИ
Чл. 48. (1) Проектите, представени със заявленията по чл. 42, ал. 1, т. 1 – 3, се насочват
от изпълнителния директор на Агенцията
към националните художествени комисии за
разглеждане.
(2) Заседанието на комисията се свиква от
изпълнителния директор и е редовно, когато
присъстват всички членове на комисията.
(3) На заседанията на комисиите се прави
аудиозапис на обсъжданията.
Чл. 49. (1) Всеки член на комисията:
1. получава екземпляр от всеки постъпил
проект;
2. попълва и подписва съответната оценъчна карта по приложение № 8 и подписва
съответната обобщена оценъчна карта по
приложение № 9, както и протокола по чл. 47,
ал. 3, като дава оценка за проекта с резолюция
„подкрепям“ – при получени над 70 процента
от максималния брой точки, или резолюция
„не подкрепям“ – при получени под 70 процента от максималния брой точки; мотивите,
посочени в картата, съдържат не по-малко от
300 знака за всеки критерий;
3. участва в заседанията, като по време на
заседанието при всяко свое изказване назовава името си, името на проекта, за който ще
се изказва, и устно мотивира позицията си
с думите: „подкрепям“ или „не подкрепям“.
(2) Попълнените и подписани оценъчни
карти се предават на секретаря на комисията,
който извършва проверка за наличието на
технически грешки и несъответствия.
(3) В случай че оценъчната карта не е
попълнена в съответствие с изискванията
по ал. 1, т. 2 или има несъответствие между
дадената оценка за проекта по ал. 1, т. 2 и
позицията по ал. 1, т. 3, което е установено
до приключване на разглеждането на проекта,
председателят на комисията указва писмено
на съответния член да отстрани констатираните несъответствия със забележка и подпис.
Ч л . 5 0 . С ек р е т аря т н а н а ц ион а л н и т е
художествени комисии съставя протокол,
който съдържа списък на проектите, получили над 70 процента от общия брой точки,
в низходящ ред. Протоколът с резултатите
се подписва от секретаря и от председателя
на комисията.
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Чл. 51. (1) Протоколът по чл. 50 и обобщените оценъчни карти по приложение № 9 се
публикуват на интернет страницата на Агенцията в срок 3 работни дни след провеждане
на заседанието.
(2) Прод у цент ът, сценарист ът и реж исьорът на кандидатстващ проект имат право
да се запознаят с оценките на своя проект
и да получат аудиофайл от обсъждането на
съответната комисията, както и копие от
оценъчните карти на проекта.
Г л а в а

д е с е т а

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНК А НА ПРОЕКТИ
ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ФИЛМИ
Чл. 52. (1) Проектите, подадени със заявленията по чл. 42, ал. 1, т. 4, се насочват от
изпълнителния директор на Агенцията към
Националната комисия за разпространение
на филми.
(2) Заседанието на комисията се свиква
от изпълнителния директор на Агенцията и
е редовно, когато присъстват всички членове.
(3) На заседанията на комисията се прави
аудиозапис на обсъжданията.
Чл. 53. (1) Всеки член на комисията:
1. получава екземпляр от всеки постъпил
проект, както и електронен носител или достъп до линк за гледане на филма;
2. след като е гледал филма, попълва и
подписва оценъчни карти по приложение
№ 10 и подписва обобщена оценъчна карта
по приложение № 11, както и протокола по
чл. 47, ал. 3, като дава оценка за проекта с
резолюция „подкрепям“ – при получени над
70 процента от максималния брой точки, или
резолюция „не подкрепям“ – при получени
под 70 процента от максималния брой точки,
съгласно картата за оценка; мотивите съдържат
не по-малко от 300 знака за всеки критерий;
3. участва в заседанията, като по време на
заседанието при всяко свое изказване назовава името си, името на проекта, за който ще
се изказва, и устно мотивира позицията си
с думите: „подкрепям“ или „не подкрепям“.
(2) Попълнените и подписани оценъчни
карти се предават на секретаря на комисията,
който извършва проверка за наличието на
технически грешки и несъответствия.
(3) В случай че оценъчната карта не е попълнена в съответствие с изискванията по ал. 2,
т. 2 или има несъответствие между оценката
за проекта по ал. 2, т. 2 и позицията по ал. 2,
т. 3, което е установено до приключване на
разглеждането на проекта, председателят на
комисията указва писмено на съответния член
на комисията да отстрани констатираното
несъответствие със забележка и подпис.
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(4) Секретарят на Националната комисия за
разпространение на филми съставя протокол,
който съдържа списък на проектите, получили над 70 процента от общия брой точки, в
низходящ ред. Протоколът с резултатите се
подписва от секретаря и от председателя на
комисията.
(5) В 3-дневен срок след провеждането
на заседанието протоколът на комисията и
обобщените оценъчни карти по приложение
№ 11 се публикуват на интернет страницата
на Агенцията. Оценъчните карти се прилагат
към досието на проекта.
(6) Вносителят на проект има право да
се запознае с оценките на своя проект и да
получи аудиофайл от обсъждането на комисията, както и копие от оценъчните карти
на проекта.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНК А НА ПРОЕКТИ
ОТ ФИНАНСОВАТА КОМИСИЯ
Раздел I
Процедура
Чл. 54. (1) За разглеждане на проект от
финансова комисия се подава заявление за
извършване на експертна оценка съгласно:
1. приложение № 12 (заявление за разглеждане на проект: за етап развитие и написване
на сценарий; за производство на филм; за
международна копродукция);
2. приложение № 13 (заявление за разглеждане на проект за разпространение на филми);
3. приложение № 14 (заявление за разглеждане на проект за фестивали);
4. приложение № 15 (заявление за разглеждане на проект за финансиране на показ на
филми).
(2) Към заявленията по ал. 1, т. 3 и 4 се
прилага дек лараци я по образец съгласно
приложение № 16.
(3) Заявлението по ал. 1, т. 1 и 2 се подава
след влизането в сила на заповедта по чл. 47,
ал. 4 в срок:
1. до 18 месеца – за проекти по чл. 28,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗФИ;
2. до 6 месеца – за проекти по чл. 28, ал. 1,
т. 4 от ЗФИ;
3. до един месец – за проекти по чл. 32
от ЗФИ.
(4) Заявленията по ал. 1, т. 3 и 4 се разглеждат в срок до два месеца от изтичането на
срока съгласно заповедта по чл. 47, ал. 2, т. 3.
(5) Срокът по ал. 3, т. 1 може да бъде
удължен еднократно до 6 месеца при доказана необходимост и представена писмена
обосновка от кандидата.
(6) Проект, класиран от националните
художествени комисии или от Националната
комисия за разпространение на филми, кой-
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то не бъде представен за експертна оценка
в сроковете по ал. 3, отпада от конкурсната
процедура.
Чл. 55. (1) Финансовата комисия извършва
експертна оценка на проектите:
1. по критериите съгласно чл. 27, ал. 1,
т. 3 и 4 от ЗФИ;
2. за изпълнението на приложимите условия
на Регламент (ЕС) № 651/2014 и на Регламент
(ЕС) № 1407/2013.
(2) Заседанията на комисията се провеждат регулярно и са най-малко 4 на година.
Заседание се провежда и при наличие на
регистрирани най-малко три заявления.
(3) Заседанието е редовно, когато присъстват пет членове от състава на комисията, като задължително е присъствието на
представителя на Агенцията, представителя
на Министерството на културата и на двама
представители, определени от професионалните сдружения и от юридическите лица с
нестопанска цел в областта на филмовата
индустрия.
(4) Заявителят, а за проекти по чл. 28, ал. 1,
т. 1, 2 и 3 от ЗФИ – и режисьорът, имат право
да участват на заседанието.
(5) Решенията, с които се одобрява размерът
на държавното подпомагане за всеки проект,
се вземат с мнозинство повече от половината
от всички членове на комисията. Решенията
се вписват в протокол, който се подписва
от членовете на комисията и от секретаря.
Протоколът се предава на изпълнителния
директор на Агенцията след приключването
на заседанието.
Чл. 56. Заявителите имат право да получат
копие от протокола по чл. 55, ал. 5 в 7-дневен
срок след датата на заседанието.
Раздел II
Критерии
Чл. 57. Финансовата комисия разглежда:
1. проект за етап развитие (написване на
сценарий) или подготовка, като взема предвид:
а) проекта на бюджет;
б) искания размер на държавната помощ:
в) вида на разходите и тяхното съответствие
с присъщо необходимите за този етап;
г) разходите за сценарист, които не могат
да надвишават 20 на сто от окончателния хонорар на проекта, а за режисьор, оператор и
продуцент и другите членове от екипа – до 10
на сто от окончателния хонорар по проекта;
2. проект за производството на филм, като
взема предвид:
а) съответствието меж ду представения
бюджет, работната книга (само за игрални
филми), финансовия план, календарния план
на проекта и представените договори и/или
оферти за предоставяне на услуги;

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

б) съответствието между финансовия план
и договор или други документи, потвърждаващи изпълнението му;
в) съответствие между договора за копродукция и подробния консолидиран бюджет, от
които да е видно всеки разход в каква степен
се поема от всеки от копродуцентите;
г) продуцентското възнаграждение, което
не може да е по-високо от режисьорското,
като са допустими завишения до 15 на сто
при представяне на съответна аргументация;
д) проекта на бюджет;
3. проект за разпространението на филми,
като взема предвид:
а) стратегията за разпространението на
филма;
б) избора за конкретните решения в рекламната кампания на филма;
в) избора на подходящата аудитория и
промоцията в страната;
г) необходим брой филмови копия;
д) прогнозен брой зрители;
е) проекта на бюджет;
4. проект за популяризирането на български филми на международни фестивали, като
взема предвид:
а) представянето на филма на международен
фестивал, включен в списъка с фестивали,
ежегодно одобряван от Националния съвет
за кино;
б) изпратена покана от фестивал, включен
в списъка по буква „а“;
в) включването на филма в националната
селекция за Академия „Оскар“ или в селекция
на Европейската филмова академия;
г) един филм може да кандидатства за
подпомагане на участието в до 5 фестивални
участия;
д) проект на бюджет;
5. проект за фестивал в страната, като
взема предвид:
а) фестивалът да има конкурсен характер;
б) да има осигурено финансиране на проекта минимум 50 на сто;
в) не се допуска кандидатстване за вече
проведен фестивал;
г) проекта на бюджет;
6. искането за минимална помощ за показ
на филми, което включва:
а) изчислението на прихода от билети по
реда на чл. 35в, ал. 2 от ЗФИ на базата на
данни от Информационната система СТАСИ;
б) заявено финансиране, което е за не
повече от 4 филма;
в) предоставена информация за техническото осигуряване на киносалона, доказваща,
че прожекциите по буква „а“ се извършват в
съраунд среда с минимум 5.1. мониториране,
прожектирано от DCI проектор.
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ОТПУСКАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЪРЖАВНОТО ПОДПОМАГАНЕ
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСК АНЕ НА ДЪРЖАВНОТО ПОДПОМАГАНЕ
Раздел I
Недопустими и допустими разходи
Чл. 58. (1) При извършване на оценка на
кандидатстващите проекти по чл. 26, ал. 1,
т. 1 и 2 от ЗФИ не се вземат предвид недопустимите разходи в бюджета на проекта.
(2) Недопустими разходи по смисъла на
ал. 1 са всички разходи, които не са свързани
пряко с производството и разпространението
на филма, включително:
1. разходи, извършени преди датата на
подаване на заявлението за кандидатстване
по реда на този правилник;
2. лихви;
3. покупка на земя и сгради;
4. глоби, финансови санкции и разходи по
съдебни производства;
5. данък върху добавената стойност, чието възстановяване е било възможно според
националното законодателство;
6. абонамент за вестници и неспециализирани списания;
7. заплащане на такси за участие в обучителни курсове;
8. разходи по инфраструктура на филмова
студия.
Чл. 59. (1) При извършване на оценка на
кандидатстващите проекти по чл. 26, ал. 1,
т. 1 от ЗФИ се вземат предвид допустимите
разходи в бюджета на проекта, които са пряко
свързани с предподготовката, подготовката и
производството на филма, като разходи:
1. за оборудване, които се отнасят само до
закупуването на реквизит, декори и костюми;
2. за консумативи и материали;
3. за административен и друг персонал
(временно наети лица и др.);
4. за транспорт;
5. за командировка в страната и в чужбина в размерите, определени в съответните
нормативни актове;
6. за възлагане на дейности на подизпълнители;
7. режийни разходи в размер до 7 на сто
от общо допустимите от бюджета на проекта,
но не за сметка на държавното подпомагане.
(2) За да се изчисли интензитетът на помощта в брутно изражение и допустимите
разходи:
1. се вземат предвид размерите съгласно
чл. 28, ал. 6 от ЗФИ;
2. всички използвани данни се събират
преди приспадането на данъци и други такси;
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3. ако за проекта е получено държавно
подпомагане за развитие и написване на
сценарий, предпроизводствените разходи се
включват в общия бюджет.
(3) Разходите по ал. 1 се подкрепят с писмени документи, които са ясни, конкретни
и актуални.
Чл. 60. (1) Допустими разходи в бюджета на
проекта, кандидатстващ за държавно подпомагане по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗФИ, са всички
разходи, пряко свързани с разпространението
на филма, като:
1. разходи за изработка на филмови копия
и субтитриране;
2. разходи за изработка на рекламни материали и реклама;
3. транспортни разходи;
4. разходи за командировка в размерите,
определени в съответните нормативни актове;
5. разходи за възлагане на дейности на
подизпълнители.
(2) За да се изчисли интензитетът на помощта в брутно изражение и допустимите
разходи, всички използвани данни се събират
преди приспадането на данъци и други такси.
(3) Допустимите разходи се подкрепят с
писмени документи, които са ясни, конкретни
и актуални.
Раздел II
Натрупване
Чл. 61. (1) Помощта по чл. 26, ал. 1, т. 1
и 2 от ЗФИ с установими допустими разходи
може да се натрупва със:
1. всякаква друга държавна помощ, доколкото се отнася за различни установими
допустими разходи;
2. всякаква друга държавна и минимална
помощ във връзка със същите допустими
разходи, които се припокриват изцяло или
частично, само ако това натрупване не води
до надхвърляне на най-високия интензитет на
помощта, приложим за тази помощ по силата
на Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) Помощите без установими допустими
разходи, които са освободени от задължението
за уведомяване съгласно чл. 21, 22 и 23 на
Регламент № 651/2014, могат да се натрупват
с всякаква друга държавна помощ с установими допустими разходи. Помощите без
установими допустими разходи могат да се
натрупват с всякаква друга държавна помощ
без установими допустими разходи до най-високия съответен праг за цялото финансиране,
определен в конкретните условия за всеки
отделен случай по силата на Регламент (ЕС)
№ 651/2014 или на друг регламент за групово освобождаване или с прието решение на
Европейската комисия.
(3) Държавните помощи, освободени от
задължението за уведомяване по силата на
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Регламент (ЕС) № 651/2014, не могат да се
натрупват с помощ „de minimis“ по отношение
на същите допустими разходи, ако това натрупване би довело до интензитет на помощта,
надхвърлящ праговете, установени в глава III
от Регламент (ЕС) № 651/2014.
(4) Всяка индивидуална държавна помощ,
предоставяна по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗФИ,
която надхвърля 500 000 евро, се регистрира
в Модула за прозрачност на Европейската
комисия.
Чл. 62. (1) При оценката на проекти по
чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗФИ и определянето на
държавната помощ финансовата комисия прилага условията и изискванията на Регламент
(ЕС) № 1407/2013.
(2) Максималният размер на средствата,
отпускани на кандидатите, организиращи
фестивали и осъществяващи показ на филми
под формата на схеми за минимална помощ,
заедно с другите получени от тях минимални
помощи, включително в случай на едно и
също предприятие, не може да надхвърля
левовата равностойност на 200 000 евро за
период три бюджетни години, като се имат
предвид двете предходни и текущата бюджетна година. Общият размер на помощта „de
minimis“, предоставяна във всяка държава
членка на едно и също предприятие, което
осъществява сухопътни товарни превози за
чужда сметка или срещу възнаграждение,
не надхвърля 100 000 евро за период от три
бюджетни години. Тази помощ „de minimis“
не се използва за придобиването на товарни
автомобили за сухопътен транспорт.
(3) В случай че с отпускането на нова
минимална помощ може да бъде надвишен
съответният таван, определен в ал. 2, размерът на минималната помощ се намалява
служебно до максимално допустимия размер.
Таваните, посочени в ал. 2, се прилагат независимо от формата на помощта „de minimis“
или от преследваната цел и без значение
дали предоставената от държавата членка
помощ се финансира изцяло или частично
със средства, произхождащи от Европейския
съюз. Периодът от три бюджетни години се
определя според бюджетните години, използвани от предприятието в съответната
държава членка.
(4) Размерът на минималните помощи,
получени от един кандидат, се определя като
сбор от минималната помощ, за която се
сключва договорът по чл. 33б, ал. 3 и чл. 33в,
ал. 5 от ЗФИ, и други минимални помощи,
получени от тях, включително от:
1. предпри яти ята, с които кандидат ът
образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1407/2013;
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2. всички предприятия, които са се влели, слели със или са придобити от някое от
предприятията, образуващи „едно и също
предприятие“ с кандидата, съгласно чл. 3,
параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1407/2013;
3. предприятията, образуващи „едно и
също предприятие“ с кандидата, които са
получили минимална помощ преди разделяне
или отделяне, съгласно чл. 3, параграф 9 от
Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(5) Минималната помощ се смята за отпусната от датата на влизането в сила на
договора по чл. 33б, ал. 3 и чл. 33в, ал. 5 от
ЗФИ независимо от датата на плащане на
помощта на предприятието.
(6) Минималната помощ, предоставена по
схема по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗФИ, може да се
натрупва с минимална помощ, предоставена
съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. и Регламент
(ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27 юни 2014 г.
относно прилагането на членове 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския
съюз, към помощта „de minimis“ в Сектора
„Рибарство и аквакултури“ (ОВ, L 190 от
28.06.2014 г.) до съответния размер, определен
в ал. 1, като натрупването на минималните
помощи е по вид дейности до съответния праг
за конкретния вид дейност. В случаите на
предприятия, които са в обхвата на Регламент
(ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април
2011 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към минималната помощ
„de minimis“ за предприятия, предоставящи
услуги от общ икономически интерес (ОВ,
L 114 от 26.04.2012 г.), приложимият праг за
натрупване на минималната помощ е до левовата равностойност на 500 000 евро.
(7) Помощта „de minimis“ не се кумулира
с държавна помощ, отпусната за същите допустими разходи, ако чрез това кумулиране
може да се надвиши най-високият приложим
интензитет на помощта или размер на помощ
та, определен в конкретните обстоятелства
за всеки отделен случай с регламент за групово освобождаване или с решение, приети
от Комисията. Помощ „de minimis“, която
не е предоставена за конкретни допустими
разходи или не може да бъде свързана с такива, може да се кумулира с друга държавна
помощ, предоставена съгласно регламент за
групово освобождаване или с решение, приети
от Комисията.
(8) Минималната помощ по този член се
натрупва със:
1. друга минимална помощ независимо от
формата и източника є, ако при предоставянето є се спазват таваните по ал. 2;
2. друга държавна помощ, отпусната за
същите допустими разходи, ако не се надвишава най-високият приложим интензитет на
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помощта или размер на помощта, определен
в конкретни обстоятелства за всеки отделен
случай в регламент за групово освобождаване
или с решение, приети от Комисията.
(9) Всяка индивидуална минимална помощ,
предоставяна по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗФИ, се
регистрира в Информационната система „Регистър на минималните помощи“ по чл. 52,
ал. 2, т. 3 от Закона за държавните помощи.
Г л а в а

т р и н а д е с е т а

РЕД ЗА ОТПУСК АНЕ И ОТЧИТАНЕ НА
ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ
Раздел I
Договор
Чл. 63. (1) Държавната помощ се отпуска
въз основа на договор, сключен със заявителя.
(2) За сключване на договора заявителят
представя следните документи:
1. решение на общо събрание на дружеството за осъществяване на проекта;
2. документ за банкова сметка на кандидата, специално открита за осъществяването
на проекта;
3. актуални договори с физически и юридически лица, обезпечаващи осъществяването
на проекта;
4. писма за намерения и/или договори за
разпространението на филма (за проекти за
разпространение на филми);
5. документи, доказващи по категоричен
начин финансирането на целия бюджет на
проекта;
6. в случаите на международна копродукция кандидатът представя документ, доказващ
финансирането от останалите копродуценти.
(3) Срокът за сключване на договор за
проект за производство на филм не може да
надвишава 30 месеца считано от датата на
подаване на заявлението по чл. 42, ал. 1, т. 1.
(4) В случай че заявителят не представи
необходимите документи в срока по ал. 3,
той губи правото си на финансиране по реда
на ЗФИ и на този правилник за проекта, с
който е кандидатствал.
(5) Държавно подпомагане може да бъде
предоставено за дейност, която е започнала
след датата на подаване на заявлението за
държавно подпомагане и преди сключването на
договора, като за такава се приема започването
на снимки, свързани с образната специфика
на документалните герои и събития, или
започването на снимки, които имат сезонен
характер. В тези случаи заявителят писмено
обосновава пред Агенцията необходимостта
от започването на снимки.
Чл. 64. (1) Агенцията предоставя на всеки
кандидат за държавна или минимална помощ
информация за вида, размера, основанието за
предоставяне и съвместимостта на помощ
та чрез посочване на акта на Европейския
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съюз, неговото наименование и публикуване
в „Официален вестник“ на Европейския съюз,
както и за произтичащите от получаването
на помощта задължения за получателя на
помощ. Информацията се включва в договорите, сключвани с кандидатите.
(2) Договорите за предоставяне на държавна/минимална помощ съдържат:
1. задължителни общи условия, приложими
за всяка от схемите по чл. 26, ал. 1 от ЗФИ,
указващи, че освен договорните санкции
Агенцията налага и санкции, свързани с неизпълнение на договорни задължения, като:
а) за просрочие на календарните срокове
за производство на филм без наличие на
обстоятелства, обективно възпрепятствали
изпълнението им, с повече от два календарни
месеца продуцентът не може да кандидатства
на следващата редовна конк у рсна сеси я,
съответно не може да сключи договор за
междувременно одобрен проект;
б) за непредставяне на документи, изисквани по договор, неизправната страна по договора
не може да получава и да кандидатства за
нова помощ пред Агенцията до отстраняване
на неизпълнението;
в) за нарушаване на договорни задължения
към трети лица, свързани с производството на
филма, подпомогнат от Агенцията, включително при наличието на съдебен спор между
участниците във филмопроизводството, водещи до спиране на производството на филма,
неизправната страна по договора не може
да кандидатства за помощ пред Агенцията
за срок една година след приключването на
съдебното производство, съответно завършването на филма.
2. специфични условия за отделните видове
проекти съгласно приложение № 17.
Раздел II
Отчитане на финансовите средства
Чл. 65. (1) Средства за държавно подпомагане по схемите на чл. 26 от ЗФИ се отпускат
след сключването на договор със заявителя.
Помощта се смята за отпусната от датата на
влизане в сила на договора независимо от
датата на извършване на плащането.
(2) Помощите, които се предоставят на
няколко части (транша), се сконтират към
техния размер към момента на предоставяне.
Допустимите разходи се сконтират до тяхната
стойност към момента на предоставяне на
помощта. Лихвеният процент, който се използва за сконтиране, е сконтовият процент,
приложим към момента на предоставяне на
помощта.
Чл. 66. (1) Отчитането на разходи по схема съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗФИ
се извършва, като се представят първични
счетоводни документи, договори и/или други
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документи съгласно изискванията на Закона
за счетоводството, с които се удостоверява
документалната обоснованост на разхода.
(2) За схемата по чл. 26, ал. 1, т. 1 от
ЗФИ се отчитат допустимите разходи, които
са пряко свързани с производство на филм,
включително разходите за:
1. реквизит, декор и костюми;
2. изработка на филмови копия, субтитриране;
3. персонал (графици, договори и др.);
4. консумативи;
5. командировъчни разходи в страната и
в чужбина;
6. публикации и реклама;
7. разпространяване на информация/рек лама (разпрост ранени материа ли и/или
публикации в медиите).
(3) За схемата по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗФИ
се отчитат видовете допустими разходи, пряко свързани с разпространението на филм,
включително разходи по ал. 1, т. 2 – 7.
(4) За схемата по чл. 26, ал. 1, т. 3 от
ЗФИ – само за фестивали, се отчитат разходи
по ал. 1, т. 2 – 7.
Чл. 67. За целите на прилагането на разпоредбите, свързани с отпускането и отчитането
на държавното подпомагане, предвидени в този
правилник, Агенцията подготвя методически
указания, като посочва включително начините
и информационните източници, чрез които се
контролира изпълнението на предоставената
държавна или минимална помощ.
Ч А С Т

П Е Т А

КОН Т РОЛ, ПРОЗРАЧНОСТ И Н А БЛЮДЕНИЕ
Ч л. 68. (1) Изп ъ л н и т ел н и я т д и рек т ор
осигурява прозрачност на предоставените
помощи съобразно член 9 от Регламент (ЕС)
№ 651/2014, Регламент (ЕС) № 1407/2013, Закона за държавните помощи и правилника за
прилагането му.
(2) Агенцията информира министъра на
финансите за предоставянето на всяка помощ,
попадаща в обхвата на минимална помощ, при
условията и по реда на Закона за държавните
помощи и правилника за прилагането му.
(3) Изпълнителният директор или оправомощено от него длъжностно лице осигурява
съответствието на всяка предоставена помощ
с условията на съответната схема за помощ
и на Регламент (ЕС) № 651/2014 и Регламент
(ЕС) № 1407/2013 и съхранява цялата информация за предоставянето на помощта и
осигуряването на съответствието.
(4) Информацията за предоставените помощи по чл. 26 от ЗФИ се съхранява за срок 10
бюджетни години от датата на предоставяне
на последната помощ по съответната схема.
(5) При поискване от Европейската комисия изпълнителният директор на Агенцията
предоставя чрез министъра на финансите по
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реда на Закона за държавните помощи цялата
информация и придружаваща документация,
която Европейската комисия счита за необходима за целите на контрола на прилагането
на Регламент (ЕС) № 651/2014 и на Регламент
(ЕС) № 1407/2013. Информацията и документацията се предоставят на министъра на
финансите в срок 15 работни дни от датата
на искането на Европейската комисия и/или
на министъра на финансите, освен ако в искането не е определен друг срок.
(6) А генцията изготвя док лад относно
прилагането и изпълнението на условията по
този раздел за всяка календарна година или
за част от календарната година.
(7) Докладът се изпраща до Европейската
комисия по реда на Закона за държавните
помощи.
Чл. 69. Всички помощи, които са неправомерни, несъвместими или неправилно използвани и са предоставени в нарушение на
Закона за държавните помощи, подлежат на
възстановяване при условията и по реда на
Закона за държавните помощи.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Свързани лица“ са:
а) съпрузите, роднините по права линия,
по съребрена – до трета степен включително,
и роднините по сватовство – до втора степен
включително;
б) работодател и работник, като под работодател се разбира лице, от което сте получавали
възнаграждение през последната една година
преди съответната сесия;
в) съдружниците;
г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно
дружество;
д) лицата, едното от които е направило
дарение или изплатило възнаграждение на
другото през календарната година, предхождаща разглеждането на проекта;
е) лицата, едното от които упражнява
контрол спрямо другото;
ж) лицата, които се намират в икономическа или политическа зависимост, която
поражда основателни съмнения в неговата
безпристрастност и обективност.
2. „Голямо предприятие“ е понятие съгласно чл. 1, т. 24 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
§ 2. Този правилник предвижда мерки по
прилагането на:
1. 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;
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2. 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“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (1) Схемите за държавна и минимална
помощ по чл. 26, ал. 1 от ЗФИ се прилагат в
срок до 31 декември 2020 г. и 6 месеца след
изтичането на този срок.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 нови
държавни и минимални помощи не могат да
бъдат предоставяни.
(3) Плащанията, които не са приключили
до изтичането на срока по ал. 1, могат да се
извършват, но само въз основа на договори
за държавно подпомагане, сключени в посочения срок.
§ 4. (1) По реда на този правилник за финансиране по схемите съгласно чл. 26, ал. 1,
т. 1 от ЗФИ могат да кандидатстват проекти,
които към влизането му в сила са преминали
оценка за културен продукт.
(2) Заявителите на проекти по ал. 1 подават заявление по чл. 54, ал. 1, т. 1, като в
заявлението изрично се посочва, че проектът
е преминал оценка за културен продукт. Към
заявлението по чл. 54, ал. 1, т. 1 се прилага
документацията по неприключилото производство във връзка със заявление, регистрирано
и разгледано от художествена комисия преди
влизането в сила на този правилник. Агенцията служебно комплектува документациите и
проектите по тези производства.
(3) Заявителите на проекти по чл. 26,
ал. 1, т. 1 и 3 от ЗФИ, които са разгледани от
финансова комисия до влизането в сила на
този правилник, подават заявление по реда на
този правилник, като проектите подлежат на
преразглеждане от финансова комисия по реда
на този правилник и взетите по тях решения
се потвърждават, в случай че не противоречат
на изискванията на правилника. Агенцията
служебно комплектува документациите и
проектите по тези производства.
§ 5. Изискванията на чл. 14, ал. 3 и чл. 37,
ал. 1 не се прилагат за членовете на националните художествени комисии и на финансовата комисия до изтичане на мандатите на
съответните комисии.
§ 6. Правилникът се приема на основание
§ 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за филмовата индустрия (ДВ, бр. 97 от
2018 г.), като неговото изпълнение се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Национален филмов център“.
§ 7. Този п ра ви л н и к вл иза в си ла о т
5 декември 2018 г.
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Приложение № 1
към
чл.
Приложение № 1 към чл. 29,
ал.29,
2, т.ал.
2 2, т. 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФИЛМОВ ПРОЕКТ
Времетраене:

Филм:

Договор:

Продуцент:
Вид:

игрален

документален

анимационен

ФОРМАТ НА ОРИГИНАЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ
Снимачна техника /формат на видео файла:
Компютърна графика /формат на видео файла:
ФОРМАТ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ
Лентов носител:

Файлов формат:
КОПИЕ ПО ДОГОВОР С НФЦ

Формат за разпространение :

DCP

BD

НОСИТЕЛ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР
Вид:
HDD
Файлова система:

Flash drive
Ext3

BD
UDF

Производител:

Гаранционна карта (№ и срок):
ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА КОПИЕТО

Кодиране на видео
Резолюция

JPEG 2000
1920x1080

MPEG-2
2K

4K

Съотношение на кадъра
Кадрова честота, fps

Scope 2.39
48p

Flat 1.85
24p

16:9
50p

Цветово пространство
Компонентно семплиране

XYZ
4:4:4

YUV
4:2:2

RGB
4:2:0

Разделност, bit

12

10

8

Кодиране на звука
Брой звукови канали

PCM
Stereo

Dolby Digital
3.1
5.1

Семплираща честота, kHz
Разредност, bit

96
24

48
16

25p

DIS
7.1

Отбелязвайте и пишете в черните полета.

Дата………………………………..

Продуцент………………………………
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Приложение № 2
чл.ал.
31,2ал. 2
Приложение № 2 къмкъм
чл. 31,
ПРОТОКОЛ ОТ АУДИО-ВИЗУАЛЕН ТЕСТ
Филм:
Продуцент:
Еталонна зала за прожекция:
КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Заседание:
ЗАБЕЛЕЖКА

Яркост и контраст
Цветова корекция
Детайлност, разделителна способност
Фокус
Шум в картината, зърнистост
Стабилност на картината, пулсации,
насечено движение на изображението
Оптически деформации и аберации
Наличие на артефакти
Оконтуряване на елементи от
изображението
Надписи и графични елементи
Синхрон между картина и звук
Средно /общо ниво на фонограмата
Разбираемост на диалога
Технически особености на фонограмата
ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО КАЧЕСТВО
ОСОБЕНО МНЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ

Председател: ..........................................
Членове: 1. .………………………………
2. .……………………………
3. ...........................................
4. .……………………………
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Приложение № 3
Приложение № 3 къмкъм
чл. 42,
т. 1 1, т. 1
чл.ал.
42,1, ал.

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„НАЦОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР“
(Национални художествени комисии за
игрално/документално/анимационно кино)

Регистрационен №/дата................................
(попълва се от ИА НФЦ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

за разглеждане на проект за развитие и написване на сценарий
от ........................................................................................ Рег. № по чл. 19, ал. 1 от ЗФИ……
продуцент(наименование на юридическо лице, едноличен търговец)
седалище:…………………………………………………………………………………………
адрес на управление:………………………………………………………..................................
представлявано от: ........................................................................................................................
мобилен телефон:...................................................e-mail:..............................................................
за оценка на проект за развитие и написване на сценарий за:
 ИГРАЛЕН ФИЛМ;
 ДОКУМЕНТАЛЕН И НАУЧНО-ПОПУЛЯРЕН ФИЛМ;
 АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ;
Заглавие на проекта: ...............……………………………………….…………………………
Автор...............................................................................................................................................
Сценарият ще бъде написан от .....................................................................................................
Размер на проекто-бюджет ......................................................... (цифром и словом);
Искана държавна помощ като безвъзмездни средства:
……………………………………….............................................. (цифром и словом);
Период на изпълнение на проекта и местонахождение на проекта.
За получаване на кореспонденция от ИА НФЦ във връзка с настоящото заявление, посочвам
електронен адрес:………….…………
Гр. ..............................
Подпис:
............................
АГЕНЦИЯТА ПРИЛАГА КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЛУЖЕБНО:
1.Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от НАП. Удостоверението се изисква и
получава от агенцията по електронен път.
2. Справка за платена такса за разглеждане на проекта
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 Декларации по образец съгласно приложение № 7 към чл. 42, ал. 2, т. 2.
 1.Документация за проекта, която подлежи на разглеждане от художествена комисия:
В 10 екземпляра на електронен носител и 1 екземпляр на хартиен носител, който може да бъде
предоставен и по електронен път:
1.1. анотация до 300 знака -............. стр.
- За игрален и пълнометражен анимационен филм:
1.2.1. синопсис - ............. стр.
1.2.2.сценарий без диалог в размер не по-малко от 10 стр. и примерен диалог на един
епизод............. стр.
- За документален и научно-популярен филм:
1.2.3. синопсис - ............. стр.
1.2.4. идея за сценарий в размер не по-малко от 3 страници.............. стр.
1.3. Продуцентска експликация – мотивация и стратегически план на продуцента за развитие на
проекта (жанр, пазар / публика, към които е насочена творбата)............ стр.
1.4.творчески биографии на автора, сценариста и продуцента............стр.
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1.5 Справка за разпространение и участие на фестивали на последните два филма от
филмографията на продуцента и сценариста на проекта (информацията по тази точка може да се
включи в т.1.4.).......... стр.
2. Допълнителна документация за проекта:
В 1 екземпляр на хартиен носител и в 1 екземпляр на електронен носител, който може да бъде
предоставен и по електронен път:
2.1.копия от договори на продуцента с автор на литературно произведение (ако сценарият се
базира на създаден роман, новела или разказ) и/или със сценариста за отстъпване на
изключителното авторско право за използване на произведенията и бъдещия филм.......... стр.;
2.2.финансов план подписан от продуцента………….стр.;
2.3.обобщен бюджет на разходите за развитие на проекта, включително написване на сценария (по
образец на Филмовия център) , подписан от продуцента.......... стр.;
2.4.договори/писма за намерения за копродукция, разпространение, финансиране (ако има
такива)..........стр.;
2.5.копие от документи, удостоверяващи изпълнението на задълженията по Закона за
задължително депозиране на екземпляри от печатни и други произведения.......... стр.;
Дата:
Гр……………………

Подпис:………..

Подпис на лицето
Приело документите: .................................

2
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Приложение № 4 към чл. 42, ал. 1, т. 2

Приложение № 4
към чл. 42, ал. 1, т. 2

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„НАЦОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР“
(Национални художествени комисии за
игрално/документално/анимационно кино)

Регистрационен №/дата................................
(попълва се от ИА „НФЦ”)

ЗАЯВЛЕНИЕ

за разглеждане на проект за производството на филм
от ........................................................................................ Рег. № по чл. 19, ал. 1 от ЗФИ……
наименование на продуцент (ЮЛ, ЕТ)
седалище:…………………………………………………………………………………………
адрес на управление:………………………………………………………..................................
представлявано от: ........................................................................................................................
мобилен телефон:...................................................e-mail:..............................................................
за оценка на проект за производство на:
 ИГРАЛЕН ФИЛМ
 ДОКУМЕНТАЛЕН И НАУЧНО-ПОПУЛЯРЕН ФИЛМ
 АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
Заглавие на филма: ……………………………………….…………………………
Сценарист ......................................................................................................................................
Режисьор .......................................................................................................................................
Формат на филма...........................................................................................................................
Продължителност на филма в минути.........................................................................................
Размер на проекто-бюджет ......................................................... (цифром и словом);
Искана държавна помощ като безвъзмездни средства:
……………………………………….............................................. (цифром и словом);
Период на изпълнение на проекта съгласно календарен план и местонахождение на проекта:
…………………………………………………………………………………………………………….
За получаване на кореспонденция от ИА НФЦ във връзка с настоящото заявление, посочвам
електронен адрес:………….…………
Гр. ..............................
Подпис:
............................
АГЕНЦИЯТА ПРИЛАГА КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЛУЖЕБНО:
1.Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от НАП.Удостоверението се изисква и
получава от агенцията по електронен път.
2. Справка за платена такса за разглеждане на проекта.
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 Декларации по образец съгласно приложение № 7 към чл. 42, ал. 2, т. 2;

1.Документация за проекта, която подлежи
на разглеждане от художествена комисия:
В 10 екземпляра на електронен носител и 1 екземпляр на хартиен носител:
1.1.анотация до 300 знака ............. стр.
1.2.синопсис до 1 страница ............. стр.
1.3.сценарий (по образец на Филмовия център) ............. стр.
1.4.режисьорска експликация ............. стр.
1.5.характеристика на основните герои ............. стр.
1.6.Продуцентска експликация – мотивация и стратегически план на продуцента за финансово
обезпечаване на бюджета и разпространението на бъдещия филм
................стр.
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1.7.творчески биографии на продуцента, сценариста и режисьора
............. стр.
1.8.справка за разпространение /зрители, ТВ продажби/ и участие на фестивали на последните два
филма от филмографията на продуцента, сценариста и режисьора на филма (информацията по тази
точка може да се включи в т.1.6.);
............... стр.
1.9.сториборд, декор, основен типаж и анимиране на движението – само за анимационен проект;
1.10.DVD с филм или части от филми на режисьора на проекта, когато не е реализирал
пълнометражен филм.
2.Допълнителна документация за проекта:
В 1 екземпляр на хартиен носител и в едни екземпляр на електронен носител, който може да бъде
предоставен и по електронен път:
2.1. копия от договори на продуцента с автора на литературно произведение (ако сценария се
базира на създаден роман, новела или разказ) и/или със сценариста за отстъпване на авторското
право за създаване на филм................стр.
2.2. копие от договор на продуцента с режисьора за отстъпване на авторското право върху
създадения филм.............стр.
2.3. копие от договор на продуцента с художника за отстъпване на авторското право върху
създадения филм (само за анимационен филм)................стр.
2.4. календарен план за производството на филма и местонахождението на проекта...........стр.
2.5. обобщен бюджет на филма по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на
ИА НФЦ...........стр.
2.6. финансов план подписан от продуцента................стр.
2.7. договори / писма за намерения за копродукция, разпространение, финансиране (ако има
такива)...........стр.
2.9. отчет за отпуснати от Филмовия център финансови средства за развитие на проекта,
включително написване на сценария (ако има такива)................стр.
2.10. копие от документи, удостоверяващи изпълнението на задълженията по Закона за
задължително депозиране на екземпляри от печатни и други произведения...............стр.
Дата:
Гр……………………
Подпис на лицето
Приело документите: .................................

Подпис:………..
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Приложение № 5 към чл.Приложение
42, ал. 1, т . 3 № 5
към чл. 42, ал. 1, т. 3
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„НАЦОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР“
(Национални художествени комисии за
игрално/документално/анимационно кино)

Регистрационен №/дата................................
(попълва се от ИА „НФЦ”)

ЗАЯВЛЕНИЕ

за разглеждане на проект за международна копродукция по чл. 31 от Закона за
филмовата индустрия
от ....................................................................................................... Рег. № по чл. 19, ал. 1 от ЗФИ
наименование на продуцента (ЮЛ, ЕТ)
седалище:…………………………………………………………………………………………
адрес на управление:………………………………………………………..................................
представлявано от: ........................................................................................................................
мобилен телефон:...................................................e-mail:..............................................................
за оценка на проект за производство на:
 ИГРАЛЕН ФИЛМ;
 ДОКУМЕНТАЛЕН И НАУЧНО-ПОПУЛЯРЕН ФИЛМ;
 АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ;
Международна копродукция между:
1. ………………………………………...................................
/ наименование на продуцент, държава /

……………………………….
/ фонд, институция /

…………
/ % дял /

2. ……………………………………….................................... ……………………………….
/ наименование на продуцент, държава /
/ фонд, институция /

…………
/ % дял /

3. ……………………………………….................................... ……………………………….
/ наименование на продуцент, държава /
/ фонд, институция /

…………
/ % дял /

Заглавие на филма: ……………………………………….…………………………
Сценарист ......................................................................................................................................
Режисьор .......................................................................................................................................
Формат на филма...........................................................................................................................
Продължителност на филма в минути.........................................................................................
Размер на проекто-бюджета ......................................................... (цифром и словом);
Размер на българското участие в проекто-бюджета ....................................... (цифром и словом);
Период на изпълнение на проекта съгласно календарен план и местонахождение на проекта:
……………………………………………………………………………………………………………..
Искана държавна помощ като безвъзмездни средства:
……………………………………….............................................. (цифром и словом);
За получаване на кореспонденция от ИА НФЦ във връзка с настоящото заявление, посочвам
електронен адрес:………….…………
Гр. ..............................

Подпис:

............................
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АГЕНЦИЯТА ПРИЛАГА КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЛУЖЕБНО:
1.Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от НАП, не по-късно от 30 дни преди крайния
срок за приемане на документите.Удостоверението се изисква и получава от агенцията по
електронен път.
2. Справка за платена такса за разглеждане на проекта.
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 Декларации по образец съгласно приложение № 7 към чл. 42, ал. 2, т. 2.;

1.Документация за проекта, която подлежи
на разглеждане от художествена комисия:
В 10 екземпляра на електронен носител и 1 екземпляр на хартиен носител:
1.1. анотация до 300 знака
.............. стр.
1.2. синопсис до 1 страница
.............. стр.
1.3. сценарий
............. стр.
1.4. режисьорска експликация
.............. стр.
1.5. характеристика на основните персонажи (за игрален и анимационен проект)
.............. стр.
1.6. Продуцентска експликация – мотивация и стратегически план на продуцента за финансово
обезпечаване на бюджета и разпространението на бъдещия филм с включен списък на
българските елементи в копродукцията
...............стр.
1.7 творчески биографии на сценариста, режисьора и копродуцентите
.............. стр.
1.8. справка за разпространение (зрители, ТВ продажби) и участие на фестивали на последните два
филма от филмографията на сценариста, режисьора и копродуцентите (може да се включи към
документите по т.1.7.)
............ стр.
1.9. сториборд, декор, основен типаж и анимиране на движението (само за анимационен проект)
1.10. DVD с филм или части от филми на режисьора (при първи пълнометражен игрален или
анимационен филм на режисьора).
2.Допълнителна документация за проекта:
В 1 екземпляр на хартиен носител и в едни екземпляр на електронен носител:
2.1. копия от документи (писма или договори) удостоверяващи финансиране от национална
институция, публичен фонд или телевизионен оператор с национално покритие
2.1.1. .................................................................................................................................

стр.

(наименование на фонд, институция)

2.1.2. .................................................................................................................................
2.2. копие от договор за копродукция между..............................................................................

стр.
стр.

2.3. копие от декларация на продуцента за отстъпени авторски права за създаване на филма върху
сценария и върху литературно произведение (ако сценария се базира на създаден роман, новела
или разказ) (по образец на ИА НФЦ)
стр.
2.4. копие от декларация на продуцента за отстъпено авторско право от режисьора върху бъдещия
филм (по образец на ИА НФЦ)
стр.
2.5. календарен план за производството на филма и местонахождението на проекта
стр.
2.6. обобщен проекто-бюджет на филма (с разпредление на разходите по държави)
стр.
2.7. финансов план на проекта
стр.
2.8. копие от документи, удостоверяващи изпълнението на задълженията по Закона за
задължително депозиране на екземпляри от печатни и други произведения
Всички чуждоезични документи, приложени към заявлението трябва да се представят в
превод на български език.
Дата:
Подпис:………..
Гр……………………
Подпис на лицето
Приело документите: .................................
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Приложение № 6
към чл. 42, ал. 1, т. 4
Приложение № 6 към чл. 42, ал. 1, т. 4

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА Регистрационен номер/дата................................
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
(попълва се от ИА „НФЦ”)
„НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР“
(Национална комисия за разпространение)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за разглеждане на проект за разпространение на филм
от .....................................................................................................................................................
наименование на юридическото лице
седалище:…………………………………………………………………………………………
адрес на управление:………………………………………………………..................................
представлявано от: ........................................................................................................................
мобилен телефон:...................................................e-mail:.............................................................
(рег. номер в ЕПР/НФЦ)
Заглавие на филма:
..........................................
(категория на филма)
Наименование на юридическото лице – продуцент на филма:
…………………………….
Представител:
……………………………….
Начална дата /търговска премиера/ на разпространението и/или показа на филма:…………………..
Крайна дата:…………………….
Формат на филма за разпространение и носител :………………
.............
.............
(брой копия)
(времетраене в минути)
Бюджет за разпространение:
Размер на исканата държавна помощ:

........................ лева
........................ лева ..........% (от общия
бюджет)

Период на изпълнение на проекта и
местонахождение на проекта
Област, община, населено място
За получаване на кореспонденция от ИА НФЦ във връзка с настоящото заявление, посочвам следния
електронен адрес:………….…………………

АГЕНЦИЯТА ПРИЛАГА КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЛУЖЕБНО:
1.Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от НАП, не по-късно от 30 дни преди крайния
срок за приемане на документите.Удостоверението се изисква и получава от агенцията по електронен
път.
2. Справка за платена такса за разглеждане на проекта.
3. Виза за разпространение;

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 Декларации по образец съгласно приложение № 7 съгласно чл. 42, ал. 2, т . 2.
 Копие на филма на електронен носител – 6 бр. или осигуряване на линк за гледане на филма.
 Документация на проекта:
В 1 екземпляр на хартия и 1 екземпляр на електронен носител, който може да се предостави и по
електронен път:
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1. Стратегия за разпространението на филма: промоция, премиера, градове и киносалони, срокове;
2. Програма за разпространение за премиерната седмица (образец -форма 4);
3. Филмография на разпространителя;
4. Творческа биография на режисьора;
В 1 екземпляр на хартия и 1 екземпляр на електронен носител, който може да се предостави и по
електронен път:
5. Справка (образец-форма 1);
6. Копие от договора за отстъпване на правата за разпространение и/или показ на филма на
територията на Република България;
7. Бюджет (образец-форма 2);
8. Финансов план (образец - форма 3);
9. Договор и/или писма за намерения с киносалон/и, посочени в програмата;
10. Оферта за изработка на филмови копия и субтитриране (т.2.2. на Бюджета);
11. Оферти за създаване на рекламни материали и реклама;
Забележка: Образците форма № 1, 2, 3 и 4 към списъка с приложените документи, се попълват по
образец, утвърден от изпълнителния директор на ИА“НФЦ“ и се подписват от разпространителя.
Дата: .............................
Гр……………………..

Подпис:…………….
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Приложение № 7

Приложение № 7 към
чл. чл.
42, ал.
т. 22, т. 2
към
42,2,ал.
Раздел I
ДЕКЛАРАЦИЯ за притежаване на права
Долуподписаният :

...................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
в качеството ми на продуцент на игралния/ документалния/анимационния филмов проект:
„............................................................”,
като
управляващ
и
представляващ
фирма:
„.............................................................”........ с ЕИК по БУЛСТАТ: .............................................. със
седалище и адрес на управление п.к....................... гр.София, ж.к./бул./ ул.”......................................”
№........., вх......, ет......., ап......., и вписан в единнния регистър на филмовите продуценти в ИА
“Национален филмов център” с рег.№ .................................
Декларирам, че към момента на кандидатстване за държавно подпомагане съм придобил
изключителното право:
1. върху литературното произведение ..................................................................., с автор
................................................. за адаптирането му в сценарий за създаване на
игрален/документален/анимационен филм с работно заглавие или постоянно заглавие
„.........................................”, съгласно изискванията на Закона за авторското право и сродните
му права, за което прилагам договор №...... от .....................20.... г. между представляваното
от мен дружество и автора ................................................... и не съм ги предоставял на трети
физически или юридически лица;
2. за използване на литературния сценарий за предлагания проект за създаване на
игрален/документален/анимационен филм с работно или постоянно заглавие заглавие
„.........................................”, съгласно изискванията на Закона за авторското право и сродните
му права, за което прилагам договор №...... от .....................20.... г. между представляваното
от мен дружество и автора ................................................... и не съм ги предоставял на трети
физически или юридически лица.
3. върху
бъдещия
филм
за
предлагания
проект
за
създаване
на
игрален/документален/анимационен филм с работно или постоянно заглавие заглавие
„.........................................”, съгласно изискванията на Закона за авторското право и сродните
му права, за което прилагам договор №...... от .....................20.... г. между представляваното
от мен дружество и режисьора ................................................... и не съм ги предоставял на
трети физически или юридически лица

Дата :…………………:
Гр……………………

Декларатор: .........................................
(три имена, подпис)
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Раздел II
ДЕКЛАРАЦИЯ за начална дата на снимки по филма
Долуподписаният : ...............................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
в качеството ми на продуцент на игралния/ документалния/анимационния филмов проект:
„............................................................”,
като
управляващ
и
представляващ
фирма:
„.............................................................”........ с ЕИК по БУЛСТАТ: .............................................. със
седалище и адрес на управление п.к....................... гр.София, ж.к./бул./ ул.”......................................”
№........., вх......, ет......., ап......., и вписан в единния регистър на филмовите продуценти в ИА
“Национален филмов център” с рег.№ .................................
Декларирам, че към момента на кандидатстване за държавно подпомагане:
на проекта за реализация на игрален/документален/анимационен филм с работно или постоянно
заглавие „..................................................” не са започнали дейности по реализация на проекта
съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014.

Дата:
Гр……………………

Декларатор:...............................................
(три имена, подпис)
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Раздел III

ДЕКЛАРАЦИЯ за дейността на предприятието

Долуподписаният : ...............................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
в качеството ми на продуцент на игралния/ документалния/анимационния филмов проект:
„............................................................”,
като
управляващ
и
представляващ
фирма:
„.............................................................”........ с ЕИК по БУЛСТАТ: .............................................. със
седалище и адрес на управление п.к....................... гр.София, ж.к./бул./ ул.”......................................”
№........., вх......, ет......., ап......., и вписан в Единния регистър на филмовите продуценти в ИА
“Национален филмов център” с рег.№ .................................
Декларирам, че към момента на кандидатстване за държавно подпомагане
представляваното от мен предприятие:
1. Не е голямо предприятие по смисъла на чл. 2, параграф 24 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
2. Не е предприятие в затруднено положение съгласно в чл. 2, параграф 18 от Регламент (ЕС)
№ 651/2014 на Комисията.
3. Не попада в обхвата на чл. 1, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
4. Не е предприятие по смисъла на Приложение I от Регламент (ЕС) № 651/2014 г., включително
на равнище група:
а) срещу което е издадено и не е изпълнено разпореждане за възстановяване на средства
вследствие на предходно решение на Комисията, с което помощта се обявява за неправомерна и
несъвместима с вътрешния пазар;
б) когато отпускането на помощта води до нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС)
№ 651/2014 г., включително на чл. 1, параграф 2, букви "в" и "г", параграф 3, букви "в" и "г" и
параграф 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г.
5. Не е предприятие, което извършва допълнителна дейност в обхвата на чл. 1, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 651/2014.
6. Не е предоставяло умишлено невярна информация, с оглед получаване на безвъзмездна помощ
или не е представяло изискваната информация.
7. Не кандидатства по схеми за помощ по чл. 26, ал. 1 от ЗФИ, с цел използването й насърчаване
на износа чрез пряка връзка с изнасяните количества, създаване и функциониране на
дистрибуторски мрежи и за покриване на други текущи разходи, свързани с износа.
8. Не извършва дейности в допустими сектори по Регламент (ЕС) № 1407/2013 и не упражнява
дейност в недопустимите сектори, посочени в т.1 до 12 от настоящата декларация.
9. Не е в зависимост или във връзка с член на националните художествени комисии, националната
комисия за разпространение на филми, финансовата комисия, включително и с член, който е
напуснал състава им в настоящия мандат на комисиите.
10. Няма неизпълнени задължения, неправомерно изразходвани или неотчетени финансови
средства по други /предишни или текущи/ договори с ИА “Национален филмов център”;
11. Не е обявено в несъстоятелност и не е обект на открито производство по несъстоятелност,
ликвидация, дейността му не се управлява от назначен от съд синдик, няма споразумение с
кредитори за погасяване на задължения към тях, не е преустановило стопанска дейност, не е обект
на производство, свързано с такива въпроси, и не се намира в подобна процедура, предвидена в
българското законодателство.
Дата:
Гр……………………

Декларатор: .........................................
(три имена, подпис)
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Раздел IV
ДЕКЛАРАЦИЯ за правно и финансово състояние на бенефициент
Долуподписаният : ...............................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
в качеството ми на продуцент на игралния/ документалния/ анимационния филмов проект:
„............................................................”,
като
управляващ
и
представляващ
фирма:
„.............................................................”........ с ЕИК по БУЛСТАТ: .............................................. и
продуцентска регистрация в ИА”НФЦ”: Рег.№ ....................................
Декларирам, че към момента на кандидатстване за държавно подпомагане:
1. не съм бил управител и/или член на управителен или контролен орган на дружество
прекратено поради несъстоятелност или на дружество, което има неизпълнени задължения
по договори с ИА “Национален филмов център”;
2. Не съм осъждан за престъпления по служба с присъда, която има сила на присъдено нещо;
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална
дейност;
4. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупционни действия, участие в
престъпни организации или всякакви други неправомерни действия, които са в ущърб на
финансовите интереси на Европейските общности;
5. Вследствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на
безвъзмездна финансова помощ, финансирани от бюджета на Република България или от
Европейската Общност, не съм обявен в тежко нарушение поради неизпълнение на своите
договорни задължения;
6. Нямам неизпълнени задължения, неправомерно изразходвани или неотчетени финансови
средства по други /предишни или текущи/ договори с ИА “Национален филмов център”;
7. Не съм обект на конфликт на интереси;

Дата:
Гр……………………

Декларатор: .........................................
(три имена, подпис)
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Раздел V

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ДЪРЖАВНИ/МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ1

Долуподписаният :

...............................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
в качеството ми на продуцент на игралния/ документалния/анимационния филмов проект:
„............................................................”,
като
управляващ
и
представляващ
фирма:
„.............................................................”........ с ЕИК по БУЛСТАТ: .............................................. със
седалище
и
адрес
на
управление
п.к.......................
гр……………..,
ж.к./бул./
ул.”......................................” №........., вх......, ет......., ап......., и вписан в единнния регистър на
филмовите продуценти в ИА “Национален филмов център” с рег.№ .................................
.
ДЕКЛАРИРАМ, че:
I. Във връзка със заявеното финансиране от представляваното от мен предприятие по
схеми за помощ на аудиовизуални произведения съгласно чл. 54 от Регламент (ЕС) №
651/2014 (единствен приложим режим на помощ по част А от настоящата декларация),
декларирам, че:
1. Представляваното от мен предприятие не е получавало държавна помощ или минимална
помощ:
а) във връзка със същите установими допустими разходи, които се припокриват частично или
напълно с разходите по проекта, за който се кандидатства, и
б) която, заедно с помощта, за която се кандидатства, надхвърля приложимия интензитет на
помощта.
Забележка: В случай че представляваното от Вас предприятие е получавало
държавна/минимална помощ, моля, попълнете част А от таблица 1 към Декларацията.
II В случай че представляваното от мен предприятие кандидатства за финансиране за
помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 (част Б от настоящата
декларация), декларирам, че:
2. Общият размер на помощта за дейностите по проекта, за които се прилагат правилата за
помощ „de minimis”, заедно с получените на територията на Република България други помощи
„de minimis” за период от три последователни бюджетни години, включително текущата година до
датата на деклариране, предоставени на:
а) представляваното от мен предприятие;
б) предприятията, с които представляваното от мен предприятие образува „едно и също
предприятие“ по смисъла на чл. 2, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
в) всички предприятия, които са се влели или са придобити от някое от предприятията,
образуващи „едно и също предприятие“;
г) някое от предприятията, които образуват „едно и също предприятие“, и то се е възползвало
от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне,
НЕ НАДХВЪРЛЯ ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ НА 200 000 ЕВРО,
Забележка: Във връзка с декларираното в т. 2, моля представете попълнена част Б от
настоящата декларация.
III. Във връзка с заявеното от представляваното от мен предприятие финансиране по
схеми за помощ на аудиовизуални произведения съгласно чл. 54 от Регламент (ЕС)
№ 651/2014 (единствен приложим режим на помощ по част А), декларирам че:
1. Представляваното от мен предприятие, както и предприятията, с които то формира група
предприятия не са получавали помощ, която е обявена за незаконосъобразна и несъвместима с
общия пазар и по която не е изпълнено разпореждане за възстановяването ѝ.
1

Попълва се и се подписва от лице с право да представлява кандидата. В случай че кандидата се
представлява заедно от няколко лица, се попълват данните и Декларацията се подписва от всички тях.
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2. Представляваното от мен предприятие, както и предприятията, с които то формира група
предприятия, не са в затруднено положение, а именно:
1. Не са акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност,
командитно дружество с акции, кооперация или други дружества по
Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (освен ако са МСП, което
съществува по-малко от три години), чийто записан акционерен капитал е
намалял с повече от половината поради натрупани загуби, и при
приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други
елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на
дружеството) не се стига до отрицателен кумулативен резултат, който
надхвърля половината от записания акционерен капитал на дружеството.
2. Не са събирателно дружество, командитно дружество или други
лица по Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (освен ако са МСП,
което съществува по-малко от три години), чийто капитал, вписан в
баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради
натрупани загуби.
3. Не са предприятие, което е в процедура по несъстоятелност или
отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на
такава процедура по искане на неговите кредитори.
4. Не са предприятие, което е получило помощ за оздравяване и все
още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е
получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за
преструктуриране.
5. Не са голямо предприятие, при което през последните две години:
а) съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е
било по-голямо от 7,5, и
б) съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено
на основата на EBITDA, е било под 1,0;
IV. Декларирам, че:
Представляваното от мен предприятие не осъществява дейност в недопустимите сектори по
Регламент (ЕС) № 651/2014 г. на Комисията или в случай че осъществява, се задължавам
предприятието да води отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на дейностите
и/или разграничаване на разходите, така че дейностите в горепосочените сектори да не се ползват
от безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата процедура.
Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни данни.
Забележка. За да определите вида на получената помощ, моля прочетете част А и част Б, и ако
е необходимо, попълнете съответното/съответните приложения.
Дата:
Гр……………………

Декларатор: .........................................
(три имена, подпис)

Година на
предоставяне

Общо:

Район на
планиране
(NUTS II), в
който е
предоставена
помощта
Размер на
помощта
(в лв.)

Размер на допустимите
разходи, върху които е
приложен интензитетът
на помощта

Получена държавна/минимална помощ
Разходи2,
за които е
предоставена
помощта
Интензитет
на помощта
(в %)

Орган,
предоставил
помощта

част А

Посочва се конкретният разход: актив, услуга и др.

ДЪРЖАВЕН

2

Забележки във връзка с Таблица № 1:
За да получите безвъзмездна финансова помощ, финансовата комисия следва да се увери, че общият размер на държавна помощ, обхващащ
финансирането, за което се кандидатства по настоящата процедура, и получената вече държавна помощ, няма да надхвърли праговете по чл. 4
от Регламент (EC) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в
приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB, L 187/26.06.2014)и максималния интензитет на помощта.
За да прецените какъв е размерът и интензитетът на получената от Вас друга държавна помощ, следва да проверите как посочените данни са
описани в Закона за филмовата индустрия и в Правилника за прилагането му, който Ви дава право да получите помощта. В акта, който Ви дава
право да получите помощта, следва да са посочени и разходите, за които се отпуска помощта. Ако и след тази проверка не постигнете увереност
за категорията и размера на помощта, следва да се обърнете към органа, предоставил помощта, за уточнение.
Следва да имате предвид, че държавната помощ, предоставяна по процедурата на Закона за филмовата индустрия, е директна - директен
трансфер на средства към представляваното от Вас предприятие, или Категориите помощ, които бихте могли да сте получили, най-често са:
регионални помощи; помощи за МСП под формата на инвестиционни помощи, оперативни помощи и достъп на МСП до финансиране; помощи за
опазване на околната среда; помощи за научноизследователска и развойна дейност и иновации; помощи за обучение; помощи за наемане на
работещи в неравностойно положение и работещи с увреждания; помощи за отстраняване на щети, причинени от някои природни бедствия;
помощи за широколентови инфраструктури; помощи за култура и опазване на културното наследство;помощи за спортни инфраструктури и
мултифункционални инфраструктури за отдих; помощи за местни инфраструктури и др. /Глава III от Регламент (EC) № 651/2014 на Комисията

Категория
помощ

Таблица № 1
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I. Определение за „едно и също предприятие“:
В определението за „едно и също предприятие“ съгласно на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 попадат всички предприятия, които
поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:
а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;
б) дадено предприятие има право да назначава или да отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния
орган на друго предприятие;
в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие,
или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;
г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с
останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.
Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в букви „а”-„г”, посредством едно или няколко други предприятия също се
разглеждат като едно и също предприятие.

84

Елемент Б
За да получите минимална помощ (помощ „de minimis”), предоставящият помощта следва да се увери, че минималната помощ, за която
кандидатствате, заедно с получените на територията на Република България други минимални помощи за период от три последователни бюджетни
години, включително текущата до датата на деклариране, не надхвърля съответните тавани за помощта „de minimis” - до левовата равностойност на
200 000 евро. Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства, и получената
минимална помощ на територията на Република България от:
 предприятието, което представлявате;
 предприятията, с които представляваното от Вас предприятие образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на
Регламент (ЕС) № 1407/2013;
 всички предприятия, които са се влели, слели със или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също
предприятие“ съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
 тези от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“, които са се възползвали от минимална помощ след разделяне или
отделяне съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора
(OB, L 187/26.06.2014)/.
„Интензитет на помощта” е брутният размер на безвъзмездна помощ, изразен като процент от допустимите разходи преди приспадането на
данъци или други такси.
С оглед попълване на горната таблица следва да имате предвид, че помощта се счита за получена от датата на влизане в сила на договора за
предоставянето й или от датата на издаване на друг документ, който дава на бенефициента законовото право да получи помощта.

8
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Ако дадено предприятие се разделя на две или повече отделни предприятия, помощта „de minimis”, отпусната преди разделянето, се счита за
предоставена на предприятието, което се е възползвало от нея, като по принцип това е предприятието, поемащо дейностите, за които е била

ДЪРЖАВЕН

III. Помощ, получена преди отделяне или разделяне, ако предприятието се е възползвало от нея

II. Сливащи се, вливащи се или придобити предприятия
В случай на сливания, вливания или придобивания всички предходни помощи „de minimis”, предоставяни на някое от сливащите се предприятия, се
вземат под внимание при определяне на това дали дадена нова помощ „de minimis”, отпусната на новото предприятие или на придобиващото
предприятие, не води до превишаване на съответния таван.
Моля попълнете таблицата по-долу с информация за всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити през последните три
данъчни години от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ съгласно т. I, независимо дали са получавали
минимална помощ:
Предприятие, което се е
вляло, сляло или е
Правоприемник от т. I
Данни за преобразуването
придобито
Дата на
Вид преобразуване (вливане/сливане/придобиване)
НаименоваНаименовапреобразуЕИК
ЕИК
ние
ние
ването
(документа)

Наименование

ЕИК

Моля попълнете таблицата по-долу с информация за всички предприятия, попадащи в обхвата на определението за „едно и също
предприятие“ към датата на деклариране, включително представляваното от Вас предприятие, и независимо дали същите са получавали
минимална помощ:
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Наименова
ние

Вид
преобразуване
(отделяне/
разделяне)

За предприятие
по т. I

За ново предприятие

Разпределение на помощта
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За да прецените дали получената от Вас помощ представлява минимална помощ и какъв е нейният размер, следва да проверите дали в
Насоките за кандидатстване, в договора/договорите, или в друг акт, който Ви дава право да получите помощта, предоставената Ви помощ не е
описана като минимална помощ или помощ „de minimis”, или съответно дали е посочен прагът за размера на помощта, който не следва да бъде
превишаван. Помощ „de minimis” може да бъде предоставена на основание редица регламенти на ЕС, като: Регламент (ЕС) № 1407/2013,изменящ
Регламент (ЕО) № 1998/2006, Регламент (ЕС) № 1408/2013, приложим за селскостопанския сектор, изменя Регламент №1535/2007, Регламент (ЕС)
№ 360/2012 за дейности по услуги от общ икономически интерес и Регламент (ЕС), изменящ Регламент (ЕО) № 875/2007, приложим за Сектор
„Рибарство и аквакултури”. Ако и след тази проверка не постигнете увереност за вида и размера на помощта, следва да се обърнете към органа,
предоставил помощта.

IV. Получена минимална помощ

ДЪРЖАВЕН

Моля представете пояснителна информация в свободен текст за начина, по който е разпределена помощта при случаите на отделяне или
разделяне, като посочите начина, по който е осъществено преобразуването, метода на разпределяне на помощта и документите, по които
това може да бъде проверено:

ЕИК

Наименова
ние

Дата на
преобразуването
(документа)

Данни за
преобразуването

86

ЕИК

Ново предприятие в
резултат на
преобразуването

Предприятие по т. І,
което е участвало в
отделяне или
разделяне

Моля попълнете таблицата по-долу с информация за всички случаи на отделяне от или разделяне на някое от предприятията, образуващи
„едно и също предприятие“ съгласно т. І:

използвана помощта „de minimis”. Ако не е възможно по този начин да се определи кое предприятие е получило помощта, то тя се разпределя
пропорционално на базата на счетоводната стойност на собствения капитал на новите предприятия към действителната дата на
разделянето/отделянето.
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Наименование

Орган,
предоставил
помощта

Разходи4,
за които е
предоставена
помощта
Регламент,
съгласно
който е
получена
помощта

Размер
на помощта
(в лв.)
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Година „n” е текущата година, а години „n -1” и съответно „n -2” означават двете предходни години. Периодът на данъчната година определя според данъчните години, използвани от предприятието в съответната държава –
членка на ЕС.
Посочва се конкретният вид услуга, актив и др.

3

n -1

n

ЕИК

Данни за получателя

ДЪРЖАВЕН

Година
на
предоставяне на
помощта3

Моля попълнете таблицата по-долу с информация за получените от представляваното от Вас предприятие минимални помощи на
територията на Република България, включително като „едно и също предприятие“ съгласно т. І, и в резултат на преобразуванията по т. ІІ
и т. ІІІ, за период три последователни бюджетни години, включително текущата до датата на декларирането. Следва да имате предвид, че
помощта се счита за получена от датата на влизане в сила на договора за предоставянето ѝ или от датата на издаване на друг документ,
който дава на бенефициента юридическото право да я получи.

Следва да имате предвид, че помощта може да бъде директна или индиректна помощ:
1.1. Директна - директен трансфер на средства към представляваното от Вас предприятие, или
1.2. Индиректна - без да е налице директен трансфер на средства от публичен орган към представляваното от Вас предприятие, Вие получавате
икономическа изгода, като участвате в общи мероприятия, финансирани с публични средства.
Пример за такава помощ са: участие в международни изложения, панаири, партньорство в проект за обучение на служители от вашата фирма,
получаване на консултантски услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните (в случаите, в които на консултиращата организация са
предоставени публични средства за извършване на услугата), и др.
Минимална помощ може да бъде и отпускането на заеми при по-ниски лихвени проценти или други облекчителни условия, предоставянето на
гаранции по заеми при по-облекчени условия, капиталовите субсидии, освобождаването от данъци, такси или спестяване на други разходи,
предоставяне и получаване на услуги или доставки при условия, различни от пазарните, и др.
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n -2

Година
на
предоставяне на
помощта3

ЕИК

Наименование

Данни за получателя

Орган,
предоставил
помощта

Разходи4,
за които е
предоставена
помощта

Общо:

Регламент,
съгласно
който е
получена
помощта

Размер
на помощта
(в лв.)

12
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Приложение № 8
към чл. 49, ал. 1, т. 2

Приложение № 8 към чл. 49, ал. 1, т . 2

1.ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТ И НАПИСВАНЕ НА СЦЕНАРИЙ ЗА ИГРАЛЕН ФИЛМ
(Попълнете заглавието на проекта)
Критерии
Оценка на художествения и творчески потенциал на проекта (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ - от 1 до 10 точки)
Оценява се общото въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското и европейско културно
многообразие; атрактивност на фабулата; избора на тема; внушава ли хуманни стойности; фокусира ли вниманието ни върху
значими обществени теми и стойностни междучовешки оношения; разглежда ли философски и етични въпроси.
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на драматургична структура (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се драматургичния потенциал на идеята развита в сценария без диалог; развитие на конфликта и обрати в
действието, цялостност и вътрешна логика на разказа (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на основните персонажи (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се потенциала за изграждане плътност и дълбочина на харктерите на героите в бъдещия сценарий,
психологическата достоверност на характерите (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви::
Оценка на диалога (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се потенциала на избрания подход към диалога, естественост на езика, лаконичност (или оправдана
многословност), доколко съответства на избрания сюжет и жанр (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оригиналност на сюжета (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се оригиналността на идеята и новаторския подход при развиването на темата, адкватното развитие на сюжета,
интригуващата мотивация на героите (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака

Мотиви::
Оценка на проекта от гледна точка на потенциала му за реализация на бъдещ филм според продуцентската
експликация (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ)
Оценява се мотивация на продуцента да реализира филма по представената идея, как планира да развие проекта (вкл.
селекции на проекта/сценария в програми като МЕДИА, Торино Филм Лаб, Скриптийст, Средиземноморски филмов
институт, Less is more, и други подобни; участие на драматургични консултанти, планиран избор на режисьор,
определянето на целевата група зрители според жанровите характеристики на проекта, маркетингова и фестивална
стратегия/прогноза (вкл. писма за намерения от копродуценти, разпространители, телевизии и sales agent, проявяващи
интерес към проекта); извършено ли е предварително проучване и планира ли се участие на консултанти (когато сценарната
заявка е с историческа тематика) (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична (всички параметри присъстват и са убедително аргументирани); 8-7 - много добра
(параметрите присъстват но някои не са достатъчно аргументирани); 6-5 – добра (някои от параметрите отсъстват,
недостатъчна аргументация); 4-3 – средна (продуцентската стратегия не е пълна); 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
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Допълнителни мотиви:
Мотиви:
Подкрепям проекта с …………………….бр. точки (в случай, че сумата на дадените от Вас точки е над 35 точки)
Не подкрепям проекта………………… с бр. точки (в случай, че сумата на дадените от Вас точки е под 35 точки)
Три имена:………………………………………………………………………………………………………
Подпис……………………………………… дата:……………………………………….
Указания за попълване:
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка.
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се отнася всяка
мотивация.
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до задрасканата и се
подпишете.
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2. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ИГРАЛЕН ФИЛМ
(Попълнете заглавието на проекта)
Критерии
Оценка на художествения и творчески потенциал на проекта (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ - от 1 до 10 точки)
Оценява се общото въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското и европейско културно
многообразие; атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на темата и нейното развитие; внушава ли
хуманни стойности; фокусира ли вниманието ни върху значими обществени теми и стойностни междучовешки отношения;
разглежда ли философски и етични въпроси.
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на сценария (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) драматургична структура – оценява се убедителното изграждане на сюжета, развитие на конфликта и обрати в
действието, обоснованост и образност на разказвателния подход, цялостност и вътрешна логика на разказа (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
б) Основни персонажи – оценява се психологическата достоверност на героите и техните взаимоотношения, плътност и
дълбочина на харктерите на героите в сценария (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
в) Диалог – оценява се естественост на езика, лаконичност (или оправдана многословност ), в унисон с психологическия
рисунък на характерите, сила и адекватност в контекста на съдържанието (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
Мотивирайте всяка оценка по а), б) и в) с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на режисьорската визия според режисьорската експликация (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) Изразни средства – оценява се яснотата, изразителност и плътност на артистичната визия (визуално решение, звук,
монтаж, музика, актьори, специални ефекти и други кинематографични средства) (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
б) Характеристика на главните герои – оценява се тълкуването на образите от режисьора (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
в) Мотивация и творчески подход на режисьора – оценява се мотивацията на режисьора, оригиналност и адекватност на
режисьорските намерения/решения (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
Мотивирайте всяка оценка по а), б) и в) с не по-малко от 300 знака
Мотиви::
Оценка на търговския потенциал и международно признание според продуцентската експликация (оценка по чл. 27,
ал. 1, т. 2 от ЗФИ - от 1 до 8)
Оценява се мотивация на продуцента да реализира филма, как е развит проекта (вкл. селекции на проекта/сценария в
програми като МЕДИА, Торино Филм Лаб, Скриптийст, Средиземноморски филмов институт, Less is more, и други
подобни; награди за сценария; подкрепа от НФЦ за идея; селекции и участие на пазари на проекти; участие в сценарни
работилници), както и определянето на целевата група зрители, маркетингова стратегия и фестивална стратегия/прогноза
(вкл. писма за намерения от разпространители, телевизии и sales agent); има ли привлечени вече копродуценти)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 8 – отлична (всички параметри присъстват и са убедително аргументирани); 7-6 - много добра
(параметрите присъстват но някои не са достатъчно аргументирани); 5-4 – добра (някои от параметрите отсъстват,
недостатъчна аргументация); 3-2 – средна (продуцентската стратегия не е пълна); 1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на професионалния опит и признание на продуцента съгласно приложената творческа биография и
филмография (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ )
а) Опит на продуцента - оценява се както опита на фирмата заявител, така и персоналния опит и професионална
квалификация на продуцента (от 1 до 3)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 3 – голям опит (продуцента е произвел над 5 пълнометражни филма, вкл. международни
копродукции и има висока професионална квалификация); 2 – достатъчен опит (повече от 2 пълнометражни филма;

Оценка

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

4
продуцента е произвел ТВ сериал излъчен поне 2 сезона по телевизия с национален обхват); 1 – малък опит (под 2
пълнометражни филма);
б) Признание на продуцента – оценява се потенциала за успех на проекта в контекста на негови предишни филми и
тяхното признание в България и света (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: оценката е според филмографията на продуцента и в съответствие с приложената Скала за оценка на
признание.
Мотивирайте всяка от оценките си с не по-малко от 300 знака
Мотиви::
Оценка на професионалния опит и признание на режисьора съгласно приложената творческа биография и
филмография (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ)
а) Опит на режисьора – оценява се според приложената филмография (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5 – голям опит (режисьор на над 3 пълнометражни филма, вкл. международни копродукции, вкл.
пълнометражни документални и/или анимационни); 4 – достатъчен опит (2 пълнометражни филма, вкл. пълнометражни
документални и/или анимационни, вкл. сериал излъчен поне 2 сезона по телевизия с национален обхват); 3 – добър опит (1
пълнометражен филм, вкл. пълнометражен документален и/или анимационен; или е бил режисьор на ТВ сериал излъчен
поне 2 сезона по телевизия с национален обхват); 2 – малък опит ( няма пълнометражен филм, но има поне 2 късометражни
филма); 1 – недостатъчен опит.
б) Признание на режисьора – оценява се потенциала за успех на проекта в контекста на предишни филми на режисьора и
тяхното признание в България и света (от 1 до 7)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: оценката е според филмографията на режисьора и в съответствие с приложената Скала за оценка на
признание.
Мотивирайте всяка от оценките си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Допълнителни мотиви:
Мотиви:
Подкрепям проекта с …………………….бр. точки (в случай, че сумата на дадените от Вас точки е над 54 точки)
Не подкрепям проекта………………… с бр. точки (в случай, че сумата на дадените от Вас точки е под 54 точки)
Три имена:………………………………………………………………………………………………………
Подпис……………………………………… дата:……………………………………….
Указания за попълване:
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка.
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се отнася всяка
мотивация.
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до задрасканата и се
подпишете.
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3. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ДЕБЮТЕН ИГРАЛЕН ФИЛМ
(Попълнете заглавието на проекта)
Критерии
Оценка на художествения и творчески потенциал на проекта (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ - от 1 до 10 точки)
Оценява се общото въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското и европейско културно
многообразие; атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на темата и нейното развитие; внушава ли
хуманни стойности; фокусира ли вниманието ни върху значими обществени теми и стойностни междучовешки оношения;
разглежда ли философски и етични въпроси.
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на сценария (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) драматургична стръктура – оценява се убедителното изграждане на сюжета, развитие на конфликта и обрати в
действието, обоснованост и образност на разказвателния подход, цялостност и вътрешна логика на разказа (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
б) Основни персонажи – оценява се психологическата достоверност на героите и техните взаимоотношения, плътност и
дълбочина на харктерите на героите в сценария (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
в) Диалог – оценява се естественост на езика, лаконичност (или оправдана многословност ), в унисон с психологическия
рисунък на характерите, сила и адекватност в контекста на съдържанието (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
Мотивирайте всяка оценка по а), б) и в) с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на режисьорската визия според режисьорската експликация (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) Изразни средства – оценява се яснотата, изразителност и плътност на артистичната визия (визуално решение, звук,
монтаж, музика, актьори, специални ефекти и други кинематографични средства) (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;;
б) Характеристика на главните герои – оценява се тълкуването на образите от режисьора (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
в) Мотивация и творчески подход на режисьора – оценява се мотивацията на режисьора, оригиналност и адекватност на
режисьорските намерения/решения (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
Мотивирайте всяка оценка по а), б) и в) с не по-малко от 300 знака
Мотиви::
Оценка на търговския потенциал и международно признание според продуцентската експликация (оценка по чл. 27,
ал. 1, т. 2 от ЗФИ - от 1 до 13)
Оценява се мотивация на продуцента да реализира този дебютен проект, как е развит проекта (вкл. селекции на
проекта/сценария в програми като МЕДИА, Торино Филм Лаб, ЛИМ и други; награди за сценария; подкрепа от НФЦ за
идея; селекции и участие на пазари на проекти; участие в сценарни работилници), както и определянето на целевата група
зрители, маркетингова стратегия и фестивална стратегия/прогноза (вкл. писма за немерения от разпространители, телевизии
и sales agent); има ли привлечени вече копродуценти)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 13-12 – отлична (всички параметри присъстват и са убедително аргументирани); 11-9 - много добра
(параметрите присъстват но някои не са достатъчно аргументирани); 8-6 – добра (някои от параметрите отсъстват,
недостатъчна аргументация); 5-3 – средна (продуцентската стратегия не е пълна); 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Мотиви::
Допълнителни мотиви
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Подкрепям проекта с …………………….бр. точки (в случай, че сумата на дадените от Вас точки е над 40 точки)
Не подкрепям проекта………………… с бр. точки (в случай, че сумата на дадените от Вас точки е под 40 точки)
Три имена:………………………………………………………………………………………………………
Подпис……………………………………… дата:……………………………………….
Указания за попълване:
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка.
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се отнася всяка
мотивация.
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до задрасканата и се
подпишете.
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4.ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТ И НАПИСВАНЕ НА СЦЕНАРИЙ ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
(Попълнете заглавието на проекта)
Критерии
Оценка на художествения и творчески потенциал на проекта (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ - от 1 до 10)
Общо въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското и европейско културно многообразие;
атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на темата и нейното развитие; внушава ли хуманни стойности;
фокусира ли вниманието ни върху значими обществени теми и стойностни междучовешките оношения; разглежда ли
философски и етични въпроси.
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на драматургична структура (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се драматургичния потенциал на идеята развита в сценария (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на основните персонажи (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Избор на персонажи и тяхното развитие; достъп до персонажите и запознатост с техния свят (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оригиналност на сюжета (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се оригиналността на идеята и новаторския подход при развиването на темата, адeкватното развитие на сюжета (от
1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на проекта от гледна точка на потенциала му за реализация на бъдещ филм според продуцентската
експликация (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ)
Оценява се мотивация на продуцента да реализира филма по представената идея, как планира да развие проекта (вкл.
селекции на проекта/сценария в програми като МЕДИА, Екс ориент, Документари кампус, Док инкубатор и други подобни;
маркетингова и фестивална стратегия/прогноза (вкл. писма за намерения от копродуценти, разпространители, телевизии и
sales agent, проявяващи интерес към проекта) (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична (всички параметри присъстват и са убедително аргументирани); 8-7 - много добра
(параметрите присъстват но някои не са достатъчно аргументирани); 6-5 – добра (някои от параметрите отсъстват,
недостатъчна аргументация); 4-3 – средна (продуцентската стратегия не е пълна); 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Допълнителни мотиви:
Мотиви:
Подкрепям проекта с …………………….бр. точки (в случай, че сумата на дадените от Вас точки е над 35 точки)
Не подкрепям проекта………………… с бр. точки (в случай, че сумата на дадените от Вас точки е под 35 точки)
Три имена:………………………………………………………………………………………………………
Подпис……………………………………… дата:……………………………………….
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Указания за попълване:
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка.
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се отнася всяка
мотивация.
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до задрасканата и се
подпишете.
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5. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
(Попълнете заглавието на проекта)
Критерии
Оценка на художествения и творчески потенциал на проекта (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ - от 1 до 10)
Общо въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското и европейско културно многообразие;
атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на темата и нейното развитие; внушава ли хуманни стойности;
фокусира ли вниманието ни върху значими обществени теми и стойностни междучовешките оношения; разглежда ли
философски и етични въпроси.
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на сценария (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) Драматургична структура и обоснованост на разказвателен подход (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
б) Избор на персонажи и тяхното развитие (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
в) Качество и оригиналност на творческия подход (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
Мотивирайте всяка оценка по а), б) и в) с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на режисьорската визия (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) Изразни средства – оригиналност и адекватност на режисьорските намерения/решения (визия, звук, монтаж, музика и
други кинематографични средства) (10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
б) Достъп до персонажите и запознатост с техния свят, мотивация на режисьора ( според режисьорската експликация и
видео трейлър или снимков материал) (10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
Мотивирайте всяка оценка по а) и б) с не по-малко от 300 знака
Мотиви::
Оценка на търговския потенциал и международно признание според продуцентската експликация (оценка по чл. 27,
ал. 1, т. 2 от ЗФИ - от 1 до 8)
Мотивация на продуцента да реализира филма (вкл. селекции на проекта/идеята в програми като МЕДИА, Екс ориент,
Документари кампус, Док инкубатор и други; подкрепа от НФЦ за идея; селекции и участие на пазари на проекти ИДФА,
Сараево, Хот Докс и други; определяне на целевата група зрители, маркетингова стратегия и фестивална стратегия/прогноза
(вкл. писма за немерения от разпространители, телевизии и sales agent); има ли привлечени вече копродуценти
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 8-7– отлична(всички параметри са убедително защитени); 6-5 - много добра (част от параметрите са
защитени); 4 – добра (продуцентската стратегия не е пълна); 3-2 – средна; 1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на професионалния опит и признание на продуцента съгласно приложената творческа биография и
филмография (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ )
а) Опит на продуцента - оценява се както опита на фирмата заявител, така и персоналния опит и професионална
квалификация на продуцента (от 1 до 3)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 3 – голям опит (продуцента е произвел над 5 пълнометражни филма, вкл. международни
копродукции вкл. пълнометражни документални и/или анимационни и има висока професионална квалификация); 2 –
достатъчен опит (повече от 2 пълнометражни филма вкл. пълнометражни документални и/или анимационни; продуцента е
произвел ТВ сериал излъчен поне 2 сезона по телевизия с национален обхват); 1 – малък опит (под 2 пълнометражни филма
вкл. пълнометражни документални и/или анимационни);
б) Признание на продуцента – оценява се потенциала за успех на проекта в контекста на негови предишни филми и
тяхното признание в България и света (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: оценката е според филмографията на продуцента и в съответствие с приложената Скала за оценка на
признание.
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Мотивирайте всяка от оценките си с не по-малко от 300 знака
Мотиви::
Оценка на професионалния опит и признание на режисьора съгласно приложената творческа биография и
филмография (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ)
а) Опит на режисьора – оценява се според приложената филмография (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5 – голям опит (режисьор на над 3 пълнометражни филма, вкл. международни копродукции, вкл.
пълнометражни документални и/или анимационни); 4 – достатъчен опит (2 пълнометражни филма, вкл. пълнометражни
документални и/или анимационни, вкл. сериал излъчен поне 2 сезона по телевизия с национален обхват); 3 – добър опит (1
пълнометражен филм, вкл. пълнометражен документален и/или анимационен; или е бил режисьор на ТВ сериал излъчен
поне 2 сезона по телевизия с национален обхват); 2 – малък опит ( няма пълнометражен филм, но има поне 2 късометражни
филма); 1 – недостатъчен опит.
б) Признание на режисьора – оценява се потенциала за успех на проекта в контекста на предишни филми на режисьора и
тяхното признание в България и света (от 1 до 7)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: оценката е според филмографията на режисьора и в съответствие с приложената Скала за оценка на
признание.
Мотивирайте всяка от оценките си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Допълнителни мотиви:
Мотиви:
Подкрепям проекта с …………………….бр. точки (в случай, че сумата на дадените от Вас точки е над 54 точки)
Не подкрепям проекта………………… с бр. точки (в случай, че сумата на дадените от Вас точки е под 54 точки)
Три имена:………………………………………………………………………………………………………
Подпис……………………………………… дата:……………………………………….
Указания за попълване:
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка.
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се отнася всяка
мотивация.
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до задрасканата и се
подпишете.
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6.ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ДЕБЮТЕН ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
(Попълнете заглавието на проекта)
Критерии
Оценка на художествения и творчески потенциал на проекта (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ - от 1 до 10)
Общо въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското и европейско културно многообразие;
атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на темата и нейното развитие; внушава ли хуманни стойности;
фокусира ли вниманието ни върху значими обществени теми и стойностни междучовешките оношения; разглежда ли
философски и етични въпроси.
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на сценария (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) Драматургична структура и обоснованост на разказвателен подход (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
б) Избор на персонажи и тяхното развитие (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
в) Качество и оригиналност на творческия подход (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
Мотивирайте всяка оценка по а), б) и в) с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на режисьорската визия (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) Изразни средства – оригиналност и адекватност на режисьорските намерения/решения (визия, звук, монтаж, музика и
други кинематографични средства) (5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
б) Достъп до персонажите и запознатост с техния свят, мотивация на режисьора (според режисьорската експликация и
видео трейлър или снимков материал) (10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
Мотивирайте всяка оценка по а) и б) с не по-малко от 300 знака
Мотиви::
Оценка на търговския потенциал и международно признание според продуцентската експликация (оценка по чл. 27,
ал. 1, т. 2 от ЗФИ - от 1 до 13)
Оценява се мотивация на продуцента да реализира този дебютен проект, как е развит проекта (вкл. селекции на
проекта/идеята в програми като МЕДИА, Екс ориент, Документари кампус, Док инкубатор и други; подкрепа от НФЦ за
идея; селекции и участие на пазари на проекти ИДФА, Сараево, Хот Докс и други; определяне на целевата група зрители,
маркетингова стратегия и фестивална стратегия/прогноза (вкл. писма за немерения от разпространители, телевизии и sales
agent); има ли привлечени вече копродуценти
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 13-12 – отлична (всички параметри присъстват и са убедително аргументирани); 11-9 - много добра
(параметрите присъстват но някои не са достатъчно аргументирани); 8-6 – добра (някои от параметрите отсъстват,
недостатъчна аргументация); 5-3 – средна (продуцентската стратегия не е пълна); 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:

Допълнителни мотиви
Подкрепям проекта с …………………….бр. точки (в случай, че сумата на дадените от Вас точки е над 40 точки)
Не подкрепям проекта………………… с бр. точки (в случай, че сумата на дадените от Вас точки е под 40 точки)
Три имена:………………………………………………………………………………………………………
Подпис……………………………………… дата:……………………………………….
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Указания за попълване:
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка.
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се отнася всяка
мотивация.
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до задрасканата и се
подпишете.
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7.ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТ И НАПИСВАНЕ НА СЦЕНАРИЙ ЗА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
(Попълнете заглавието на проекта)
Критерии
Оценка на художествения и творчески потенциал на проекта (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ - от 1 до 10 точки)
Оценява се общото въздействие на проекта и неговата трактовка в контекста на на българското и европейско културно
многообразие; атрактивност на формата и внушението или фабулата (ако я има); оригиналност при представянето на темата,
метафоричност, гротескност, референции от произведения на изкуството; фокусира ли вниманието ни върху значими
обществени теми и междучовешки отношения; разглежда ли философски и етични въпроси.
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на драматургичния подход (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се оригиналността и артистичното въздействие на сюжета, визуалното развитие на действието, постигането на
психологически или поетични дълбочини, цялостност и вътрешна логика на разказа. При наличието на диалог се оценява
унисон с психологията на характерите, както и сила и адекватност в контекста на съдържанието.(от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на изобразителното решение – декор, типажи (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се оригиналността и убедителността на визуалните решения, стиловото единство или целенасочено търсени
контрасти в трактовката на типажи и среда, психологическата им яркост и взаимоотношенията както помежду им, така и със
средата, задълбочени и експертни описания на актьорската игра, с внимание върху езика на тялото. (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви::
Оценка на анимационна технология (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Яснота и ефективност в избора на изразните средства за постигане на търсеното внушение, стилизираност на анимационния
типаж (ако има такъв) или визуално разточителство, което може да бъде контролирано, адекватност в технологичното
представяне на идеята. (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оригиналност на сюжета (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се оригиналността на идеята и новаторския подход при развиването на темата, адкватното развитие на сюжета,
интригуващата мотивация на героите. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака

Мотиви::
Оценка на проекта от гледна точка на потенциала му за реализация на бъдещ филм според продуцентската
експликация (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ)
Оценява се мотивация на продуцента да реализира филма по представената идея, как планира да развие проекта (вкл.
селекции на проекта/сценария в програми като МЕДИА и тренировъчни програми като Cartoon Forum, Clermont-Ferrand,
Annecy, Berlinale, Leipzig Doc и други подобни; участие на художници консултанти, планиран избор на режисьор,
определянето на целевата група зрители според жанровите характеристики на проекта, маркетингова и фестивална
стратегия/прогноза (вкл. писма за намерения от копродуценти, разпространители, телевизии и sales agent, проявяващи
интерес към проекта); (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична (всички параметри присъстват и са убедително аргументирани); 8-7 - много добра
(параметрите присъстват но някои не са достатъчно аргументирани); 6-5 – добра (някои от параметрите отсъстват,
недостатъчна аргументация); 4-3 – средна (продуцентската стратегия не е пълна); 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
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Мотиви:
Допълнителни мотиви:
Мотиви:
Подкрепям проекта с …………………….бр. точки (в случай, че сумата на дадените от Вас точки е над 35 точки)
Не подкрепям проекта………………… с бр. точки (в случай, че сумата на дадените от Вас точки е под 35 точки)
Три имена:………………………………………………………………………………………………………
Подпис……………………………………… дата:……………………………………….
Указания за попълване:
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка.
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се отнася всяка
мотивация.
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до задрасканата и се
подпишете.
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8. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ДЕБЮТЕН АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
(Попълнете заглавието на проекта)
Критерии
Оценка на художествения и творчески потенциал на проекта (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ - от 1 до 10 точки)
Оценява се общото въздействие на проекта и неговата трактовка в контекста на на българското и европейско културно
многообразие; атрактивност на формата и внушението или фабулата (ако я има); оригиналност при представянето на темата,
метафоричност, гротескност, референции от произведения на изкуството; фокусира ли вниманието ни върху значими
обществени теми и междучовешки отношения; разглежда ли философски и етични въпроси.
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на сценария и анимационната технология (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) драматургичен подход – оценява се оригиналността и артистичното въздействие на сюжета, визуалното развитие на
действието, постигането на психологически или поетични дълбочини, цялостност и вътрешна логика на разказа. При
наличието на диалог се оценява унисон с психологията на характерите, както и сила и адекватност в контекста на
съдържанието (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
б) декори и типажи, изобразително решение – оценява се оригиналността и убедителността на визуалните решения,
стиловото единство или целенасочено търсени контрасти в трактовката на типажи и среда, психологическата им яркост и
взаимоотношенията както помежду им, така и със средата, задълбочени и експертни описания на актьорската игра, с
внимание върху езика на тялото. (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
в) анимационна технология – яснота и ефективност в избора на изразните средства за постигане на търсеното внушение,
стилизираност на анимационния типаж (ако има такъв) или визуално разточителство, което може да бъде контролирано,
адекватност в технологичното представяне на идеята.
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
Мотивирайте всяка оценка по а), б) и в) с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на режисьорската визия според режисьорската експликация и допълнителните материали, като: сториборд
на избран епизод до 10 страници, няколко ескиза, съдържащи типажи и декори и анимирано движение от 10 до 15 секунди.
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) Изразни средства – обоснованост на избраната стилистика, артистична визия и решения, включително звук, музика,
избор на аниматори (актьори), специални ефекти и други кинематографични средства. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
б) Характеристика на главните герои, базирана на описание и на анимирано движение – оценява се тълкуването на
образите от режисьора, подкрепено от практически тест – анимирано движение от 10-15 секунди (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
в) Мотивация и творчески подход на режисьора – оценява се мотивацията на режисьора, оригиналност и адекватност на
режисьорските намерения/решения (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
Мотивирайте всяка оценка по а), б) и в) с не по-малко от 300 знака
Мотиви::
Оценка на търговския потенциал (за пълнометражна анимация) и фестивална стратегия, както и разпространение
по VOD платформи (за късометражна и пълнометражна анимация) според продуцентската експликация (оценка по
чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ - от 1 до 8)
Оценява се мотивацията на продуцента да реализира филма, определянето на целевата група зрители, маркетингова и
фестивална стратегия/прогноза (вкл. писма за намерения от партньори, разпространители, телевизии); подкрепа от НФЦ за
идея; ако проекта е представен на международни форуми; подкрепа от програма МЕДИА, както и участия в тренировъчни
програми и пазари като Cartoon Forum, Clermont-Ferrand, Annecy, Berlinale, Leipzig Doc и други;
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 8 – отлична (всички параметри присъстват и са убедително аргументирани); 7-6 - много добра
(параметрите присъстват но някои не са достатъчно аргументирани); 5-4 – добра (някои от параметрите отсъстват,
недостатъчна аргументация); 3-2 – средна (продуцентската стратегия не е пълна); 1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
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Мотиви:
Мотиви::
Допълнителни мотиви
Подкрепям проекта с …………………….бр. точки (в случай, че сумата на дадените от Вас точки е над 40 точки)
Не подкрепям проекта………………… с бр. точки (в случай, че сумата на дадените от Вас точки е под 40 точки)
Три имена:………………………………………………………………………………………………………
Подпис……………………………………… дата:……………………………………….
Указания за попълване:
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка.
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се отнася всяка
мотивация.
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до задрасканата и се
подпишете.
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9. ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
(Попълнете заглавието на проекта)
Критерии
Оценка на художествения и творчески потенциал на проекта (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ - от 1 до 10 точки)
Оценява се общото въздействие на проекта и неговата трактовка в контекста на на българското и европейско културно
многообразие; атрактивност на формата и внушението или фабулата (ако я има); оригиналност при представянето на темата,
метафоричност, гротескност, референции от произведения на изкуството; фокусира ли вниманието ни върху значими
обществени теми и междучовешки отношения; разглежда ли философски и етични въпроси.
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на сценария и анимационните технологии (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) драматургичен подход – оценява се оригиналността и артистичното въздействие на сюжета, визуалното развитие на
действието, постигането на психологически или поетични дълбочини, цялостност и вътрешна логика на разказа. При
наличието на диалог се оценява унисон с психологията на характерите, както и сила и адекватност в контекста на
съдържанието (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
б) декори и типажи, изобразително решение – оценява се оригиналността и убедителността на визуалните решения,
стиловото единство или целенасочено търсени контрасти в трактовката на типажи и среда, психологическата им яркост и
отношенията, както помежду им, така и със средата, задълбочени и експертни описания на актьорската игра, с внимание
върху езика на тялото (ако има типажи) (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
в) анимационна технология – яснота и ефективност в описанието на изразните средства за постигане на търсеното
внушение, стилизираност на анимационния типаж (ако има такъв) или визуално разточителство, което може да бъде
контролирано, адекватност в технологичното представяне на идеята (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
Мотивирайте всяка оценка по а), б) и в) с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на режисьорската визия според режисьорската експликация и допълнителните материали, като: сториборд
на избран епизод до минимум 10 страници, няколко ескиза или дигитални колажи/фотографии, съдържащи типажи и декори
и анимирано движение от 10 до 15 секунди. (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) Изразни средства – обоснованост на избраната стилистика, артистична визия и решения, включително звук, музика,
избор на аниматори (актьори), специални ефекти и други кинематографични средства. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 - много добра; 6-5 – добра 4-3– средна; 2-1 – слаба;
б) Характеристика на главните герои, базирана на описание и на анимирано движение – оценява се тълкуването на
образите от режисьора, подкрепено от практически тест – анимирано движение от 10-15 секунди (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
в) Мотивация и творчески подход на режисьора – оценява се мотивацията на режисьора, оригиналност и адекватност на
режисьорските намерения/решения (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5– отлична; 4 - много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
Мотивирайте всяка оценка по а), б) и в) с не по-малко от 300 знака
Мотиви::
Оценка на търговския потенциал (за пълнометражна анимация) и фестивална стратегия, както и разпространение
по VOD платформи (за късометражна и пълнометражна анимация) според продуцентската експликация (оценка по
чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ - от 1 до 8)
Оценява се мотивацията на продуцента да реализира филма, определянето на целевата група зрители, маркетингова и
фестивална стратегия/прогноза (вкл. писма за намерения от партньори, разпространители, телевизии); подкрепа от НФЦ за
идея; ако проекта е представен на международни форуми; подкрепа от програма MEDIA, както и участия в тренингови
програми и пазари като Cartoon Forum, Clermont-Ferrand, Annecy, Berlinale, Leipzig Doc и други;
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 8 – отлична (всички параметри присъстват и са убедително аргументирани); 7-6 - много добра
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(параметрите присъстват но някои не са достатъчно аргументирани); 5-4 – добра (някои от параметрите отсъстват,
недостатъчна аргументация); 3-2 – средна (продуцентската стратегия не е пълна); 1 – слаба;
Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Оценка на професионалния опит и признание на продуцента съгласно приложената творческа биография и
филмография (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ )
а) Опит на продуцента - оценява се както опита на фирмата заявител, така и персоналния опит и професионална
квалификация на продуцента (от 1 до 3)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 3 – голям опит (продуцентът е произвел над 5 късометражни анимационни филма; продуцентът е
произвел 1 пълнометражен анимационен/доку-анимация, вкл. международни копродукции и има висока професионална
квалификация; или е произвел над 5 пълнометражни филма, вкл. международни копродукции вкл. пълнометражни
документални и/или анимационни и има висока професионална квалификация); 2 – достатъчен опит (повече от 3
късометражни филма и над 10 реклами или музикални видеа;); 1 – малък опит (2 късометражни филма и няколко реклами,
музикални или корпоративни видеа;);
б) Признание на продуцента – оценява се потенциала за успех на проекта в контекста на негови предишни филми и
тяхното признание в България и света. Оценяват се филми/продукти достигнали до ТВ, VOD платформи или друго значимо
разпространение. (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: оценката е според филмографията на продуцента и в съответствие с приложената Скала за оценка на
признание.
Мотивирайте всяка от оценките си с не по-малко от 300 знака

Мотиви::
Оценка на професионалния опит и признание на режисьора съгласно приложената творческа биография и
филмография (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ)
а) Опит на режисьора – оценява се според приложената филмография (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 5 – голям опит (режисьор на над 5 късометражни анимационни филма и/или 1 анимационен
пълнометражен филм, вкл. международни копродукции, реклами, музикални видеа); 4 – достатъчен опит (3 късометражни
филма, реклами, музикални видеа); 3 – добър опит (2 късометражни филма и реклами, музикални видеа); 2 – малък опит (1
късометражен филм, реклами); 1 – недостатъчен опит.
б) Признание на режисьора – оценява се потенциала за успех на проекта в контекста на предишни филми на режисьора и
тяхното признание в България и света. Оценяват се филми достигнали до ТВ, VOD платформи или друго значимо
разпространение. (от 1 до 7)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: оценката е според филмографията на режисьора и в съответствие с приложената Скала за оценка на
признание.
Мотивирайте всяка от оценките си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:
Допълнителни мотиви:
Мотиви:
Подкрепям проекта с …………………….бр. точки (в случай, че сумата на дадените от Вас точки е над 54 точки)
Не подкрепям проекта………………… с бр. точки (в случай, че сумата на дадените от Вас точки е под 54 точки)
Три имена:………………………………………………………………………………………………………
Подпис……………………………………… дата:……………………………………….
Указания за попълване:
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка.
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се отнася всяка
мотивация.
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до задрасканата и се
подпишете.
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Оценка на визуалната концепция на
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Оценка на професионалния опит и
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(Чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
(20)
Оценка на визуалната концепция на
режисьора (Чл. 27, ал. 1, т. 1 от
ЗФИ)
(20)
Оценка на търговски потенциал и
продуцентска стратегия (Чл. 27, ал.
1, т. 2 от ЗФИ)
(8)
Оценка на професионалния опит и
признание на продуцента (Чл. 27, ал.
1, т. 5 от ЗФИ)
(8)
Оценка на професионалния опит и
признание на режисьора (Чл. 27, ал.
1, т. 5 от ЗФИ)
(12)

Критерии

(заглавие)

7.ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ "................................."

Подписи:

Обща оценка:

Оценка за оригиналност на сюжета
(Чл.27,ал.1, т.1 от ЗФИ)
(10)
Оценка на потенциала за реализация
(Чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ)
(10)
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член 1

член 2

член 2

член 3

член 4

член 5

член 6

член 7

член 8

Национална художествена комисия за анимационно кино
член 3
член 4
член 5
член 6
член 7
член 8

член 9

член 9

Оценка на художествения и творчески
потенциал на проекта (Чл. 27, ал. 1,
т. 1 от ЗФИ)
(10)
Оценка на драматургичната
структура(Чл.27,ал.1, т.1 от ЗФИ)
(10)
Оценка на изобразителните решения
(Чл.27,ал.1, т.1 от ЗФИ)
(5)
Оценка на анимационната технология
(Чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
(5)

Критерии
член 1

член 2

Национална художествена комисия за анимационно кино
член 3
член 4
член 5
член 6
член 7
член 8

(заглавие)

член 9

6

ДЪРЖАВЕН

8.ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ И НАПИСВАНЕ НА СЦЕНАРИЙ ЗА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ "....................."

Подписи:

член 1

112

Обща оценка:

Оценка на художествения и творчески
потенциал на проекта (Чл. 27, ал. 1,
т. 1 от ЗФИ)
(10)
Оценка на сценария, драматургичната
структура, анимационната технология
(Чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
(20)
Оценка на визуалната концепция на
режисьора (Чл. 27, ал. 1, т. 1 от
ЗФИ)
(20)
Оценка на търговски потенциал и
продуцентска стратегия (Чл. 27, ал.
1, т. 2 от ЗФИ)
(8)

Критерии

(заглавие)

ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ДЕБЮТЕН АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ "................................."

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 102

Подписи:

Обща оценка:

Оценка за оригиналност на сюжета
(Чл.27,ал.1, т.1 от ЗФИ)
(10)
Оценка на потенциала за реализация
(Чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ)
(10)

член 1

член 2

член 3

член 4

член 5

член 6

член 7

член 8

член 9

7
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Приложение № 10 към чл. 53 ал. 1, т. 2
ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ФИЛМ
Заглавие на филма:

Критерии
Оценка на артистичната стойност на филма – съгл. чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ общо 15 точки
Оценяват се естетическо и емоционално въздействие, сила на историята, играта на актьорите, режисура, камера,
сценография.
Оценъчна скала:
Естетическо и емоционално въздействие, драматургична сила на историята – от 0 до 5 точки,
Въздействащ филм със силна история и драматургична линия - 5
Не достатъчно убедителна драматургична линия - 3
Слабо развита драматургична линия - 0

Оценка

Игра на актьорите – от 0 до 5 точки
Силна и убедителна игра -5
Не достатъчно убедителна -3
Слаба игра -0
Режисура – от 0 до 5 точки
Много добра и Убедителна режисура -5
Добра режисура - 3
Слаба режисура - 0
Мотивирайте всяка от оценките си с не по-малко от 300 знака

0

Мотиви
Оценка на плана за разпространение и маркетинг (съгл. чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ–общо 15 точки)
Оценяват се пълнотата и обхватът на плана за разпространение и достигане до публиката (брой киносалони, очаквани
резултати, алтернативни форми), реалистичност и адекватност на маркетинг план, партньорства в осъществяване на плана и
пълнотата и обхватът на плана за промоция и ПР (включително планът за премиери, дигитални стратегии, работа с публики
и др.)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
а) План за разпространение (от 0 до 5 т.):
0 – слаб или неосъществим; 1 – минимален инепълен, 2 – задоволителен, 3 – добър, 4 – много добър (параметрите
присъстват но някои не са достатъчно аргументирани), 5 – отличен (всички параметри присъстват и са убедително
аргументирани)
б) План за маркетинг и промоция (от 0 до 10 т.):
0 – слаб или неосъществим/нереалистичен (вкл. бюджет със заложени нереалистични/неаргументирани суми, или
неотговарящи на пазарните условия); 1 – минимален инепълен (застъпени са само минимални параметри), 2 – задоволителен
(базов план със застъпени основни параметри), 5 – добър (добре разработен план, но липсват иновативни решения), 7 –
много добър (много добре разработен план с присъстващи иновативни решения), 10 – отличен (отлично разработен план с
иновативни решения и активно използване на съвременните технологии)
Мотивирайте всяка от оценките си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:

Оценка на професионалния опит и признание на режисьора и потенциала на филма, за чието разпространение се
кандидатства, базирано на фестивални селекции и отличия .съгл. чл. 27, ал. 1, т. 2 и 5 от ЗФИ – общо13 точки)
а) Опит (от 0 до 3 точки)

0

0

0

ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 3 – голям опит (режисьорът е произвел над 5 филма,вкл. международни копродукции, които са
разпространени и/или имат фестивален успех и има висока професионална квалификация); 2 – достатъчен опит (между 2 и 5
филма, които са разпространени и/или имат фестивален успех); 1 – малък опит (по-малко от 2 филма, които са
разпространени и/или имат фестивален успех);
б) Потенциал на филма – оценява се потенциалът за успех на филма на базата на фестивален успех и на базата на
артистичната му стойност и очаквания за зрители. (от 0 до 10 точки).

0
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ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
Фестивален успех на филма:
0 точки– няма фестивални успехи; 2точки - селекция в местен или локален фестивал; 4 точки- селекция в
международен фестивал или награда на местни или локални фестивали; 6 точки– селекция или награда от
престижен международен фестивал – въз основа на списъка, одобрен от НСК за фестивали; 8 точки- селекция във
фестивал от кат.„А“ 10 точки– награда от фестивал кат.„А“

0

Мотиви:
Оценка за професионалния опит на разпространителя (съгл. чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ – общо 10 точки
Отчита се броят на разпространените на кино български и европейски филми от разпространителя през последните 5години.
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА (от 0 до 5 точки):
няма разпространен филм – 0 точки;1 филм – 1 точка; 2 до 3 филма – 2 точки; 4-7 филма – 3 точки; 8-11 филма –
4 точки; над12 филма – 5 точки.

0

Мотивирайте оценката си с не по-малко от 300 знака
Мотиви:

Оценка за застъпеност на национални и европейски ценности(съгл. чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ - общо 5 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА (получават се посочените точки за всяко изпълнено подусловие):
филмът представлява българските/европейските/световните традиции, ценности и обичаи в тяхното културно
многообразие и традиции – 1 точка.
главната тема на филма е от ключово значение за българското или европейското общество от културна, социална
или политическа гледна точка или е от важно значение за развитие на филмовата култура на българската публика 1 точка.
филмът се базира на история или събитие, които са част от българската или европейската култура, митология или
религия, за творец или художествено течение или е базиран на научни теми или природни феномени - 1 точка.
главните образи представляват българската или европейската култура, или са основни персонажи, свързани с
историята и обществото в ЕС - 1 точка.
действието на филма се развива в България или в Европа - 1 точка.

0
0
0
0
0

Мотиви:
Режисьорът на филма е дебютант (съгл. чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ –3 бонусточки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: да – 3 точки; не – 0 точки.

0

Филмът е насочен към детска публика (съгл. чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ –3 бонус точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: да – 3 точки; не – 0 точки.

0

Филмът е български или копродукция с България (съгл. чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ –3 бонус точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: да – 3 точки; не – 0 точки.
Обобщена оценка и допълнителни мотиви:

В случай, че проектът е получил над 70 процента от максималния брой точки с оценка от … бр. точки считам, че проектът
покрива художествените критерии, за да бъде разгледан от Финансова комисия на НФЦ.
В случай, че проектът не е получил над 70 процента от максималния брой точки с оценка от … бр. точки считам, че
проектът не покрива художествените критерии, за да бъде разгледан от Финансова комисия на НФЦ.
Три имена:………………………………………………………………………………………………………
Подпис………………………………………Дата:……………………………………….

0
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Приложение № 11 към чл. 53, ал. 1, т. 2
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ФИЛМ
"................................................................................"
(заглавие)

Критерии

Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата
индустрия - Оценка на артистичната стойност на
филма – Оценяват се естетическо и емоционално
въздействие, сила на историята, играта на
актьорите, режисура, камера, сценография. (15)

Чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата
индустрия - Оценка на плана за разпространение
и маркетинг.
Оценяват се пълнотата и обхватът на плана за
разпространение и достигане до публиката (брой
киносалони, очаквани резултати, алтернативни
форми), реалистичност и адекватност на
маркетинг план, партньорства в осъществяване на
плана и пълнотата и обхватът на плана за
промоция и ПР (включително планът за
премиери, дигитални стратегии, работа с публики
и др.)
(15)

Чл. 27, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за филмовата
индустрия - Оценка на професионалния опит и
признание на режисьора и потенциала на филма,
за чието разпространение се кандидатства,
базирано на фестивални селекции и отличия.
(13)

Национална комисия за разпространение на
филм
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5

Средна
оценка
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Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата
индустрия - Оценка за професионалния опит на
разпространителя
Отчита се броят на разпространените на кино
български и европейски филми от
разпространителя през последните 5 години
(10)
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата
индустрия - Оценка за застъпеност на национални
и европейски ценности
(5)
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата
индустрия - Филмът е насочен към детска
публика
(3)
Чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за филмовата
индустрия - Режисьорът на филма е дебютант
(3)
Чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за филмовата
индустрия - Филмът е български или
копродукция с България
(3)

Подписи:

член 1

член 2

член 3

член 4

член 5
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чл.ал.
54,1,ал.
Приложение № 12 къмкъм
чл. 54,
т. 11, т. 1

Раздел I
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„НАЦОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР“
(Финансова комисия)

входящ номер/дата................................
(попълва се от ИА НФЦ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

за разглеждане на проект за производството на филм
от .....................................................................................................................................................
наименование на юридическото лице (продуцент)
седалище:…………………………………………………………………………………………
адрес на управление:………………………………………………………..................................
представлявано от: ........................................................................................................................
мобилен телефон:...................................................e-mail:..............................................................

Заглавие на проекта:…........................................................................

....….......
(рег. номер на проекта)

…………………………………
наименование, фирма

Продуцент (име, фамилия)
…………………………….

Е-mail:
………………………
Мобилен телефон:
…………………………………….
Решение на НХК – протокол, Заповед на изпълнителния директор
№/дата ……………………………..
Бюджет:
Искана субсидия:

Дялово участие (лв.):
....................................
....................................
....................................

себестойност на 1 полезна минута
искана помощ за 1 полезна минута

.…………. лева

Местонахождение на проекта(населено място)……………...
Места за снимки:
..……………………
Период на изпълнение на проекта………………………
Начало на снимки (дата):
........................
Формат на оригиналния носител:
......................
Формат за разпространение:
35 mm / DCP / VIDEO

Постпродукция:
……………………..

Длъжност
Сценарист
Режисьор
Оператор
Художник-пост.
Художник-костюми
1- ва Главна роля
2-ра Главна роля
3-та Главна роля
Звукорежисьор

…………. лв.

…………… лева

Kопродукция:
1...........................................................
2......................................………….....
3...........................................…………

% (от бюджета)
(%)
...................
...................
...................
……....….. лева

Брой снимачни дни:
............... дни

Продължителност/времетрае
не:
........... м. / ........... мин.
Видео/дигитален формат: ...............................
(моля, опишете)
Разпространител за България: .................................
Договор (№/дата) ...................................

Основен екип на продукцията:

Име, фамилия

………………
(рег. номер в ЕПР/НФЦ)

Гражданство

Дата на договор / писмо за намерения
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Композитор
Реж. по монтажа

Описание
Услуги - снимки
Снимачна техника

Фирми, предоставящи услуги на продукцията:
фирма
Място на регистрация

договор/дата/:

Осветление
Телекино
Звукозаписна техника
Катеринг:
Транспорт
Постпродукция:
Монтаж-картина:
Монтаж-звук:
Лаборатория:
Други:

За получаване на кореспонденция от ИА НФЦ във връзка с настоящото заявление, посочвам
следния електронен адрес:………….…………………
Дата: ...................
Продуцент: .......................
I. Приложени документи за проект за реализация на български филм
1. Работна книга, сценарий и режисьорска експликация и сториборд - за анимационните филми;
2. Календарно постановъчен план, подписан от продуцента и копродуцента на проекта;
3. Подробен бюджет (по образец на агенцията), подписан от продуцента и копродуцента на проекта;
4. Финансов план по раздел II от заявлението
5. Договори с фирми, оказващи услуги при реализацията на проекта или оферти/ насрещни писма за услугите;
6. Декларация на продуцента (по образец на агенцията);
7. Стратегически план на продуцента за обезпечаване на бюджета, управление и промоция на проекта,
съгласно чл.27, ал.1, т.4 от ЗФИ
8. Договори с авторите по чл. 63 на ЗАПСП;
9. Договори и/или писма за намерение за финансиране на проекта;
10. Договор (писмо за намерение с минимум гаранция) с разпространител на филма за територията на
Република България.

11.Декларации съгласно приложение № 7 към чл. 42, ал. 2, т. 2.

Агенцията прилага към заявлението служебно:
1.Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от НАП.Удостоверението се изисква и получава
от агенцията по електронен път.
2. Справка за платена такса за разглеждане на проекта.
II. Приложени документи за проект за подготовка на проект, включително за развитие на сценарий
1. Сценарна заявка – идея за написване на сценарий/трийтмънт, синопсис, анотация;
2. Календарен план за развитие на проекта, подписан от продуцента;
3. Бюджет на проекта за подготовка или за развитие на сценария (по образец на Агенцията
4. Финансов план, подписан от продуцента по раздел II от заявлението;
5. Стратегически план на продуцента за управление и промоция на проекта, съгласно чл.27, ал.1, т.4 от ЗФИ;
6. Договор/и за отстъпване на авторското право от сценариста.
7. Копия от договорите с български физически и юридически лица, предоставящи услуги при реализацията на
филма или оферти/ насрещни писма за услугите
8. Декларация на продуцента (по образец на агенцията);

9.Декларации съгласно приложение № 7 към чл. 42, ал. 2, т. 2.

АГЕНЦИЯТА ПРИЛАГА КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЛУЖЕБНО:
1.Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.Удостоверението се изисква и получава от агенцията по
електронен път.
2. Справка за платена такса за разглеждане на проекта.
3. Виза за разпространение
2
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III. Приложени документи за проект за реализация на филм при условията на копродукция
1. Сценарий на български език;
2. Оригинален договор/и за копродукция и легализиран негов превод;
3. Копие от бюджета на филма, подписан и подпечатан от копродуцентите с легализиран превод на български
език;
4. Подробен бюджет, включващ разходите на територията на Република България (по образец на агенцията),
подписан и подпечатан от копродуцентите;
5. Финансов план, подписан и подпечатан от копродуцентите с легализиран превод на български език;
6. Финансов план на българското дялово участие, подписан от продуцента по раздел II от заявлението;
7. Документи, доказващи финансирането на бюджета от международни и национални източници;
8. Копия от договорите с български физически и юридически лица, предоставящи услуги при реализацията на
филма или оферти/ насрещни писма за услугите;
9. Календарно постановъчен план за реализацията на проекта, подписан и подпечатан от копродуцентите;
10. Филмографии на продуцентите и на режисьора;
11. Списък на основните творчески и технически лица с посочено гражданство;
12. Стратегически план на продуцента за управление и промоция на проекта, съгласно чл.27, ал.1, т.4 от ЗФИ.
13. Декларация на продуцента (по образец на агенцията);
14. Копие от договора/и за копродукция с легализиран превод на български език, когато това е необходимо;
15. Копия от договорите с авторите по чл.63 на ЗАПСП, или всяко друго доказателство за притежаването на
авторските права.

16. Декларации съгласно приложение № 7 към чл. 42, ал. 2, т. 2.

АГЕНЦИЯТА ПРИЛАГА КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЛУЖЕБНО:
1.Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от НАП.Удостоверението се изисква и получава
от агенцията по електронен път.
2. Справка за платена такса за разглеждане на проекта.
Забележка: Образците на агенцията към списъка с приложените документи, се попълват по образец,
утвърден от изпълнителния директор на ИА“НФЦ“ и се подписват от продуцента.

Приложените документи за съответния вид проект се представят в 7 екземпляра на електронен носител
и 1 на хартиен носител. В случай, че е възможно се предоставят по електронен път.
В случай, че договорите посочени по-горе са на чужд език се прилага копие от оригинала и заверен превод на
български език от преводач, лицензиран от Министерството на външните работи на Република България. Това
изискване не се прилага за договори с фонд Eurimages и програма “Творческа Европа”)
Дата: ...................

Продуцент: .......................

Раздел II
ФИНАНСОВ ПЛАН
...............................................
(наименование на ЮЛ)
Източник на финансиране
(наименование)

Дата на договор /
писмо за намерения/
описание/

Европейски фондове и програми
Телевизия
Копродукция
Откупка на права за излъчване
Откупка на права за разпространение
Национална копродукция
Международна копродукция
Собствени инвестиции на продуцента
Други:

Сума
лв.

Дял от
бюджета
%

ОБЩО:
3
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Национален филмов център
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Приложение № 13
към
Приложение № 13, към чл. 54, ал.чл.
1, т54,
. 2ал. 1, т. 2

Регистрационен номер/дата................................
(попълва се от ИА НФЦ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

за разглеждане на проект за разпространение на филми

от ..................................................................................................................................................
наименование на юридическото лице (разпространител)
седалище:………………………………………………………………………………………
адрес на управление:………………………………………………………..............................
представлявано от: ...................................................................................................................
мобилен телефон:...................................................e-mail:.........................................................
(рег. номер в ЕПР/НФЦ)………………….
Заглавие:

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

(категория на филма)

Наименование на юридическото лице – продуцент на филма:
Решение на НХК – протокол, Заповед на
изпълнителния директор
№/дата …………………………

Бюджет:

Начална дата /търговска премиера/ на разпространението и/или показа
на филма
Формат на филма за разпространение:
(ненужното се зачертава)

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

35 mm
...............

(брой копия)

(дължина в метри)

Бюджет за разпространение:
Искана помощ:

…………. лв

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

VIDEO / DVD
.............

(времетраене в минути)

........................ лева
........................ лева ..........% (от общия бюджет)

Период на изпълнение на проекта и
местонахождение на проекта
Област, община, населено място
За получаване на кореспонденция от ИА НФЦ във връзка с настоящото заявление,
посочвам следния електронен адрес:………….…………………

Приложени документи в 7 екземпляра на електронен носител и 1 екземпляр на хартия:
1. Справка за разпространението (по образец-форма 1);
2. Бюджет (по образец-форма 2);
3. Финансов план по образец -форма 3;
4. Анотация на филма в размер до 1 стр.;
1
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5. Копие от договора за отстъпка на правата за разпространение и/или показ на филма на
територията на Република България;
6. Стратегия за разпространението на филма: промоция, премиера, градове и киносалони,
срокове;
7. Договор/и или писма за намерения с киносалон/и, посочени в програмата;
8. Оферта за изработка на филмови копия и субтитриране (т.2.2. на Бюджета);
9. Оферти за създаване на рекламни материали и реклама;
10. Филмография на разпространителя;
11. Декларации съгласно приложение № 7 към чл. 42, ал. 2, т. 2.
Агенцията прилага към заявлението служебно:
1.Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.Удостоверението се изисква и получава от
агенцията по електронен път.
2. Виза за разпространение.
3. Справка за платена такса за разглеждане на проекта от финансова комисия;
Забележка: Образците форма № 1, 2, 3 и 4 към списъка с приложените документи, се
попълват по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИА“НФЦ“ и се подписват от
разпространителя.
Подпис на кандидата................

Дата: ...................
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Приложение № 14
към чл. 54, ал. 1, т. 3

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„НАЦОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР“
(Финансова комисия)

Приложение № 14 към чл. 54, ал. 1, т. 3
входящ номер/дата................................
(попълва се от ИА НФЦ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за разглеждане на проект за фестивал/фестивали
от .................................................................................................................................................
наименование на юридическото лице (продуцент)
седалище:………………………………………………………………………………………
адрес на управление:……………………………………………………..................................
представлявано от: ..........................................................................................................
мобилен телефон:............................................e-mail:..............................................................
I.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
 Наименование на кандидатстващата организация
_______________________________________________________________________________
 Адрес________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 Телефон, факс, ел. поща_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
 Представител:________________________________________________________________
/три имена/
______________________________________________________________________________
/длъжност в организацията/
________________________________________________________________________________
/адрес, телефон, факс, ел. поща/
- ЕИК/БУЛСТАТ ______________________________________________________________
 Наименование на банка __________________________________________________
 Код на банка __ __ __ __ __ __ __ __
 Номер на банкова сметка __ __ __ __ __ __ __ __ __
ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
 Име на проекта ______________________________________________________________
_________________________________________________________________
 Период на изпълнение на проекта-времетраене: от _______ до _______
 Дейности по проекта, за които се кандидатства
___________________________________________________________________
ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФЕСТИВАЛА
 Заглавие ____________________________________________________________________
 Местонахождение на проекта (дати и място на провеждане):
_______________________________________________________________
 Описание на проекта
________________________________________________________________________________
________________
1
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IV. БЮДЖЕТ
Общ бюджет на проекта
…………………………… лв.
искана помощ от Изпълнителна агенция „Национален филмов център“.
:.............................................лв.
средства, осигурени от други източници :
......................................................................................................лв.
собствени средства:..............................................лв.
V. ПРИЛОЖЕНИЯ при кандидатстване за проект за фестивал в 7 екземпляра на
електронен носител и 1 екземпляр на хартия:
2. Информация за досегашната дейност на кандидатстващата организация до
1500 знака.
3. Описание на проекта, включващо: стратегия за развитие, конкурсна програма,
публика, професионални форуми и образователни форуми, международни гости и др.
(до 3000 знака);
4. Финансов план (вкл. копия от документи, удостоверяващи средствата, осигурени от
други източници), подписан от организатора на фестивала;
5. Мотивация за необходимостта от финансова подкрепа;
6. Две професионални препоръки;
7. Подробен бюджет, включващ и оферти за разходите, подписан от организатора на
фестивала;
8. Подробен разчет на исканата от агенцията сума, подписан от организатора на
фестивала;
9. Декларация за минимални и държавни помощи съгласно приложение № 16 към
чл. 54, ал. 2.
Агенцията прилага към заявлението служебно:
1.Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.Удостоверението се изисква и получава от
агенцията по електронен път.
2. Справка за платена такса за разглеждане на проекта.
V. ПРИЛОЖЕНИЯ при кандидатстване за проект за популяризиране на
български филми на международни фестивали:
ПРИЛОЖЕНИЯ в 7 екземпляра на електронен носител и 1 екземпляр на хартия,
като в случай че е възможно се предоставят по електронен път
1. Официална/и покана/и за предстоящо участие във фестивала/и;
2. Списък на командированите участници в проявата/те;
3. Подробен бюджет на проявата, подписан от продуцента;
4. Подробен разчет на исканата от агенцията сума, подписан от продуцента;
5. Оферти за създаване на промоционални и рекламни материали и др.;
6. Декларация за минимални и държавни помощи съгласно приложение № 16 към чл.
54, ал. 2.
Агенцията прилага към заявлението служебно:
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1.Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от НАП, не по-късно от 30 дни
преди крайния срок за приемане на документите.Удостоверението се изисква и получава от
агенцията по електронен път.
2. Справка за платена такса за разглеждане на проекта.
Гр., ……………………… г.

Подпис: ………………………..

3
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Приложение № 15
към
ал.
Приложение № 15 към
чл.чл.
54, 54,
ал. 1,
т. 41, т. 4

Регистрационен номер/дата................................
(попълва се от ИА НФЦ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

за разглеждане на проект за показ на филми

от .....................................................................................................................................................
наименование на юридическото лице (лице осъществяващо показ)
седалище:…………………………………………………………………………………………
адрес на управление:………………………………………………………..................................
представлявано от: ........................................................................................................................
мобилен телефон:...................................................e-mail:..............................................................
(рег. номер в ЕПР/НФЦ)………………….
Заглавие:

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

.................................................................
Български филм/европейски филм

(Категория на филма)

№/дата на договора

Разпространител

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

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

Местонахождение на проекта

……………………….……..

………………………………………

наименование на юридическото лице

Киносалон
.........……………….............

(име, фамилия)

Адрес на киносалона гр.…

……….
(регистрационен номер в ИА
НФЦ по регистъра по
чл.19, ал.1 ЗФИ)

Е-mail:
………………………

Мобилен телефон:

………...........................

….

…………………………………….

………...

Бр. места
…………..............

Период на изпълнение на
проекта
…………………………
(начална дата на показа) ..........

...13:45..
....16:00..
....18:15.
20:30

(часови пояси)

Общо:

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

(бр.прожекции)

... лв.

(ср. приход на една
прожекция за 6 месечен
период )

.... прожекции

Общ приход от прожекциите на филма: ............. лв.

Искан помощ:

.............. лева

......%
(от общия приход на филма)

Приложени документи в 7 екземпляра на електронен носител и 1 екземпляр на хартия.:
1. Справка за показа на филми за 6 месеца, предхождащи датата на кандидатстване (по образец
Раздел II от заявлението
2. Пълен отчет за показа на филми в предходната година включващ броя прожекции, зрители и
приходи
3. Копие от договора с разпространителя/ите на филма/ите;
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4. Отчет за показа на български или европейски филми, за които салонът кандидатства: брой
прожекции, зрители, приходи по заглавия, подписан от лицето осъществяващо показ;
5. Анотация на филма/ите;
6. Копия от отчети за разпространителя, заверен с подписа на управителя;
7. Декларация по образец приложение № 16 към чл. 54, ал. 2.

Агенцията прилага към заявлението служебно:
1.Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.Удостоверението се изисква и получава от агенцията по
електронен път.
2. Справка за платена такса за разглеждане на проекта.
Подпис на кандидата................
Дата: .............................

Подпис на лицето, приело документите: ..............

Раздел II СРАВКА за показаните филми за 6 месеца, предшестващи заявлението:
Показани заглавия на европейски и/или български
филми за 6 месеца

Начална
дата на
показа

Брой
прож.

Брой
зрители

Бруто
приход

ОБЩО:
Дата: ...................

Управител: …………………
(Подпис)
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Приложение № 16
към чл. 54, ал. 2
Приложение № 16 към чл. 54, ал. 2
Д Е К Л А Р А Ц И Я за минимални1 и държавни помощи
1.

Подписаният
в качеството си на

2.
3.1.
3.2.

Наименование на
получателя/кандидат
а:
ЕИК/БУЛСТАТ:
Седалище и адрес на
управление:
Адрес за
кореспонденция:

/трите имена на декларатора/
/управител/председател/представител/друго/

/Попълва се само, ако е
различен от адреса на
управление по т. 3.1/

4.

Извършва ли получателят/кандидатът икономическа дейност *:
/Ако посочите „НЕ“, спирате с попълването на Декларацията до тук/

4а.

ДА

НЕ

Ако в т. 4 сте посочили „ДА“, то получателят е „предприятие“ по смисъла на
законодателството по държавните помощи и попълнете следната информация за него:
Относителен дял на нетните приходи от
продажби
Дейности, които предприятието
в % през:
№
извършва
(код по КИД-2008)
година „Х-1“ **
година „Х“
1.
2.
Отраслова принадлежност на
предприятието според основната му
дейност по код КИД-2008.

5.

/Изписва се код по КИД-2008 и съответното му
наименование/

6.

Цел на помощта (дейност, която се
финансира):
Вид на
голямо
предприятието:

7.

/Отбележете със знака Х/

8.

средно

малко

микро

Моля, посочете собствеността на предприятието към година „Х“:
Собствеността на предприятието е:
Относителен дял от капитала в %:
Държавна
Общинска
Частна
Общо:
100.00
Налице ли е партньорство*** с лице от Република България?
Вземат се под внимание само българските партньори. Чуждестранните
ДА
НЕ
партньори не са обект на настоящата Декларация.
(В случай, че получателят/кандидатът има партньор/и, се
попълва/т декларация/и и от партньора/ите.)
Ако в т. 9 сте посочили „ДА“, моля да попълните следната информация за партньора/ите:

9.

9а.

1

*

Настоящата Декларация е разработена за целите 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 (ОB, L 352/1
от 24.12.2013 г.), като същата може да бъде адаптирана към изискванията на всеки друг регламент за минимална помощ.
Икономическата дейност се изразява в предлагане на стоки и/или услуги на определен пазар. Режимът в областта на
държавните помощи се прилага спрямо всички субекти, извършващи икономическа дейност, без значение на правната им
форма, начина на регистрация и финансирането им. В този смисъл, тези субекти са „предприятие“ за целите на
законодателството по държавните помощи.

** Година „Х-1” е годината, предхождаща текущата година - година „Х”.

*** Съгласно чл. 3, пар. 2 от Препоръка на Комисията 2003/361/ЕС във връзка с дефиницията за микро, малки и средни
предприятия (OB, L 124/36 от 20.05.2003 г.).
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Наименование на партньора:

ЕИК/БУЛСТАТ:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
10.

Имам
наличие
на
обстоятелства
по
преобразуване:
сливане/придобиване/разделяне?
(Попълва
се
само,
когато
преобразуването е извършено след 01.01.2014 г.)
Ако сте посочили „ДА“, моля да попълните и декларация съгласно т. 6
от Указанията към настоящата Декларация.
Поддържам поне един вид от взаимоотношенията по чл. 2, пар. 2, букви „а“ „г“ от Регламент (ЕС) № 1407/2013:
Ако сте посочили „ДА“, попълнете следната информация за
предприятията, които образуват „едно и също предприятие“:

11.

Наименование:

12.

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ЕИК/БУЛСТАТ:

През предходните две години (година „Х-1“ и година „Х-2“) и през текущата година „Х“ до
датата на декларирането съм получил, включително в резултат на преобразуването по
т. 10, както и като „едно и също предприятие“ съгласно т. 11, следните минимални
помощи (получени на територията на Република България****):
в т.ч. за дейност/и, попадаща/и до
съответните прагове:
d

e

до
100 000
евро
(195 583
лв.)

до
200 000
евро
(391 166
лв.)

до
500 000
евро
(977 915
лв.)

до
15 000
евро
(29 337,
45 лв.)

до
30 000
евро
(58 674,
90 лв.)

∑a

∑b

∑c

∑d

∑e

Година
„Х-2“

Година
„Х-1“

по Рег. (ЕС)
ХХХ/ХХХ3

c

по Рег. (ЕС)
1408/20132

(в лв.)

b

УОИИ

(с думи)

a

други дейности
по Рег. (ЕС)
1407/2013

(наименование и ЕИК/
БУЛСТАТ)

Общ
размер
на
помощта
=
a+b+c+d
+e

Година
„Х“

(посочва се
ЕИК/БУЛСТАТ)

Разходи, за
които е
получена
помощта/
цел на
помощта

„шосеен
транспорт“

Получател/
получатели

Администратор
на
помощта

Общо:

2

3

∑(a+b+c+d+
e)

Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis” в селскостопанския сектор (OB, L 352/9 от
24.12.2013 г.);
Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ на Комисията от ХХХ година за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането
на Европейския съюз към помощта „de minimis” в сектора на рибарството и аквакултурите, който ще измени Регламент (ЕО)
№ 875/2007 (OB, L 193/6 от 25.7.2007 г.)

**** Помощи, получени на територията на друга държава членка на Европейския съюз не са обект на настоящата Декларация.
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13.
13а.
13б.

14.
14а.

15.
15а.

16.
16а.

17.
17а.

18.

19.
19а.

ДЪРЖАВЕН

Дейността, която се финансира, попада в приложното поле на Регламент
(ЕС)
№ 1407/2013:
/Ако посочите „НЕ“, спирате с попълването на Декларацията до тук/

Получателят/кандидатът извършва и дейност(и), която/ито е/са
изключена/и от приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013:
В случая по т. 13 общият размер на минималната
помощ за
получателя/кандидата и предприятията, с които той образува "едно и също
предприятие", не надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за
период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):
Минималната помощ се получава за дейност по извършване на шосейни
товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение съгласно
Регламент (ЕС)
№ 1407/2013:
В случая по т. 14 общият размер на минималната помощ за
получателя/кандидата и предприятията, с които той образува "едно и също
предприятие", не надвишава левовата равностойност на 100 000 евро за
период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):
Получателят/кандидатът извършва дейност по услуги от общ
икономически интерес съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 (OB, L
114/8 от 26.4.2012 г.):
При положителен отговор в т. 15 общият размер на минималната помощ за
получателя/кандидата и предприятията, с които той образува "едно и също
предприятие", не трябва да надхвърля левовата равностойност на
500 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и
„Х-2“):
Получателят/кандидатът извършва дейност в селскостопанския сектор
съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013:
В случая по т. 16 общият размер на
минималната помощ за
получателя/кандидата и предприятията, с които той образува "едно и също
предприятие", не надвишава левовата равностойност на 15 000 евро за
период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):
Получателят/кандидатът извършва дейност в сектора на рибарството и
аквакултурите съгласно Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ на Комисията,
който ще измени Регламент (ЕО) № 875/2007:
В случая по т. 17 общият размер на
минималната помощ за
получателя/кандидата и предприятията, с които той образува "едно и също
предприятие", не надвишава левовата равностойност на 30 000 евро за
период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):
В предприятието се поддържа аналитична счетоводна отчетност,
гарантираща разделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите,
доказваща, че помощта е за дейността по т. 6:
/Попълва се само ако предприятието извършва повече от един вид дейности/

За същите приемливи (допустими) разходи съм получил държавна/и
помощ/и от други източници на финансиране.
Ако в т. 19 сте посочили „ДА“, моля попълнете следната информация:
Администратор на помощта
(наименование и ЕИК/БУЛСТАТ)

20.
21.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 1

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Основание за получаване на помощта

При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам
нова Декларация в срок от 5 работни дни от датата на промяната.
Известно ми е, че за попълване на Декларация с невярно съдържание нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
ДATA: ………………20__ г.
/подпис и печат/

ДЕКЛАРАТОР: ……………………………………

3

1. За договор за
подготовка на проект или
за развитие на сценарий:

132
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

1

1.1 клауза, че държавното финансиране се осъществява по смисъла на Закона за държавната помощ и условията на
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.), че
Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ е администратор на държавната помощ и че държавното
подпомагане се осъществява по схема № …………………..;
1.2. наличие на подписани договори между продуцента и авторите, съгласно чл.63 на ЗАПСП за отстъпване на
авторските им права;
1.3. размерът на предоставената държавна помощ в брутно изражение, т.е. преди облагането с данъци или други
такси, видът и размерът на разходите и редът за отчитане на действително извършените разходи:
1.4. броят и размера на траншовете и изискваните отчетни документи за разходването на помощта, както и условия
за сконтиране, когато са приложими;
1.5.размерът на възнагражденията на основните творчески лица, участващи в подготовката на сценария или на
проекта;
1.6. видът и размерът на допустимите разходите за подготовка съгласно чл. 59 от Правилника за прилагане на
Закона за филмовата индустрия;
1.7. срокът за кандидатстване на проекта пред националните художествени комисии;
1.8. задължението на продуцента да възстанови на агенцията помощта, в случаи, че не е изпълнил условието по
т.1.6.
1.8.1. представянето на финансов отчет за извършените разходи, заверен от експерт счетоводител;
1.8.2. начинът за отчитане на разходите по приетата класификация на бюджета, диференцирано по източници на
финансиране, държавна помощ от агенцията и всички други източници, формиращи бюджета и доказателства за
реалното им плащане;
1.9. задължението за възстановяване на сума, равна на процентното изражение на предоставената държавна помощ
от неотчетените разходи в случай, че отчетените разходи не достигат планираните в бюджета или са недопустими;
1.10. произтичащите от получаване на помощта задължения за получателя на помощта съгласно ЗФИ и правилника
за неговото прилагане;
1.11. кандидат, който разходва помощ не по предназначение или се установи по предвидения от законодателството
ред, че е подал невярна или неистинска информация, въз основа на която е получил помощта, я възстановява на
Агенцията в пълен размер ведно със законната лихва, от момента на получаването на съответната сума до
окончателното й изплащане, съобразно изискванията на Закона за държавните помощи и Регламент № (ЕС)
651/2014. В този случай ИА НФЦ изпраща покана до кандидата, за доброволно изпълнение на задължението в 14дневен срок от получаването на поканата. В поканата за доброволно изпълнение агенцията уведомява кандидата за
размера на дължимите суми, срока за възстановяването им, банковата сметка, по която да бъдат възстановени,
реда, по който агенцията да бъде уведомена за доброволното възстановяване, както и за действията по

Приложение № 17 към чл. 64, ал. 2, т. 2
Задължителни специфични условия в договорите за предоставяне на държавна помощ

Приложение № 17
към чл. 64, ал. 2, т. 2
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2. За договор за
производство на филм:

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

2

2.1. клауза, че държавното финансиране се осъществява по смисъла на Закона за държавната помощ и условията на
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.), че
Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ е администратор на държавната помощ и че държавното
подпомагане се осъществява по схема № …………………..;
2.2. размерът на предоставената държавна помощ в брутно изражение, т.е. преди облагането с данъци или други
такси, видът и размерът на разходите и редът за отчитане на действително извършените разходи;
2.3. за наличие на подписани договори между продуцента и авторите, съгласно чл.63 на ЗАПСП за отстъпване на
авторските им права;
2.4. етапите на създаването на филма (календарно-постановъчен план);
2.5. броят и размерът на траншовете (включително условия за сконтиране, когато са приложими), по които ще се
превеждат помощта не по-малък от три, като:
2.5.1. първият транш се предоставя за подготовка на проекта след сключване на договора;
2.5.2. за да получи всеки следващ транш, продуцента трябва да представи подробен отчет за изразходваните
средства от помощта и доказателства за реалното им плащане;
2.6. размера на бюджета на филма, с приложени копия на доказателствата за осигурено пълно финансиране;
2.7. вид и размер на допустими разходи съгласно чл. 59 от Правилника за прилагане на Закона за филмовата
индустрия, които се поемат за сметка на помощта;
2.8. производственият етап на филма, който трябва да е завършен, за да бъде получен пореден транш;
2.9. снимачни дневници след приключване на снимачния период.
2.10. ред за отчитане на действително извършените разходи, като:
2.10.1. всички междинни отчети да са заверени от продуцента и неговия счетоводител, а преди изплащане на
последния транш,
продуцента представя финансов отчет за извършените разходи, заверен от експерт
счетоводител;
2.10.2. разходите да се отчитат по приетата класификация на бюджета, диференцирано по източници на
финансиране: държавна помощ от агенцията и всички други източници на финансиране;
2.11. надписите на филма да се съгласуват с агенцията, като в тях и в рекламните материали бъде ясно упоменато,
че филмът е създаден с подкрепата на Изпълнителна Агенция “Национален филмов център” чрез поставяне на
съответното лого;
2.12. при международна копродукция, българският продуцент с мажоритарен български продуцент, изходните
материали да бъдат депозирани за съхранение на територията на Република България в Българска национална
филмотека;

принудителното изпълнение, които ще бъдат предприети след изтичането на срока за доброволно изпълнение.
1.12. В случай че кандидата не изпълни доброволно задължението си, в срок до 10 работни дни след изтичането на
срока за доброволно изпълнение на задължението, агенцията уведомява Националната агенция за приходите за
събиране на вземането.
БРОЙ 102
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2.13. датата на първия търговски показ;
2.14. правата на агенцията за използване на филма за некомерсиални цели, след съгласуване с продуцента и
разпространителя;
2.15. санкциите при неизпълнение;
2.16 условията за смяна на продуцента при форсмажорни обстоятелства;
2.17 задължението на продуцента да представи протоколно споразумение между него и режисьора за приета
окончателна версия на филма, съгласно чл.63, ал. 4 на ЗАПСП;
2.18 задължението на продуцента да покаже окончателна версията на филма пред Националната техническа
комисия;
2.19 продуцент, който разходва помощ не по предназначение, я възстановява на агенцията, съобразно изискванията
на Закона за държавните помощи;
2.20. договорът изрично урежда и задължението на продуцента в определен срок след изготвянето на
окончателната версия на филма на филмов или друг носител да предаде на агенцията:
2.20.1. ликвидационен отчет за производствената себестойност на филма по образец на ИА НФЦ;
2.20.2. отчет за придобитите за производството на филма материали и активи, съгласно Закона за счетоводството, и
тяхното изразходване;
2.20.3. следните копия на Филма: едно копие на DCP и ключ за прожектиране с езикова версия на български език и
формат 2К или 4К; едно копие на DCP и ключ за прожектиране със субтитри на английски език и формат 2К или
4К; три броя Blu-Ray диска с бъларската езикова версия; три броя Blu-Ray диска с английски субтитри; на DCP
или Blu-Ray диск българската версия на трейлъра (рекламния клип) на Филма; на DCP или Blu-Ray диск
английската версия на трейлъра (рекламния клип) на Филма; филм за заснемането на Филма (мейкинг) до 15
минути, ако има такъв.
2.20.4. следните материали от Филма в един екземпляр: Диаложен лист на филма на български и английски език;
Десет рекламни фотоса от филма в размер 18 Х 24 см или на цифров носител с резолюция не по ниска от 300 dpi;
Портретни фотографии на основния творчески състав и работни моменти в размер 18 Х 24 см или на цифров
носител с резолюция не по ниска от 300 dpi; Плакати, издадени за показа на филма на територията на страната; По
две копия на рекламните материали за Филма: брошури, публикации и др..
2.20.5 за разпространението на филма продуцента е длъжен да произведе следните рекламни материали: рекламна
ролка /35мм филмов позитив или цифров носител/ – до 300м.; рекламен видеоклип– до 30 сек;
2.21. задължението продуцента да предостави едно копие от филма на Българската национална филмотека в срока
по чл.6, ал.1, т.13 на Закона за задължително депозиране на екземпляри от печатни и други произведения в
двумесечен срок от приемане на окончателната версия. Неизпълнението на това задължение се счита за
неизпълнение на договора с агенцията.
2.22. място на пребиваване и контакти на продуцента по време на производствения и ликвидационния период, и по
време на разпространението на филма. При промяна на тези данни продуцентът се задължава да уведоми ИА НФЦ
в седемдневен срок след настъпването им.
2.23. произтичащите от получаване на помощта задължения за получателя на помощта съгласно ЗФИ и правилника
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за неговото прилагане;
2.24. кандидат, който разходва помощ не по предназначение или се установи по предвидения от законодателството
ред, че е подал невярна или неистинска информация, въз основа на която е получил помощта, я възстановява на
Агенцията в пълен размер ведно със законната лихва, от момента на получаването на съответната сума до
окончателното й изплащане, съобразно изискванията на Закона за държавните помощи и Регламент № (ЕС)
651/2014. В този случай ИА НФЦ изпраща покана до кандидата, за доброволно изпълнение на задължението в 14дневен срок от получаването на поканата. В поканата за доброволно изпълнение агенцията уведомява кандидата за
размера на дължимите суми, срока за възстановяването им, банковата сметка, по която да бъдат възстановени,
реда, по който агенцията да бъде уведомена за доброволното възстановяване, както и за действията по
принудителното изпълнение, които ще бъдат предприети след изтичането на срока за доброволно изпълнение.
2.25. В случай че кандидата не изпълни доброволно задължението си, в срок до 10 работни дни след изтичането на
срока за доброволно изпълнение на задължението, агенцията уведомява Националната агенция за приходите за
събиране на вземането.
3.1. клауза, че държавното финансиране се осъществява по смисъла на Закона за държавната помощ и условията на
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.), че
Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ е администратор на държавната помощ и че държавното
подпомагане се осъществява по схема № …………………..;
3.2. за срок за разпространение на филма и предвиден брой зрители;
3.3. за бюджет на проекта;
3.4. за броят и размерът на траншовете и изискваните отчетни документи за разходването на помощта, както и
условия за сконтиране, когато са приложими;
3.5. размерът на предоставената държавна помощ в брутно изражение, т.е. преди облагането с данъци или други
такси, видът и размерът на допустимите разходи съгласно чл. 60 от Правилника за прилагане на Закона за
филмовата индустрия и редът за отчитане на действително извършените разходи:
3.5.1. представяне на финансов отчет за извършените разходи, заверен от експерт счетоводител;
3.5.2. разходите да се отчитат по приетата класификация на бюджета, диференцирано по източници на
финансиране, държавна помощ от агенцията и всички други източници, формиращи бюджета и доказателства за
реалното им плащане;
3.6. задължението за възстановяване на сума, равна на процентното изражение на предоставената държавна помощ
от неотчетените разходи в случай, че отчетените разходи не достигат планираните в бюджета или са недопустими
3.7. условието, че кандидата губи право да кандидатства за финансиране по чл. 32 от ЗФИ за срок от една година, в
случай, че отчетения брой зрители е под 30 на сто от предвидените в плана за разпространение за срока на
договора;
3.8. произтичащите от получаване на помощта задължения за получателя на помощта съгласно ЗФИ и правилника
за неговото прилагане.
3.9. кандидат, който разходва помощ не по предназначение или се установи по предвидения от законодателството
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агенция „Национален филмов център“ е администратор на държавната помощ и че държавното подпомагане се
осъществява по схема № …………………..;
4.2. размерът на предоставената помощ „de minimis” в брутно изражение, т.е. преди облагането с данъци или други
такси, видът и размерът на разходите и редът за отчитане на действително извършените разходи съгласно чл. 66 от
Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия, броят и размерът на траншовете, както и условия за
сконтиране, когато са приложими;
4.3. информация за показа на български или европейски филми, за които салонът кандидатства: брой прожекции,
зрители, приходи по заглавия;
4.4.произтичащите от получаване на помощта задължения за получателя на помощта съгласно ЗФИ и правилника
за неговото прилагане.
4.5. кандидат, който разходва помощ не по предназначение или се установи по предвидения от законодателството
ред, че е подал невярна или неистинска информация, въз основа на която е получил помощта, я възстановява на
Агенцията в пълен размер ведно със законната лихва, от момента на получаването на съответната сума до
окончателното й изплащане, съобразно изискванията на Закона за държавните помощи и Регламент 1407/2013. В
този случай ИА НФЦ изпраща покана до кандидата, за доброволно изпълнение на задължението в 14-дневен срок
от получаването на поканата.
4.5.1. В поканата за доброволно изпълнение ИА НФЦ уведомява кандидата за размера на дължимите суми, срока за
възстановяването им, банковата сметка, по която да бъдат възстановени, реда, по който ИА НФЦ да бъде
уведомена за доброволното възстановяване, както и за действията по принудителното изпълнение, които ще бъдат
предприети след изтичането на срока за доброволно изпълнение.
4.5.2. В случай че кандидата не изпълни доброволно задължението си, в срок до 10 работни дни след изтичането на
срока за доброволно изпълнение на задължението ИА НФЦ уведомява Националната агенция за приходите за
събиране на вземането.

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.)" , че Изпълнителна

ред, че е подал невярна или неистинска информация, въз основа на която е получил помощта, я възстановява на
Агенцията в пълен размер ведно със законната лихва, от момента на получаването на съответната сума до
окончателното й изплащане, съобразно изискванията на Закона за държавните помощи и Регламент № (ЕС)
651/2014. В този случай ИА НФЦ изпраща покана до кандидата, за доброволно изпълнение на задължението в
14-дневен срок от получаването на поканата. В поканата за доброволно изпълнение агенцията уведомява кандидата
за размера на дължимите суми, срока за възстановяването им, банковата сметка, по която да бъдат възстановени,
реда, по който агенцията да бъде уведомена за доброволното възстановяване, както и за действията по
принудителното изпълнение, които ще бъдат предприети след изтичането на срока за доброволно изпълнение.
3.10. В случай че кандидата не изпълни доброволно задължението си, в срок до 10 работни дни след изтичането на
срока за доброволно изпълнение на задължението, агенцията уведомява Националната агенция за приходите за
събиране на вземането.
4.1. клауза, че държавното финансиране се осъществява по смисъла на Закона за държавната помощ и условията на
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5.1. клауза, че държавното финансиране се осъществява по смисъла на Закона за държавната помощ и условията 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.), че Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ е администратор на помощта „de minimis” и че
държавното подпомагане се осъществява по схема № …………………..;
5.2. размерът на предоставената помощ „de minimis” в брутно изражение, т.е. преди облагането с данъци или други
такси, видът и размерът на разходите и редът за отчитане на действително извършените разходи:
5.3. бюджет на проекта;
5.4. броят и размерът на траншовете и изискваните отчетни документи за разходването на помощта, както и
условия за сконтиране, когато са приложими;
5.5. видът и размерът на допустимите разходите и ред за отчитане на действително извършените разходи съгласно
съгласно чл. 66 от Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия.
5.6 представяне на финансов отчет за извършените разходи, заверен от експерт счетоводител;
5.6.1. разходите да се отчитат по приетата класификация на бюджета, диференцирано по източници на
финансиране, държавна помощ от агенцията и всички други източници, формиращи бюджета и доказателства за
реалното им плащане;
5.6.2. условието, че допустимата разлика между отчетени и планирани разходи не може да надвишава 10 на сто от
общите по отчет;
5.7. задължението за възстановяване на сума, равна на процентното изражение на предоставената държавна помощ
от неотчетените разходи в случай, че отчетените разходи не достигат планираните в бюджета.
5.8.произтичащите от получаване на помощта задължения за получателя на помощта съгласно ЗФИ и правилника
за неговото прилагане.
5.9. кандидат, който разходва помощ не по предназначение или се установи по предвидения от законодателството
ред, че е подал невярна или неистинска информация, въз основа на която е получил помощта, я възстановява на
Агенцията в пълен размер ведно със законната лихва, от момента на получаването на съответната сума до
окончателното й изплащане, съобразно изискванията на Закона за държавните помощи и Регламент 1407/2013. В
този случай ИА НФЦ изпраща покана до кандидата, за доброволно изпълнение на задължението в 14-дневен срок
от получаването на поканата.
5.9.1. В поканата за доброволно изпълнение агенцията уведомява кандидата за размера на дължимите суми, срока
за възстановяването им, банковата сметка, по която да бъдат възстановени, реда, по който агенцията да бъде
уведомена за доброволното възстановяване, както и за действията по принудителното изпълнение, които ще бъдат
предприети след изтичането на срока за доброволно изпълнение.
5.9.2. В случай че кандидата не изпълни доброволно задължението си в срок до 10 работни дни след изтичането на
срока за доброволно изпълнение на задължението, агенцията уведомява Националната агенция за приходите за
събиране на вземането.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275
ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2018 г. за финансирането на проекти,
свързани с изпълнението на неотложни мерки
за 2018 г. за присъединяването на Република
България към Шенгенското пространство
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2018 г. за финансирането на проекти,
свързани с изпълнението на неотложни мерки
за 2018 г. за присъединяването на Република
България към Шенгенското пространство, на
обща стойност 2 076 000 лв. съгласно приложението.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на защитата на границите и контрол на миграционните процеси“, бюджетна програма
„Граничен контрол, охрана на държавната
граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“, по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2018 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. (1) Министърът на вътрешните работи да извършва промени по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за
2018 г. на базата на отчетените разходи за
съответния месец до размера им по чл. 1,
ал. 1 и да уведомява министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извършва
произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 4. Министърът на вътрешните работи
може да извършва компенсирани промени
между отделните дейности по приложението
към чл. 1, ал. 1 в рамките на одобрените с постановлението допълнителни разходи за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 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, ал. 1
Проекти, свързани с изпълнението на неотложни
мерки за 2018 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
№
по
ред
1
1.

Дейност

2
Поддръжка на системи и оборудване за
радиационен контрол
2. Доставка на батерии
за ръчни термовизионни станции
3.
Ремонт на административната сграда на
03 г ру па ГПК от
БГ П К – С озопол,
град Варна
4.
Доставка на резервни
части и консумативи за извършване на
спешни ремонти на
автомобилна техника, участваща в изпълнение на задачи
по противодействие
на засиления миграционен натиск по границите на Република
България
5.
До с т а вк а на г ориво за гранично-полицейск и те кораби
на Главна дирекция
„Гранична полиция“
Обща стойност на дейностите през 2018 г.
10870

Отговорно
ведомство
3

Стойност
с ДДС
(в лв.)

МВР

120 000

МВР

26 000

МВР

18 000

МВР

84 000

МВР

1 828 000

4

2 076 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276
ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за извършване на промени на утвърдените със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г. максимални размери на
ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава утвърдения с чл. 35, ал. 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г. показател по бюджета
на Комисията за защита на конкуренцията
за максимален размер на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през
2018 г., със сумата 350 000 лв.
Чл. 2. Председателят на Комисията за
защита на конкуренцията да извърши съответните промени по бюджета на Комисията
за защита на конкуренцията за 2018 г. и да
уведоми министъра на финансите.

БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 77 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на председателя на Комисията за
защита на конкуренцията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10871

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277
ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер общо 2 130 500 лв. по бюджета на
Министерството на вътрешните работи (МВР)
за 2018 г. за подобряване на административното обслужване на гражданите в отдел „Пътна
полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи и в секторите „Пътна полиция“
при Областна дирекция на МВР – Пловдив,
Областна дирекция на МВР – Варна, и Областна дирекция на МВР – Бургас.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата в размер 2 130 500 лв. да
се увеличат разходите по „Политика в област
та на противодействието на престъпността и
опазването на обществения ред“, бюджетна
програма „Противодействие на престъпността,
опазване на обществения ред и превенция“, по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10872

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278
ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 5 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
за държавни лечебни заведения за болнична
помощ – търговски дружества, за капиталови
разходи за закупуване на дълготрайни материални активи.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на диагностиката и лечението“, бюджетна
програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“,
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) 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. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10873

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279
ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на труда и социалната
политика за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

на Министерството на труда и социалната
политика за 2018 г., както следва:
1. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на заетостта“, бюджетна
програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на
безработните и заетите лица“, с 2 134 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на трудовите отношения“,
бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“, с 986 000 лв., в т.ч.
разходи за персонал – 100 000 лв.;
3. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на хората с увреждания“,
бюджетна програма „Интеграция на хората
с увреждания“, със 116 000 лв.;
4. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на социалното включване“
с 3 238 000 лв., като:
а) увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Закрила на децата чрез преход
от институционални грижи към алтернативни
грижи в семейна среда“ със 112 000 лв.;
б) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Подпомагане на семейства
с деца“ с 3 350 000 лв.;
5. увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ с 2000 лв.,
в т.ч. намалява разходите за персонал със
100 000 лв.
Чл. 2. Министърът на труда и социалната
политика да извърши налагащите се от чл. 1
промени по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2018 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10874

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280
ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и
водите за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюдже-

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

та на Министерството на околната среда и
водите за 2018 г., както следва:
1. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда“ със
733 710 лв., в т.ч.:
а) увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Интегрирана система за
управление на отпадъците и опазване на
почвите“ с 427 113 лв.;
б) увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Намаляване на вредните
емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“ със 113 665 лв.;
в) увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и
възстановяване на екосистеми, местообитания,
видове и генетичните им ресурси“ с 56 846 лв.;
г) увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Информиране, у частие
на обществеността в процеса на вземане
на решения и прилагане на механизмите за
контрол“ с 9684 лв.;
д) у вел и ча ва у т върден и т е ра зход и по
бюджетна програма „Оценка и управление
на въздействието върху околната среда“ със
126 402 лв.;
2. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на Националната система
за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“ със 142 487 лв., в т.ч.
по бюджетна програма „Национална система
за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“;
3. намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ с 591 223 лв.
Чл. 2. Увеличава утвърдените с чл. 18, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г. показатели за максимален
размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през 2018 г., и максимален размер на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани за 2018 г., с
13 864 лв.
Чл. 3. Министърът на околната среда и
водите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на околната среда
и водите за 2018 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 и 7 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на околната среда и
водите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10875

БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281
ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни, общински и
частни училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския съвет
от 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 57 645 лв. за изплащане
на стипендии на ученици от общинските училища и на ученици от държавните спортни
училища, финансирани от Министерството
на младежта и спорта.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 35 775 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 21 870 лв.
(3) Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на
общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от
държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт
за учащи“, по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2018 г.
(2) Със сумата 53 325 лв. да се увеличи
показателят по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 4. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а
от Закона за публичните финанси и чл. 2
от Постановление № 17 на Министерския
съвет от 2018 г. за приемане на Програма на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни, общински и частни училища
през 2018 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта
и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
№
по
ред

Трето тримесечие на 2018 г.
Община

Област

брой
стипендии

сума
(в лв.)

1.

Сандански

Благоевград

3

2 025

2.

Бургас

Бургас

1

1 215

3.

Варна

Bарна

10

7 290

4.

Велико
Търново

Bелико
Tърново

2

1 080

5.

Видин

Bидин

1

540

6.

Габрово

Габрово

2

1 350

7.

Добрич

Добрич

1

675

8.

Кърджали

Kърджали

1

540

9.

Дупница

Kюстендил

3

945

10.

Пазарджик

Пазарджик

2

1 080

11.

Червен бряг Плевен

1

675

12.

Карлово

Пловдив

1

405

13.

Пловдив

Пловдив

10

6 615

14.

Русе

Pусе

1

810

15.

Столична
община

Софияград

11

7 155

16.

Стара Загора

Cтара
Загора

2

810

17.

Свиленград

Xасково

4

1 890

18.

Хасково

Xасково

1

675

ОБЩО:

57

35 775

10897

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282
ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение на Постановление № 221 на
Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2018 г. (ДВ, бр. 85
от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Приложението към чл. 1, ал. 1 се
изменя така:

С Т Р.

142

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

„Приложение
към чл. 1, ал. 1
№
по
ред

Обекти

1.

Път I-6 Граница ОПУ – Ямбол – Карнобат – Бургас от км 445+900 до км
449+200 и от км 450+900 до км 453+880

1 819 971

2.

Път III-7909 Братово – Равнец от км 12+400 до км 25+599, път III-539 Трояново – Айтос от км 23+900 до км 25+100, път III-5391 Трояново – Аспарухово от
км 0+000 до км 8+500 – обща дължина 22,899 км

9 098 464

3.

Път III-795 Драганци – Карнобат от км 28+600 до км 53+140 – обща дължина
24,54 км

3 899 999

4.

Път III-7306 Лозарево – Черница – Сунгурларе – Славянци – Чубра – граница
с ОПУ Сливен от км 0+000 до км 19+100 – обща дължина 19,100 км

5 011 814

5.

Автомагистрала Черно море от км 0+000 до км 2+511 и от км 2+911 до км 8+669

6 889 969

6.

Път I-9 от км 86+000 до км 88+780 и от км 90+764 до км 100+200

3 258 784

7.

Път III-2009 I-2 (Девня – Варна) – Чернево – Суворово от км 0+000 до км 10+000

2 886 966

8.

Път III-2702 Вълчи дол – Щипско – Суворово от км 26+680 до км 36+280

2 313 034

9.

Път III-207 I-2 (о.п. Шумен – Девня) – Ветрино – Калоян – Векилски – Кочмар –
Тервел – Алеково – (о.п. Силистра – о.п. Дулово) от км 8+988 до км 15+620

2 982 998

10.

Път II-29 Варна – Добрич от км 23+200 до км 25+342

1 100 000

11.

Път III-114 Лом – Сталийска махала – Дондуково – Дреновец – Ружинци – Чупрене, местността Б. вода от км 22+000 до км 43+066

3 249 960

12.

Път III-101 Враца – Криводол от км 0+312 до км 3+415

13.

Път III-101 Враца – Криводол от км 20+374 до км 28+450, път III-1301 Криводол – Галатин – Лесура – Фурен – град Монтана от км 13+183 до км 23+370

2 036 449

14.

Път III-101 Хайредин – Крива бара – Бутан – Гложене от км 66+300 до км 86+752

6 276 005

15.

Път III-602 (о.п. Кюстендил – Радомир) – Коняво – Горна Козница – Мала
фуча – Бобов дол, участък Г. Козница – Коркина – Мала фуча – Бабино – Бобов
дол от км 12+900 до км 27+950

4 589 500

16.

III-623 (о.п. Кюстендил – о.п. Дупница) – Мламолово – Бобов дол, участък
Големо село – Мало село – Мламолово – Бобов дол от км 0+000 до км 11+475

864 000

17.

Път III-358 Тетевен – Гложене – Ябланица, км 54+000 – 76+585

4 047 503

18.

Път III-102 Граница област Видин – Бели мел – Монтана от км 43+380 до км
60+420, от км 63+420 до км 67+000 и от км 74+000 до км 80+500

3 569 633

19.

Път III-303 (I-3) Малчика – Левски – Градище от км 0+000 до км 2+525 и от
км 11+478 до км 19+260

2 679 638

20.

Път II-55 /Гурково – Н. Загора/ км 72+150 – 91+500, км 104+100 – 110+800, км
112+000 – 112+700 и км 114+500 – 117+900

6 546 350

21.

Път I-6 София – Бургас от км 387+300 до км 393+300, от км 402+700 до км
405+000 и от км 412+700 до км 421+100

2 941 493

22.

Път I-7 /Бероново – п.в. Петолъчка/ от км 231+550 до км 233+550

634 964

23.

Път II-48 Омуртаг – Котел – I-7 при км 43+100

276 699

24.

Път III-555 /II-55 – Биково – Кермен/ от км 0+000 до км 13+000

724 971

25.

Път III-706 /Граница Търговище – Ябланово – /II-48/ в участъка от км 7+500
до км 20+700

949 869

Сума
(в лв.)

652 394
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26.

Път I-1 от км 276+162 до км 282+485

2 620 112

27.

Път II-18 СОП от км 26+610 до км 31+058

1 058 249

28.

Път II-18 СОП от км 32+680 до км 35+577

3 231 955

29.

Път III-565 граница ОПУ – Пловдив – Опълченец – Оризово – Черна гора от
км 27+650 до км 39+000

3 899 990

30.

Път I-5 Димитровград – Хасково – Кърджали от км 278+711 до км 288+505

3 729 134

31.

Път I-5 Димитровград – Хасково – Кърджали от км 288+505 до км 289+262

629 911

32.

Път I-5 Димитровград – Хасково – Кърджали от км 289+262 до км 293+369

1 326 604

33.

Път I-5 Димитровград – Хасково – Кърджали от км 293+369 до км 298+482

5 578 391

34.

Път I-5 Димитровград – Хасково – Кърджали от км 300+034 до км 302+932

4 131 370

35.

Път I-8 Пловдив – Хасково – Свиленград от км 298+300 до км 299+607

1 024 978

36.

Път III-806 Хасково – Минерални бани от км 0+000 до км 0+877

382 308

37.

Път III-808 Долни Главанак – Силен от км 33+871 до км 44+400

714 838

38.

Път I-2 Русе – Варна от км 133+794 до км 146+160

5 850 000

39.

Път III-701 граница ОПУ – Силистра – Тодор Икономово – Дойранци от км
22+300 до км 25+300 и от км 28+800 до км 48+350

6 960 029

40.

Път III-7003 Върбяне – Златна нива – Царев брод – о.п. Шумен от км 33+855
до км 49+140

5 223 307

41.

Път III-7004 I-7 Тимарево – Струйно – I-2 от км 0+000 до км 9+010

2 660 572

42.

Път III-536 Ямбол – Роза – Ботево – Скалица – Овчи кладенец – граница с
ОПУ – Ст. Загора, от км 3+100 до км 10+500

2 574 251

43.

Път ІІІ-1008 „/І-1/ – Микрево – Раздол – Клепало – граница Република Македония“ от км 0+000 до км 22+062,82

2 900 300

44.

Път I-4 Севлиево – В. Търново – Антоново от км 134+000 до км 137+967

1 058 007

45.

Път II-49 Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан от км 79+801 до км 89+100

2 010 074

46.

Път I-5 Русе – В. Търново от км 44+660 до км 54+270

47.

Път ІІІ-235 „Окорш – Паисиево – Звенемир – Подлес – Главиница – Зафирово –
Малък Преславец – пристанище М. Преславец“ от км 39+117 до км 53+022

1 886 981

48.

Път ІІІ-2307 „Овен – Руйно – Яребица – Правда – Падина – Главиница“ от км
0+000 до км 6+209

3 099 018

49.

Път III-813 /Годеч – Драгоман/ от км 6+900 до км 27+720

50.

Път II-51 граница – В. Търново – Попово от км 30+000 до км 47+441

693 732

830 000
6 624 462
Всичко

150 000 000

“
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

10898
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и правителството на Арабска република
Египет за учредяването на Съвместна комисия
за сътрудничество
(Одобрено с Решение № 844 от 22 ноември
2018 г. на Министерския съвет. В сила от
22 ноември 2018 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Арабска република Египет
(наричани по-долу „договарящите се страни“),
Вземайки предвид целите и принципите
на устава на Организацията на обединените
нации,
Отчитайки желанието си да укрепят съществуващите политически, икономически,
търговски, социални и културни отношения,
както и да насърчат научното и техническото
сътрудничество,
Желаейки да развият всеобхватно сътрудничество, основано на върховно равенство и
взаимна изгода, с цел повишаване на жизнения
стандарт на народите си възможно най-бързо,
Се договориха за учредяване на българо-египетска Съвместна комисия за сътрудничество.
Член 1
Съвместна комисия за сътрудничество (наричана по-нататък „Комисията“) се учредява,
за да насърчава сътрудничеството между договарящите се страни за тяхна обща полза в
политическата, икономическата, търговската,
културната, информационната, селскостопанската, научната и техническата област, както
и всички други области в съответствие с
постигнатите договорености между страните.
Член 2
Делегациите, представляващи договарящите се страни на Комисията, се ръководят
респективно от своите министри на външните
работи и се състоят от министри в договорените области на сътрудничество.
Член 3
За постигането на целите си Комисията
отговаря за всички въпроси, отнасящи се до
двустранното сътрудничество и в частност до:
1-(a) Определяне на политиката, която
трябва да бъде следвана за осъществяването
на двустранното сътрудничество във всички
области;
б) подготовка на предложения и програми
за действие;
в) непрекъснато проследяване и преглед
на напредъка, постигнат при изпълнението
на споразуменията, сключени между договарящите се страни;
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г) предлагане и съставяне на нови форми
и методи за насърчаване и укрепване на сътрудничеството между двете страни.
2- Комисията предлага на договарящите се
страни необходимите договорености за осъществяване на двустранното сътрудничество.
3- Комисията може да преразгледа Споразумението и понякога да отправя препоръки
на договарящите се страни в светлината на
новите потребности, произтичащи от практическия опит.
Член 4
1-(а) Комисията следва да провежда редовно
заседание веднъж годишно на подходяща за
договарящите се страни дата, при условие че
могат да се провеждат и извънредни заседания,
когато това е необходимо.
(б) Мястото на провеждане на заседанията,
посочени в чл. 4, ал. 1, т. (а), се редува между
двете страни и се определя от приемащата
страна.
2-Комисията има правомощието да определя свой процедурен правилник.
Член 5
1-Настоящото Споразумение влиза в сила
от датата на подписването и остава в сила за
период от пет години.
2-Настоящото Споразумение се подновява
автоматично за аналогичен период от време,
освен ако една от страните не уведоми писмено
другата страна за намерението си да прекрати
Споразумението в шестмесечен срок преди
изтичането на първоначалния период.
3-Това Споразумение може да бъде преразгледано по искане на всяка една от двете
договарящи се страни.
Член 6
Изтичането или прекратяването на настоящото Споразумение не трябва да се отрази
неблагоприятно или по някакъв начин да
повлияе на неизтекли и съществуващи задължения или проекти, които са били поети
или започнати.
В потвърждение на гореизложеното, по-долу делегираните и упълномощени министри,
подписаха и подпечатаха това Споразумение
в два оригинални екземпляра, на български,
арабски и английски език, всеки от които е
еднакво автентичен. В случай на различие в
тълкуването за меродавен се приема английският текст.
Съставено в София на 22 ноември 2018 г.
За правителството на
Република България:
Екатерина Захариева,
заместник министърпредседател по правосъдната реформа и
министър на външните
работи
10642

За правителството на
Арабска република
Египет:
Самех Шукри,
министър на
външните работи

БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Правилник за отменяне на Правилника за
организацията и дейността на регионалните
съвети за развитие (обн., ДВ, бр. 79 от 2004 г.;
изм., бр. 16 от 2005 г.), Правилника за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление
на регионални програми и планове (ДВ, бр. 29
от 2005 г.) и Правилника за организацията и
дейността на областните съвети за развитие
(ДВ, бр. 95 от 2004 г.)
§ 1. Отменят се:
1. Правилникът за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие (обн.,
ДВ, бр. 79 от 2004 г.; изм., бр. 16 от 2005 г.);
2. Правилникът за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие,
координация и управление на регионални
програми и планове (ДВ, бр. 29 от 2005 г.);
3. Правилникът за организацията и дейността на областните съвети за развитие (ДВ,
бр. 95 от 2004 г.).
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Петя Аврамова
10740

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2015 г. за изискванията към дейности
те по събиране и третиране на отпадъците
на територията на лечебните и здравните
заведения (ДВ, бр. 13 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 6 се създава т. 6:
„6. изпускането, пряко или непряко, в околната среда на отпадъци от дентална амалгама
от лечебни заведения по дентална медицина.“
§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Лечебните заведения, в които се използва дентална амалгама, премахват се пломби
от дентална амалгама или се премахват зъби,
съдържащи такива пломби, се оборудват с
амалгамни сепаратори с цел задържане и събиране на частиците амалгама, включително и
тези, които се съдържат в използваната вода.“
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2. Създава се ал. 7:
„(7) Амалгамните сепаратори осигуряват
ниво на задържане най-малко 95 % от частиците амалгама.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
думите „амалгамните отпадъци от зъболечението и отпадъците“ се заменят с „отпадъците
от дентална амалгама и другите отпадъци“.
§ 3. В чл. 16, ал. 4 думите „употреба от
Министерството на здравеопазването“ се заменят с „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
на условията на издаденото разрешение и на
изискванията, посочени на етикета“.
§ 4. В чл. 17, ал. 3 думите „употреба от Министерството на здравеопазването“ се заменят
с „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 или
на Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси, при спазване
на условията на издаденото разрешение и на
изискванията, посочени на етикета“.
§ 5. В чл. 25, ал. 1 се създава т. 8:
„8. наличието на амалгамни сепаратори
в лечебните заведения по чл. 12, ал. 6 и технологичната документация от производителя
на амалгамния сепаратор, удостоверяваща
осигуреното ниво на задържане на частиците
дентална амалгама.“
§ 6. Създава се допълнителна разпоредба:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. С наредбата се създават условия за
прилагане на чл. 10 от Регламент (ЕС) 2017/852
на Европейския парламент и на Съвета от
17 май 2017 г. относно живака и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (OB, L 137,
24.05.2017 г.).“
§ 7. В заключителната разпоредба досегашният параграф единствен става § 2.
§ 8. Точка 3.4 от приложение № 2 към чл. 3
се изменя така:
„3.4. отпадъци от дентална амалгама, в
т.ч. амалгамни остатъци, частици и пломби,
включително и тези, които се съдържат в
използваната вода, както и зъби или части от
тях, замърсени с дентална амалгама.“
Преходна разпоредба
§ 9. (1) Лечебните заведения по чл. 12, ал. 6
се оборудват с амалгамни сепаратори в срок
до 1 януари 2019 г.
(2) Амалгамните сепаратори, въведени в
експлоатация до 1 януари 2018 г., осигуряват
ниво на задържане съгласно чл. 12, ал. 7.
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(3) Считано от 1 януари 2021 г. изискването по ал. 2 се прилага и за амалгамните
сепаратори, въведени в експлоатация след
1 януари 2018 г.
Министър на здравеопазването:
Кирил Ананиев
Министър на околната среда и водите:
Нено Димов
10649

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБА № 64
от 29 ноември 2018 г.

за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2,
т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и
реда и начина за назначаването им
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от
Кодекса за социално осигуряване (КСО) и
редът и начинът за тяхното назначаване.
Раздел II
Изисквания към лицата по чл. 344, ал. 2,
т. 2 от КСО
Чл. 2. Регистрираният одитор по чл. 344,
ал. 2, т. 2, буква „а“ от КСО е:
1. физическо лице, което отговаря на следните изисквания:
а) има поне пет години професионален
опит като регистриран одитор в одита на
предприятия от финансовия сектор;
б) не е с отнемана правоспособност като
одитор в Република България или в друга
държава членка;
в) не му е налагана с влязло в сила решение
дисциплинарна мярка по чл. 40, ал. 3, т. 5 или
6 от Закона за независимия финансов одит;
г) спрямо него не е прилагана с влязло в
сила решение надзорна мярка по чл. 89, ал. 2,
т. 5 – 8 от Закона за независимия финансов
одит, или
2. одиторско дружество, което отговаря
на изискванията по т. 1 и в което упражнява
одиторска професия поне един регистриран
одитор – физическо лице, който отговаря на
същите изисквания.
Чл. 3. Външният независим експерт за
извършването на оценка на активи на фонд
за допълнително социално осигуряване и/
или на дружество за допълнително социално
осигуряване трябва да:
1. е с право да упражнява професията на
независим оценител в Република България
съгласно Закона за независимите оценители;
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2. има поне пет години професионален
опит като независим оценител;
3. не е с отнемана правоспособност на
независим оценител;
4. не е извършвал нарушения на чл. 17,
ал. 2, чл. 18, т. 1 – 3 и 7 и чл. 21 от Закона
за независимите оценители през последните
три години преди датата на подаване на заявлението за включване в списъка по чл. 7,
ал. 1, т. 2.
Чл. 4. Външният независим експерт за
извършване на оценка на системата за управление на дружеството за допълнително
социално осигуряване или на отделни нейни
функции трябва да:
1. е с призната професионална квалификация на вътрешен одитор;
2. има поне пет години професионален
опит във вътрешния одит в предприятия от
финансовия сектор или в публичния сектор;
3. да не е с отменян сертификат за признаване на професионална квалификация като
вътрешен одитор;
4. не му е налагано наказание с влязло в
сила наказателно постановление за нарушение
на чл. 40, ал. 1 или 4 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
Чл. 5. Актюерът за извършване на актюерска проверка трябва да:
1. притежава призната от Комисията за
финансов надзор, наричана по-нататък „комисията“, правоспособност на отговорен актюер
в областта на допълнителното пенсионно
осигуряване;
2. има поне пет години професионален
опит като отговорен актюер;
3. не е с отнемана правоспособност.
Чл. 6. (1) Физическото лице по чл. 2 – 5
трябва да отговаря и на следните изисквания:
1. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
2. да не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност и да упражнява
съответната професия или дейност;
3. през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността не е било член на управителен или контролен орган или неограничено
отговорен съдружник в дружество, за което
е открито производство по несъстоятелност,
или в прекратено поради несъстоятелност
дружество, ако са останали неудовлетворени
кредитори;
4. да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и да не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;
5. през последните три години преди акта
на съответния компетентен орган да не е
било член на управителен или контролен
орган, неограничено отговорен съдружник
или прокурист в дружество, на което е бил
отнет лиценз за извършване на дейност,
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подлежаща на лицензионен режим, освен
в случаите, когато лицензът е бил отнет по
искане на дружеството, както и ако актът за
отнемане на издадения лиценз е бил отменен
по съответния ред;
6. да не е било освобождавано от управителен или от контролен орган на търговско
дружество или като прокурист въз основа на
приложена принудителна административна
мярка освен в случаите, когато актът на
компетентния орган е бил отменен по съответния ред;
7. да не са му налагани с влезли в сила
наказателни постановления административни наказания през последните три години за
извършено грубо нарушение или за системни нарушения на КСО, на другите закони,
регламентиращи финансовия сектор, и на
актовете по прилагането им, на съответното
законодателство на друга държава членка или
на пряко приложимото право на Европейския
съюз, регулиращо финансовия сектор;
8. да не е изключвано от съответния списък
на основание чл. 11, т. 4 – 6;
9. да не е било член на управителен или
контролен орган, лице, упражняващо функция
по чл. 123е, ал. 7 от КСО, или служител, или
представител на дружеството за допълнително
социално осигуряване, спрямо което се прилага мярката по чл. 344, ал. 2, т. 2 от КСО,
през последните 2 години преди датата на
поканата по чл. 12, ал. 1;
10. да не е съпруг или роднина по права
или по съребрена линия до четвърта степен
включително, или по сватовство до трета
степен включително и да не е свързано лице
с член на управителен или на контролен орган
на дружеството за допълнително социално
осигуряване, спрямо което се прилага мярката
по чл. 344, ал. 2, т. 2 от КСО, с лице, упражняващо функция по чл. 123е, ал. 7 от КСО,
или с лице, притежаващо пряко или непряко
повече от 5 на сто от акциите на дружеството,
и да не се намира във фактическо съжителство
с такъв член или лице;
11. да не е предоставяло услуги на дружеството за допълнително социално осигуряване,
спрямо което се прилага мярката по чл. 344,
ал. 2, т. 2 от КСО, или на управляван от него
фонд през последните 2 години преди датата
на поканата по чл. 12, ал. 1 и да не е било
член на екипа на дружество, предоставяло
такива услуги през посочения период;
12. да няма личен интерес (финансов или
друг) в дружеството за допълнително социално осигуряване, спрямо което се прилага
мярката по чл. 344, ал. 2, т. 2 от КСО, и в
управляваните от него фондове, различен от
интереса в качеството му на осигурено лице,
пенсионер или наследник.
(2) Одиторското дружество по чл. 2, т. 2
трябва да отговаря и на следните изисквания:
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1. по ал. 1, т. 3 – 7;
2. да не е изключвано от списъка по чл. 7,
ал. 1, т. 1:
а) на основание чл. 11, т. 3, 5 и 6;
б) на основание чл. 11, т. 4, освен когато
изключването е във връзка с т. 3 и в одиторското дружество е започнал да упражнява
одиторска професия поне един регистриран
одитор, който отговаря на изискванията по
ал. 1, т. 1 – 8;
3. в него упражнява одиторска професия
поне един регистриран одитор, който отговаря
на изискванията по ал. 1, т. 1 – 8;
4. да не е било член на управителен или
контролен орган на дружеството за допълнително социално осигуряване, спрямо което
се прилага мярката по чл. 344, ал. 2, т. 2 от
КСО, през последните 2 години преди датата
на поканата;
5. да не е свързано лице с член на управителен или на контролен орган на дружеството за
допълнително социално осигуряване, спрямо
което се прилага мярката по чл. 344, ал. 2,
т. 2 от КСО, с лице, упражняващо функция
по чл. 123е, ал. 7 от КСО, или с лице, притежаващо пряко или непряко повече от 5 на
сто от акциите на дружеството;
6. да не е предоставяло услуги на дружеството за допълнително социално осигуряване,
спрямо което се прилага мярката по чл. 344,
ал. 2, т. 2 от КСО, или управляван от него
фонд през последните 2 години преди датата
на поканата по чл. 12, aл. 1;
7. да няма финансов или друг интерес в
дружеството за допълнително социално осигуряване, спрямо което се прилага мярката по
чл. 344, ал. 2, т. 2 от КСО, и в управляваните
от него фондове;
8. регистрираният одитор, който упражнява
одиторска професия в дружеството, отговаря
на изискванията по ал. 1, т. 9 – 12.
Раздел III
Включване и изключване от списъците с лица
по чл. 344, ал. 2, т. 2 от КСО
Чл. 7. (1) Комисията води:
1. списък с регистрирани одитори;
2. списък с външни независими експерти
за извършването на оценка на активи;
3. списък с външни независими експерти
за извършване на оценка на системата за
управление;
4. списък с отговорни актюери за извършване на актюерска проверка.
(2) Списъците по ал. 1 съдържат имената
на физическите лица, съответно наименованието на одиторското дружество по чл. 2, т. 2
и имената на регистрирания одитор – физическо лице, съответно на регистрираните
одитори – физическ и лица, които у пра жняват одиторска професия в дружеството.
Списъкът по ал. 1, т. 2 съдържа и данни за
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видовете оценки по чл. 6, ал. 1 от Закона за
независимите оценители, за извършването
на които съответното лице притежава правоспособност.
Чл. 8. (1) В списъците по чл. 7, ал. 1 се
включват лица, които отговарят на съответните изисквания по чл. 2 – 5 и чл. 6, ал. 1,
т. 1 – 8 или ал. 2, т. 1 – 3.
(2) Лицето, кандидатстващо за включване
в съответния списък по чл. 7, ал. 1, подава
заявление, съдържащо данни за контакт с
него, в т.ч. електронна поща и телефон, към
което се прилагат:
1. за физическите лица по чл. 2, т. 1 и
чл. 3 – 5:
а) документ за признатата правоспособност,
когато е приложимо, съответно придобитата
професионална квалификация по чл. 4, т. 1;
б) автобиография;
в) документи, удостоверяващи професионалния опит;
г) документ, удостоверяващ обстоятелството по чл. 6, ал. 1, т. 1 – за лице, което не е
български гражданин;
д) декларация за съответните обстоятелства
по чл. 2, т. 1, букви „б“ – „г“, чл. 3, т. 3 и 4 или
чл. 4, т. 3 и 4, както и по чл. 6, ал. 1, т. 2 – 7;
2. за одиторските дружества по чл. 2, т. 2:
а) декларация за обстоятелствата по чл. 2,
т. 1, букви „б“ – „г“ и по чл. 6, ал. 2, т. 1 и 3;
б) съответните документи по т. 1 за поне
един регистриран одитор – физическо лице,
упражняващ професията си в одиторското
дружество.
Чл. 9. (1) Замест ник-п редседател я т на
Комисията за финансов надзор, ръководещ
управление „Осигурителен надзор“, наричан
по-нататък „заместник-председателят на комисията“, може да изисква в определен от
него срок:
1. коригиране или допълване на документите по чл. 8, ал. 2;
2. представянето от заявителя, от компетентните органи в страната и в чужбина или
от други лица на документи и/или информация
относно заявителя.
(2) Заместник-председателят на комисията
внася в комисията предложение за включване или за отказ за включване на лицето в
съответния списък по чл. 7, ал. 1 в 14-дневен
срок от подаването на заявлението, а когато
са изискани допълнителни документи или
информация или са дадени указания за отстраняване на несъответствия съгласно ал. 1 – в
14-дневен срок от представянето им. Когато
документите или информацията, изискани от
други лица, са представени след тези от заявителя, заместник-председателят на комисията
го уведомява за крайния срок за внасяне на
предложението. В случаите, когато изисканите
допълнителни документи или информация не
са представени, заместник-председателят на
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комисията внася предложението в комисията в
14-дневен срок от изтичането на определения
срок за тяхното представяне.
(3) Комисията се произнася с решение в
14-дневен срок от внасянето на предложението.
(4) Комисията отказва да включи заявителя
в съответния списък по чл. 7, ал. 1, когато
заявителят:
1. не отговаря на изискванията на тази
наредба;
2. не е представил изисканите документи
в определения по ал. 1 срок;
3. е представил документи, които съдържат
неверни или противоречиви данни.
(5) В случай на отказ лицето може да подаде
ново заявление за включване в същия списък
по чл. 7, ал. 1 не по-рано от една година от
влизане в сила на решението на комисията.
Чл. 10. (1) Лице, включено в списък по
чл. 7, ал. 1, е длъжно да уведоми комисията
в срок от пет работни дни от настъпване на
съответното обстоятелство, когато:
1. престане да отговаря на някое от изискванията по тази наредба;
2. регистриран одитор – физическо лице,
който упражнява одиторска професия в одиторското дружество, престане да отговаря на
някое от изискванията по тази наредба;
3. изпадне във фактическа невъзможност
да упражнява професията или дейността си
повече от шест месеца;
4. отпадне фактическата невъзможност
по т. 3.
(2) На лицата, подали уведомление по
ал. 1, т. 3, не се изпраща покана по реда на
чл. 12, ал. 1 до получаване на уведомление
по ал. 1, т. 4.
Чл. 11. Комисията изключва лице от съответния списък по чл. 7, ал. 1:
1. по негово искане;
2. при смърт или при поставянето му под
запрещение;
3. при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация за одиторското
дружество по чл. 2, т. 2;
4. когато престане да отговаря на някое
от изискванията по чл. 2 – 5 и чл. 6, ал. 1,
т. 1 – 7 или ал. 2, т. 1 или 3;
5. когато без основателна причина не извърши в срок оценката или проверката, за
която е назначено с решение на комисията;
6. когато се установи, че е било включено
в съответния списък въз основа на документ,
съдържащ неверни данни.
Раздел IV
Назначаване на лице по чл. 344, ал. 2, т. 2
от КСО
Чл. 12. (1) За прилагане на принудителната
административна мярка по чл. 344, ал. 2, т. 2
от КСО комисията изпраща покана до лицата, включени в съответния списък по чл. 7,
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ал. 1, за предоставяне на ценови предложения
за извършване на съответната оценка или
проверка. При назначаване на лице по чл. 3
се изпраща покана само до независимите
оценители, притежаващи правоспособност за
извършване на съответния вид оценка по чл. 6,
ал. 1 от Закона за независимите оценители.
(2) Поканата съдържа конкретна информация относно:
1. предмета на принудителната административна мярка;
2. лицето, спрямо което тя ще бъде приложена;
3. срока за извършване на съответната
оценка или проверка;
4. срока за представяне на ценови предложения.
(3) Лицата, до които е изпратена покана
по реда на ал. 1, са длъжни да пазят в тайна
съдържащата се в нея информация.
(4) Лице, до което е изпратена покана, може
да представи в определения в нея срок ценово
предложение в комисията. Освен ценовото
предложение лицето представя:
1. декларация за съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 9 – 12 – за лице по
чл. 2, т. 1 и чл. 3 – 5;
2. декларация за съответствие по чл. 6,
ал. 2, т. 4 – 7 и декларация от регистрирания
одитор, упражняващ професията си в одиторското дружество, по чл. 6, ал. 2, т. 8 – за
одиторско дружество по чл. 2, т. 2.
(5) Ценовото предложение трябва да съдържа крайна цена в български левове с включен
данък добавена стойност и се представя в
комисията в отделен запечатан непрозрачен
плик.
(6) Ценови предложени я, пост ъпили в
деловодството на комисията след края на
работното време на последния ден от срока
по ал. 2, т. 4, не се разглеждат.
(7) Декларациите и ценовите предложения
се разглеждат от експертна комисия с нечетен брой членове, назначена със заповед на
заместник-председателя на комисията.
(8) Ценовите предложения се отварят след
изтичане на срока по ал. 2, т. 4.
(9) Експертната комисия разглежда постъпилите документи и класира ценовите
предложения, като на първо място се класира
предложението с най-ниска цена. В класирането не участват ценови предложения:
1. от физически лица, които не отговарят
на изискванията по чл. 6, ал. 1, т. 9 – 12 или
не са декларирали по надлежен начин съответствие с тях;
2. от одиторски дружества, които не отговарят на изискванията по чл. 6, ал. 2, т. 4 – 8
или не са декларирали по надлежен начин
съответствие с тях.
(10) В случай че има две или повече числово равни ценови предложения, класирани на
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първо място, експертната комисия определя
лицето с най-голям професионален опит, а
ако всички лица имат еднакъв опит – чрез
жребий.
(11) В случай че лицето, класирано на първо
място, съответно лицето, определено по реда
на ал. 10, оттегли своето ценово предложение
преди назначаването му от комисията, за
извършване на оценката или проверката се
определя ново лице съобразно резултатите от
класирането по ал. 9, като ал. 10 се прилага
съответно.
(12) Експертната комисия съставя протокол
за дейността си.
(13) Определеното по реда на ал. 7 – 11
лице се назначава с решение на комисията
по предложение на заместник-председателя
на комисията.
Чл. 13. При настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 11, т. 2 – 4 и 6 в хода на
извършването на съответната проверка или
оценка от назначеното по реда на чл. 12, ал. 13
лице нейното извършване се прекратява и се
назначава ново лице по реда на чл. 12.
Чл. 14. (1) Комисията публикува покана
на своята страница в интернет за участие в
процедура за определяне на лице по чл. 344,
ал. 2, т. 2 от КСО в случаите, когато:
1. не е утвърден списък със съответния
вид лица по чл. 2 – 5;
2. в съответния списък по чл. 7, ал. 1 има
по-малко от две лица, до които може да бъде
отправена покана по чл. 12, ал. 1;
3. в срока, определен в поканата по чл. 12,
ал. 1, в комисията не постъпи нито едно ценово предложение;
4. никое от лицата, подали ценови предложения по реда на чл. 12, ал. 4, не отговаря
на изискванията по чл. 6, ал. 1, т. 9 – 12,
съответно по чл. 6, ал. 2, т. 4 – 8, или не е
декларирало по надлежен начин съответствие
с тях, или
5. всички лица, подали ценови предложения по реда на чл. 12, ал. 4, които отговарят
на изискванията по чл. 6, ал. 1, т. 9 – 12, съответно по чл. 6, ал. 2, т. 4 – 8, и надлежно
са декларирали съответствие с тях, оттеглят
своите предложения преди назначаване на
лице по чл. 12, ал. 13.
(2) В определен в поканата по ал. 1 срок
лицата, желаещи да извършат съответната
проверка или оценка, представят в комисията
документите по чл. 8, ал. 2.
(3) Комисията изпраща покана по чл. 12,
ал. 2 на лицата, които отговарят на съответните изисквания по чл. 2 – 5 и чл. 6, ал. 1,
т. 1 – 8 или ал. 2, т. 1 – 3 и са представили
надлежни документи по ал. 2.
(4) Разпоредбите на чл. 12, ал. 3 – 13 се
прилагат съответно.
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Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба „Призната
професионална квалификация на вътрешен
одитор“ е квалификацията, удостоверена със
сертификатите Certified Internal Auditor (CIA)
или Certified Government Auditing Professional
(CGAP), издадени от Institute of internal auditors,
международната професионална организация
на вътрешните одитори, или със сертификат
„вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. В едномесечен срок от влизане в сила
на тази наредба комисията публикува покана
на своята страница в интернет за подаване на
заявления по чл. 8, ал. 2, които се разглеждат
по реда на чл. 8 и 9.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 344, ал. 9 от КСО и е приета с Решение
№ 1099 от 29.11.2018 г. на Комисията за финансов надзор.
§ 4. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател:
Карина Караиванова
10663

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 9566
от 12 юли 2018 г.

по административно дело № 348 от 2018 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Републ ика България – седмо отделение, в
съдебно заседание на шестнадесети април
две хиляди и осемнадесета година в състав: председател: Соня Янкулова, членове:
Павлина Найденова, Весела Андонова, при
секретар Анелия Станкова и с участието
на прокурора Владимир Йорданов изслуша
докладваното от съдията Павлина Найденова
по адм. дело № 348/2018 г.
Производството е по чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба, подадена от Сдружение „Национално сдружение на частните
болници“ и Сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“ срещу Наредба
№ 16 от 4.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“,
издадена от министъра на здравеопазването,
обн., ДВ, бр. 46 от 18.06.2010 г., изм. и доп.,
бр. 64 от 17.08.2010 г., бр. 92 от 23.11.2010 г.,
бр. 32 от 8.04.2014 г., в сила от 1.01.2014 г.
Жалбоподателите сочат, че с наредбата се
въвеждат редица изисквания към лечебните
заведения, отнасящи се до броя и вида на
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персонала, структурата, оборудването, хигиенните изисквания, видове дейности, нива на
компетентност и др.
Твърдят, че Наредба № 16 е издадена от
Министерството на здравеопазването при
съществено нарушение на административнопроизводствените правила, че е нарушен
чл. 26 ЗНА. При проверка на интернет страницата на Министерството на здравеопазването установили, че последната публикация
е от 14.07.2010 г. и за периода от 4.06.2010 г.
до 23.11.2010 г., към която дата е прието
изменение на Наредба № 16, не е добавяна публикация на страницата, която да е
предмет на обществено обсъждане за този
медицински стандарт, поради което считат,
че не е изпълнена императивната разпоредба
на чл. 26 ЗНА, тъй като проект на наредбата
не е публикуван на интернет страницата за
обществено обсъждане.
Считат, че е нарушен чл. 28 ЗНА. Твърдят,
че мотиви и/или доклад не са изготвени съобразно изискванията на чл. 28, ал. 2 ЗНА, тъй
като не са публикувани на официалния сайт
на МЗ. Липсват финансов анализ и обосновка, които да обезпечат всички изисквания и
критерии, заложени в новата наредба. Липсват
мотиви за съответствие с правото на Европейския съюз. Към проекта за медицински
стандарт липсват мотиви, съответно доклад,
на вносителя. Твърдят, че е нарушена и разпоредбата на чл. 77 АПК. Липсва обсъждане
на предложения на заинтересовани лица, тъй
като проект на наредбата не е публикуван на
интернет страницата за обществено обсъждане,
за да постъпят предложения и да са обсъдени.
Ответната страна чрез процесуалния си
представител счита жалбите за неоснователни.
Представя писмени бележки, в които излага
доводи за недопустимост и неоснователност
на жалбите.
Подадената жалба е процесуално допустима
по съображения, изложени в определение от
6.02.2018 г. по настоящото дело. Жалбата срещу
наредбата е подадена с вх. № 18851/14.12.2017 г.,
след последното є изменение в ДВ, бр. 32 от
8.04.2014 г., в сила от 1.01.2014 г., следователно
се обжалва действащата наредба към този
момент, независимо, че в жалбата е посочено предпоследното є изменение – бр. 92 от
23.11.2010 г. В този смисъл неоснователни са
доводите на ответната страна, че жалбоподателите не обжалват действащата наредба,
поради което жалбата им е процесуално недопустима. Наредбата се обжалва изцяло, а
не отделни нейни изменения.
Разгледани по същество, жалбите са основателни.
Наредба № 16 от 4.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пневмология
и фтизиатрия“ е издадена на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Съг
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ласно тази законова разпоредба дейността
на лечебните заведения и на медицинските
и другите специалисти, които работят в тях,
се осъществява при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната
медицинска помощ и осигуряване защита на
правата на пациента. Медицинските стандарти
се утвърждават с наредби на министъра на
здравеопазването.
Последвали са изменения на наредбата: Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Пневмология и фтизиатрия“ (обн. в
бр. 64 от 17.08.2010 г. на „Държавен вестник“),
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 21 от 2010 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Инфекциозни болести“
(обн. в бр. 92 от 23.11.2010 г. на „Държавен
вестник“) и
последващо изменение и допълнение на
Наредбата за изменение на Наредба № 2 от
2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология“ (обн. в бр. 32 от 8.04.2014 г.
на „Държавен вестник“, в сила от 1.01.2014 г.).
Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗНА в редакция
та, действаща към момента на приемане на
наредбата и измененията є, преди внасянето
на проект на нормативен акт за издаване или
приемане от компетентния орган съставителят
на проекта го публикува на интернет страницата
на съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта.
Съгласно чл. 28 ЗНА (ДВ, бр. 46 от 2007 г.)
проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася за
обсъждане и приемане от компетентния орган.
Мотивите, съответно докладът, съдържат:
1. причините, които налагат приемането; 2.
целите, които се поставят; 3. финансовите и
другите средства, необходими за прилагането
на новата уредба; 4. очакваните резултати от
прилагането, включително финансовите, ако
има такива; 5. анализ за съответствие с правото
на Европейския съюз. Проект на нормативен
акт, към който не са приложени мотиви,
съответно доклад, съгласно изискванията по
ал. 2 не се обсъжда от компетентния орган.
1. С Решение № 20 от 7.12.2009 г. на ръководството на Министерството на здраве
опазването проектът на оспорения подзаконов
нормативен акт е приет. По преписката е
представена разпечатка от интернет страницата на Министерството на здравеопазването за
публикуване на Проект на медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“ в сайта на
17 декември 2009 г. (стр. 23 от делото). Няма
данни проектът да е публикуван с мотиви,
съответно доклад, каквито са изискванията на
чл. 26, ал. 2 ЗНА. Няма доказателства да са
публикувани мотиви, съответно доклад към
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проекта. Следователно още при първоначалното приемане на нормативния акт е спазено
изискването на чл. 26, ал. 2 ЗНА проектът
да е публикуван на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада. Не се установява и проектът на нормативен акт да е внесен за обсъждане и приемане от компетентния орган
заедно с мотивите, съответно доклада към
него, следователно е нарушен и чл. 28 ЗНА.
Заинтересованите страни не са могли да
представят своите предложения и становища,
доколкото не им е предоставена по начало
възможност да се запознаят с мотивите на
вносителя на проекта, още по-малко е имало
възможност те да бъдат разгледани, обсъдени
и взети предвид, с което е нарушено изискването по чл. 77 АПК.
В случая е установено, че с проекта на наредбата не са публикувани мотиви или доклад
към проекта, което е видно и от представените
писмени доказателства от МЗ – в интернет
страницата на МЗ е публикуван само проект
на наредбата, но не и мотиви или доклад
съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 ЗНА,
което е достатъчно основание за отмяна на
приетата наредба поради съществено нарушение на административнопроизводствените
правила за издаване є. Ако не беше допуснато
това съществено нарушение на административнопроизводствените правила проектът за
нормативен акт да се публикува с мотиви,
съответно доклад, по които е могло да постъпят становища и възражения, възможно е
нормативният акт да е с друго съдържание.
По този начин е нарушен и принципът на
съгласуваност при изработването на проект за
нормативен акт, предвиден в чл. 26, ал. 1 ЗНА.
2. С Решение № 58 от 19.07.2010 г. на ръководството на министерството е приет и
проект на наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 16 от 2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Пневмология и
фтизиатрия“. Нормативният акт е публикуван
на интернет страницата на M3 за обществено
обсъждане на 19.07.2010 г., видно от представената по делото разпечатка (стр. 74 от делото).
Няма данни проектът за изменение на
наредбата да е публикуван на интернет страницата заедно с мотиви, съответно доклад,
поради което е налице нарушение на чл. 26,
ал. 2 ЗНА. Представен е протокол за заседание на ръководството на МЗ от 19.07.2010 г.
3. Проект за изменение на медицински
стандарти е публикуван на интернет страницата на МЗ на 29.10.2010 г., към който има
данни за приложени мотиви. Последвало е
изменение на наредбата с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2010 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Инфекциозни болести“, обн. в бр. 92 от
23.11.2010 г. на „Държавен вестник“.
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Предс та вен е док ла д с изх. № 96 - 0 0 3/29.07.2010 г. от проф. д-р Иван Миланов,
заместник-минист ър на здравеопазването
(цитиран в т. 4 от протокол-решение № 60
от заседание на ръководството на МЗ от
2.08.2010 г.) (стр. 166 от делото), и предложение
с вх. № 26-00-5278/27.07.2010 г. от проф. д-р
К. Цачев, председател на Българското дружество по клинична лаборатория (цитиран в
т. 4 от протокол-решение № 60 от заседание
на ръководството на МЗ от 2.08.2010 г.) (стр.
168 от делото).
По преписката е представена разпечатка
от интернет страницата на Министерството
на здравеопазването за публикуването и на
проекта на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 21 от 2010 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Инфекциозни болести“,
с който акт е изменена оспорената наредба и
мотивите към нея, публикуван на 29.10.2010 г.
(стр. 148 от делото). При публикуването на
този проект за изменение на медицински
стандарти има данни за приложени мотиви.
Приложена е и докладна записка от д-р Михаил
Зортев – зам.-министър на здравеопазването,
относно проекти на наредби за изменение и
допълнение на медицинските стандарти.
Представените извадки от протокол-решение от м. 08.2010 г. и докладна записка
не отговарят на изискванията за доклад по
смисъла на чл. 28, ал. 2 ЗНА, липсва ясно
дефиниране на целите и причините, довели
до необходимостта от приемане и изменение
на цитирания медицински стандарт. Законът
изисква мотиви за обоснованост, предвидимост и откритост в действията по приемането на нормативния акт, каквато в случая
не се доказа.
Министерството на здравеопазването не
е представило доказателство за публикуване
на мотиви, съответно доклад към основния
проект на наредбата, доводите му са за наличие на мотиви към проектите за изменение на наредбата, но не и за основния є
първоначален текст. Следователно проектът
на основния текст на наредбата не е публикуван с мотиви, съответно доклад, както и
липсва доклад с изискващото се съдържание
по чл. 28, ал. 2 ЗНА. В случая по отношение
на приетия проект на първоначалния основен
текст на наредбата не са спазени изискванията на закона, поради което при издаване на
подзаконовия нормативен акт са допуснати
съществени нарушения на административнопроизводствените правила.
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С оглед доказателствата по делото следва
да се приеме, че за изменението на наредбата
в ДВ, бр. 92 от 23.11.2010 г. са публикувани
мотиви, но те не отговарят на изискванията
на чл. 28, ал. 3 ЗНА. Освен това не могат да
съществуват само изменените текстове от
наредбата, при положение че целият основен
текст на наредбата е приет и обнародван при
съществено нарушение на административно
производствените правила, без изготвяне на
мотиви или доклад съгласно чл. 28, ал. 2 ЗНА
и без публикуване на мотиви или доклад към
проекта съгласно чл. 26, ал. 2 ЗНА. Основните
задължения за лечебните заведения са предвидени в първоначалния текст на наредбата,
впоследствие наредбата е изменена частично.
С оглед на това подадените жалби се явяват
основателни и следва да се уважат.
На жалбоподателите следва да се присъдят
претендираните разноски по делото по представен списък, за които са представени доказателства – 400 лв. адвокатско възнаграждение
по пълномощни от 14.12.2017 г. за всяко от
сдруженията, 10 лв. държавна такса за всяко
от сдруженията, заплатени на 14.12.2017 г. и
21.12.2017 г., и 20 лв. държавна такса за обнародване на съобщение за оспорването в ДВ,
внесена по банков път на 14.12.2017 г. от името
на Сдружение „Център за защита правата в
здравеопазването“, общо 840 лв.
Като има предвид изложените мотиви,
Върховният административен съд
РЕШИ:
Отменя Наредба № 16 от 4.06.2010 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 46 от
18.06.2010 г., изм. и доп., бр. 64 от 17.08.2010 г.,
бр. 92 от 23.11.2010 г., бр. 32 от 8.04.2014 г., в
сила от 1.01.2014 г., по жалба на Сдружение
„Национално сдружение на частните болници“
и Сдружение „Център за защита правата в
здравеопазването“.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на Сдружение „Национално
сдружение на частните болници“ и Сдружение
„Център за защита правата в здравеопазването“
разноски по делото в размер 840 лв.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред
петчленен състав на Върховния административен съд.
Председател:
Георги Чолаков
10747
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-354
от 22 ноември 2018 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 14 от Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества
и смеси, чл. 14, параграф 5 от 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., стр. 1 – 123) и във връзка с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1479 на Комисията
от 3 октомври 2018 г. за отлагане на датата на
изтичане на срока на одобрението на сулфурил
флуорид за употреба в биоциди от продуктов тип 8
(OB, L 249, 4.10.2018 г., стр. 16 – 17) нареждам:
I. Изменям приложение № 1 към Заповед
№ РД-28-208 от 25.09.2013 г. (ДВ, бр. 97 от 2013 г.),
изменена със Заповед № РД-01-29 от 9.02.2015 г.
(ДВ, бр. 19 от 2015 г.) и Заповед № РД-01-287 от
7.12.2015 г. (ДВ, бр. 10 от 2016 г.), за утвърждаване
на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди,
включително изискванията към тях, като на
ред 1 в колона 7 „Дата, на която изтича срокът,
за който активното вещество е включено в списъка“ думите „31 декември 2018 г.“ се заменят с
„30 юни 2021 г.“.
ІІ. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се публикува на страницата на
Министерството на здравеопазването в интернет.
ІІІ. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на главния държавен здравен инспектор
на Република България.
Министър:
К. Ананиев
10822
ЗАПОВЕД № РД-01-355
от 22 ноември 2018 г.
На основание чл. 18е и чл. 18ж, ал. 2 от Закона
за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси във връзка с Решение за
изпълнение (ЕС) 2018/1251 на Комисията от 18
септември 2018 г. за неодобряване на емпентрин
като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 8 (OB, L 235,
19.09.2018 г., стр. 24 – 25) и чл. 89, параграф 2
от 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., стр. 1 – 123)
нареждам:

І. Утвърждавам включването на веществото емпентрин (ЕС № не е приложим и CAS
№ 54406-48-3) в списъка на активните вещества
и продуктовите типове биоциди, за които има
решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 18е, ал. 1 от Закона за
защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси, като активно вещество за
продуктов тип 18.
ІІ. Биоциди от продуктов тип 18, съдържащи
активното вещество емпентрин, за които има
издадено разрешение за предоставяне на пазара
по чл. 18в, ал. 5 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси,
могат да се предоставят на пазара считано до
9 октомври 2019 г. Наличните количества от
биоцидите могат да се използват в срок до
9 април 2020 г.
ІІІ. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се публикува на страницата на
Министерството на здравеопазването в интернет.
ІV. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на главния държавен здравен инспектор
на Република България.
Министър:
К. Ананиев
10823

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 707
от 10 септември 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на Комисията по т. 21 съгласно протокол № 19
от 8.08.2018 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5
и чл. 87, чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване
на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, изискванията за
безопасност съгласно стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки“, Част 1: Механични и
физични свойства, т. 8.4 „Тест за устойчивост на
опън“ и т. 8.2 „Тест за малки части“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детска
рокля с къс ръкав, в розов цвят със залепени
три броя малки камъчета на лицевата част в
областта на талията,  с прикачен към стоката
етикет със следната информация на български
език: производител – Ту рци я, състав: 10 0 %
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памук, символи за третиране, представляващи
сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Стоката не отговаря на изискванията за безопасност на БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на
играчки“, Част 1: Механични и физични свойства,
т. 8.4 „Тест за устойчивост на опън“, тъй като
лесно се отделят малки части, и т. 8.2 „Тест за
малки части“, тъй като отделените малки части
влизат изцяло в цилиндъра за малки части, и
съгласно направена оценка на риска представлява
сериозен риск за здравето на потребителите от
задавяне/задушаване (за малки деца до 3 г.).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
10664
ЗАПОВЕД № 712
от 10 септември 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на Комисията по т. 21 съгласно протокол № 19
от 8.08.2018 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5
и чл. 87, чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване
на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
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опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, изискванията за
безопасност съгласно стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки“, Част 1: Механични и
физични свойства, т. 8.4 „Тест за устойчивост на
опън“ и т. 8.2 „Тест за малки части“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите:
– детска рокля, без ръкав, облепена със
сребърни камъчета под формата на панделка в
горната част и наличие на залепени малки камъчета в долната част, които се отделят лесно,
с етикети, съдържащи информация относно:
марка „RNS RONIS“, произведено в България,
състав – 92 % памук и 8 % еластан, общоизвестни символи за третиране;
– детска рокля, с къс ръкав в бял цвят, с
прикачено декоративно коланче с безопасни
игли, което има апликации с формата на рози,
в които са залепени малки перли в бял цвят и
се отделят лесно, с етикети, съдържащи информация относно: марка: „Baby Dji“, 100 % памук,
произведено в България, общоизвестни знаци
и символи за третиране и  текстилен етикет  в
областта на врата с посочени размери и надпис
„dji-dji“.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаните в заповедта стоки по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат.
Мотиви:
Стоките не отговарят на изискванията за
безопасност на БДС EN 71-1:2015 „Безопасност
на играчки“, Част 1: Механични и физични
свойства, т. 8.4 „Тест за устойчивост на опън“,
тъй като лесно се отделят малки части, и т. 8.2
„Тест за малки части“, тъй като отделените
малки части влизат изц яло в цилиндъра за
малки части, и съгласно направена оценка на
риска представляват сериозен риск за здравето
на потребителите от задавяне/задушаване (за
малки деца до 3 г.).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.

БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
10665

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1839
от 13 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Добри дол, община Лом, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10690
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ЗАПОВЕД № РД-18-1842
от 13 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Ковачица, община Лом, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10693
ЗАПОВЕД № РД-18-1843
от 13 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Орсоя, община Лом, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10694

ЗАПОВЕД № РД-18-1840
от 13 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Долно Линево, община Лом,
област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10691

ЗАПОВЕД № РД-18-1844
от 13 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Сливата, община Лом, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10695

ЗАПОВЕД № РД-18-1841
от 13 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Замфир, община Лом, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10692

ЗАПОВЕД № РД-18-1845
от 13 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Бабук, община Силистра,
област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10696
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ЗАПОВЕД № РД-18-1846
от 13 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Рашовица, община Берковица,
област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10697
ЗАПОВЕД № РД-18-1847
от 13 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Слатина, община Берковица,
област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10698
ЗАПОВЕД № РД-18-1848
от 13 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Цветкова бара, община Берковица,
област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10699
ЗАПОВЕД № РД-18-1849
от 13 ноември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 3258 от 12.05.2016 г. на Административния
съд – София-град, постановено по адм. дело
№ 11923/2014 г., одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за поземлени имоти с
идентификатори 68134.1607.5444, 68134.1607.7026,
68134.1607.7040 и 68134.1607.7133, г р. Софи я,
район „Студентски“, Столична община, област
София (столица).
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
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Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат
на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10700
ЗАПОВЕД № РД-18-1850
от 13 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Бокиловци, община Берковица,
област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10701
ЗАПОВЕД № РД-18-1851
от 13 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Ягодово, община Берковица,
област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10702
ЗАПОВЕД № РД-18-1852
от 13 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Салаш, община Белоградчик,
област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10703
ЗАПОВЕД № РД-18-1853
от 15 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрални-
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те регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Воденци, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10704
ЗАПОВЕД № РД-18-1854
от 15 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Бял кладенец, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10705
ЗАПОВЕД № РД-18-1855
от 15 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Войводенец, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10706
ЗАПОВЕД № РД-18-1856
от 15 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Голобрадово, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10707
ЗАПОВЕД № РД-18-1857
от 15 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи т елни те разпоредби к ъм Закона за
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изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Голям извор, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10708
ЗАПОВЕД № РД-18-1858
от 19 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Долно поле, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10709
ЗАПОВЕД № РД-18-1859
от 19 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Долно Черковище, община
Стамболово, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10710
ЗАПОВЕД № РД-18-1860
от 19 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Жълти бряг, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10711
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ЗАПОВЕД № РД-18-1861
от 19 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Зимовина, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10712

ЗАПОВЕД № РД-18-1865
от 19 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Малък извор, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10716

ЗАПОВЕД № РД-18-1862
от 19 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Кладенец, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10713

ЗАПОВЕД № РД-18-1866
от 19 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Тънково, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10717

ЗАПОВЕД № РД-18-1863
от 19 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Кралево, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10714

ЗАПОВЕД № РД-18-1867
от 19 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Царева поляна, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10718

ЗАПОВЕД № РД-18-1864
от 19 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Лясковец, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10715

ЗАПОВЕД № РД-18-1868
от 20 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Вълчин, община Сунгурларе,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10719
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ЗАПОВЕД № РД-18-1869
от 20 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Грозден, община Сунгурларе,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10720
ЗАПОВЕД № РД-18-1870
от 20 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Есен, община Сунгурларе,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10721
ЗАПОВЕД № РД-18-1871
от 20 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Климаш, община Сунгурларе,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10722
ЗАПОВЕД № РД-18-1872
от 20 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Костен, община Сунгурларе,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10723
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ЗАПОВЕД № РД-18-1873
от 20 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Лозарево, община Сунгурларе,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10724
ЗАПОВЕД № РД-18-1874
от 20 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните   разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Славянци, община Сунгурларе,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10725
ЗАПОВЕД № КД-14-10
от 20 ноември 2018 г.
На о снова н ие ч л. 53б, а л. 5, т. 2 ЗК И Р
във връзка със заявление вх. № 09-67140 от
12.11.2018  г. на СГКК – Плевен, и приложените
към него документи и материали, определени по
чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на
МРРБ  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри одобрявам изменението в кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Пелишат,
ЕК АТТЕ 55765, община Плевен, одобрени със
Заповед № РД-18-158 от 1.08.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 55765.202.501:
площ: 131 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.502:
площ: 19 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.503:
площ: 792 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 55765.202.504:
площ: 142 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.505:
площ: 5686 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.506:
площ: 242 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.507:
площ: 2271 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.508:
площ: 18 кв. м, начин на трайно ползване: за
селскостопански, горски, ведомствен път, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55765.203.211:
площ: 60 кв. м, начин на трайно ползване: за
селскостопански, горски, ведомствен път, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.941:
площ: 31 207 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.942:
площ: 9438 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.943:
площ: 1595 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.944:
площ: 1584 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.945:
площ: 1676 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.946:
площ: 5551 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.947:
площ: 4708 кв. м, начин на трайно ползване: за
друг вид застрояване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.948:
площ: 6267 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.949:
площ: 4923 кв. м, начин на трайно ползване:
нива, собственост на: Красимир Ангелов Косаков, Маргарита Петкова Димитрова, Геновева
Петкова Спасова, Петьо Александров Петков,
Катя Александрова Евтимова, въз основа на
документ: договор за делба на земеделски имот
с нотариално заверени подписи № 5318, том VII,
дело № 288 от 13.06.2003 г., Виолин Славков Маджаров въз основа на документ: нотариален акт
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за дарение на земеделска земя № 128, том VIII,
рег. 3138, дело № 1633 от 10.03.2015 г., издаден
от нотариус 467 Пепа Цакова;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.950:
площ: 296 кв. м, начин на трайно ползване:
пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.951:
площ: 630 кв. м, начин на трайно ползване: за
селскостопански, горски, ведомствен път, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55765.205.931:
площ: 15 384 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 55765.130.310,
начин на трайно ползване: за местен път, собственост на Община Плевен, без документ за
собственост, данни преди промяната: площ:
25 113 к в. м, данни след пром яната: площ:
23 606 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.171.350,
начин на трайно ползване: за местен път, собственост на Община Плевен въз основа на документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото
на собственост с план за земеразделяне № 17-17
от 30.09.2003 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 143 098 кв. м, данни
след промяната: площ: 143 097 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.31,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 17-7
от 5.06.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 3823 кв. м, данни след
промяната: площ: 3500 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.60,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 17-21
от 1.03.2006 г., данни преди промяната: площ:
73 631 к в. м, данни след п ром яната: п лощ:
69 995 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.171,
нач и н на т ра й но ползва не: за мес т ен п ът,
собс т венос т на Общ и на П левен, без док умент за собственост,  данни преди промяната:
площ: 4398 кв. м, данни след промяната: площ:
1876 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.240,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 17-21
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от 1.03.2006 г., данни преди промяната: площ:
81 938 к в. м, данни след п ром яната: п лощ:
80 365 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.250,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 17-7
от 5.06.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 4239 кв. м, данни след
промяната: площ: 4226 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.270,
начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, общински поземлен фонд въз основа
на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1,
т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 17-21 от 1.03.2006 г., данни
преди промяната: площ: 5211 кв. м, данни след
промяната: площ: 3454 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.280,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен въз основа на документ: решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право
на собственост в стари реални граници № 17-7
от 5.06.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 572 кв. м, данни след
промяната: площ: 472 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.330,
начин на трайно ползване: друг вид земеделска
земя, общински поземлен фонд въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални
граници № 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди
пром яната: п лощ: 11 407 к в. м, данни след
промяната: площ: 11 408 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.340,
начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, общински поземлен фонд въз основа
на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1,
т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 17-21 от 1.03.2006 г., данни
преди промяната: площ: 458 кв. м, данни след
промяната: площ: 411 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.370,
начин на трайно ползване: друг вид земеделска
земя, общински поземлен фонд въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални
граници № 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди
промяната: площ: 19 141 кв. м, данни след промяната: площ: 17 741 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.390,
начин на трайно ползване: друг вид земеделска
земя, общински поземлен фонд въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални
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граници № 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди
пром яната: площ: 39 023 к в. м, данни след
промяната: площ: 38 983 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.420,
начин на трайно ползване: друг вид земеделска
земя, общински поземлен фонд въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални
граници № 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди
промяната: площ: 3700 кв. м, данни след промяната: площ: 2844 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.430,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен въз основа на документ: решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право
на собственост в стари реални граници № 17-7
от 5.06.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 267 кв. м, данни след
промяната: площ: 161 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.480,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 17-7
от 5.06.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 2120 кв. м, данни след
промяната: площ: 2119 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.490,
начин на трайно ползване: напоителен канал,
собственост на Община Плевен, без документ
з а с о б с т в ено с т,   д а н н и п р ед и п р ом я н ат а:
площ: 1746 кв. м, данни след промяната: площ:
1745 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.202.500,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 17-21
от 1.03.2006 г., данни преди промяната: площ:
14 531 к в. м, данни след п ром яната: п лощ:
14 519 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.203.90,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 17-21
от 1.03.2006 г., данни преди промяната: площ:
77 037 к в. м, данни след пром яната: площ:
76 324 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.203.100,
начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди промяната:
площ: 1395 кв. м, данни след промяната: площ:
1273 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 55765.203.110,
начин на трайно ползване: напоителен канал,
собственост на Община Плевен, без документ
за собственост,  данни преди промяната: площ:
314 кв. м, данни след промяната: площ: 133 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.203.120,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 17-21
от 1.03.2006 г., данни преди промяната: площ:
821 кв. м, данни след промяната: площ: 24 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.203.140,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, общински поземлен фонд въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални
граници № 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди
пром яната: площ: 12 264 к в. м, данни след
промяната: площ: 11 961 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.203.150,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 17-21
от 1.03.2006 г., данни преди промяната: площ:
20 129 к в. м, данни след пром яната: площ:
19 664 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.203.180,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 17-7
от 5.06.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 2392 кв. м, данни след
промяната: площ: 1507 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.50,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 17-21
от 1.03.2006 г., данни преди промяната: площ:
10 578 к в. м, данни след п ром яната: п лощ:
10 537 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.70,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 17-21
от 1.03.2006 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 30 982 кв. м, данни
след промяната: площ: 29 980 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.71,
начин на трайно ползване: за местен път, собственост на Община Плевен, без документ за
собственост,   данни преди промяната: площ:
13 638 к в. м, данни след пром яната: п лощ:
13 564 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 55765.204.80,
начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди промяната:
площ: 7993 кв. м, данни след промяната: площ:
7988 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.83,
начин на трайно ползване: за местен път, собственост на Община Плевен, без документ за
собственост,   данни преди промяната: площ:
75 536 к в. м, данни след п ром яната: п лощ:
75 424 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.160,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 17-21
от 1.03.2006 г., данни преди промяната: площ:
10 260 к в. м, данни след пром яната: площ:
9609 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.170,
начин на трайно ползване: водно течение, река,
собственост на държавата – МОСВ, без документ за собственост,  данни преди промяната:
площ: 2211 кв. м, данни след промяната: площ:
2149 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.180,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 17-21
от 1.03.2006 г., данни преди промяната: площ:
874 кв. м, данни след промяната: площ: 100 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.190,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 17-7
от 5.06.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 2399 кв. м, данни след
промяната: площ: 1703 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.210,
начин на трайно ползване: водно течение, река,
собственост на Община Плевен въз основа на
документ: акт за публична общинска собственост
№ 38370 от 1.02.2013 г. на СВ – Плевен, данни
преди промяната: площ: 1946 кв. м, данни след
промяната: площ: 1878 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.220,
начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди промяната:
площ: 8932 кв. м, данни след промяната: площ:
8469 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 55765.204.240,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 17-7
от 5.06.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 1444 кв. м, данни след
промяната: площ: 1229 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.310,
начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди промяната:
площ: 1463 кв. м, данни след промяната: площ:
1183 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.330,
начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди промяната:
площ: 4608 кв. м, данни след промяната: площ:
2832 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.340,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 17-21
от 1.03.2006 г., данни преди промяната: площ:
19 962 к в. м, данни след п ром яната: п лощ:
19 918 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.350,
начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди промяната:
площ: 5672 кв. м, данни след промяната: площ:
3691 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.360,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 17-7
от 5.06.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 1790 кв. м, данни след
промяната: площ: 1736 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.370,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 17-7
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от 5.06.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 1627 кв. м, данни след
промяната: площ: 1603 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.410,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 17-7
от 5.06.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 480 кв. м, данни след
промяната: площ: 440 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.480,
начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди промяната:
площ: 3932 кв. м, данни след промяната: площ:
3885 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.490,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 17-21
от 1.03.2006 г., данни преди промяната: площ:
21 884 к в. м, данни след пром яната: площ:
21 720 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.540,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен въз основа на документ: решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право
на собственост в стари реални граници № 17-7
от 5.06.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 613 кв. м, данни след
промяната: площ: 426 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.610,
начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди промяната:
площ: 4410 кв. м, данни след промяната: площ:
3669 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.620,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 17-21
от 1.03.2006 г., данни преди промяната: площ:
767 кв. м, данни след промяната: площ: 107 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.630,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен въз основа на документ: решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право
на собственост в стари реални граници № 17-7
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от 5.06.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 554 кв. м, данни след
промяната: площ: 554 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.660,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 17-7
от 5.06.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 4228 кв. м, данни след
промяната: площ: 3892 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.690,
начин на трайно ползване: депо за битови отпадъци (сметище), собственост на Община Плевен
въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 17-7 от 5.06.1995 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
109 421 кв. м, данни след промяната: площ:
109 420 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.730,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 17-21
от 1.03.2006 г., данни преди промяната: площ:
22 847 к в. м, данни след пром яната: п лощ:
22 664 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.760,
начин на трайно ползване: напоителен канал,
собственост на Община Плевен, без документ
за собственост,  данни преди промяната: площ:
539 кв. м, данни след промяната: площ: 545 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.780,
начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди промяната:
площ: 1149 кв. м, данни след промяната: площ:
279 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.790,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 17-21
от 1.03.2006 г., данни преди промяната: площ:
691 кв. м, данни след промяната: площ: 121 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.800,
начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди промяната:
площ: 1978 кв. м, данни след промяната: площ:
2007 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 55765.204.810,
начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди промяната:
площ: 5197 кв. м, данни след промяната: площ:
5514 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.205.20,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 17-21
от 1.03.2006 г., данни преди промяната: площ:
29 213 к в. м, данни след пром яната: п лощ:
29 209 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.205.30,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 17-7
от 5.06.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 1181 кв. м, данни след
промяната: площ: 1145 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.205.40,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 17-21
от 1.03.2006 г., данни преди промяната: площ:
12 934 к в. м, данни след пром яната: площ:
11 747 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.205.50,
начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди промяната:
площ: 1652 кв. м, данни след промяната: площ:
1097 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.205.60,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
П П З С П З З) з а в ъ з с т а н о в я в а н е н а п р а во на собственост в стари реа лни г раници
№ 17-7 от 5.06.1995 г., издаден от ПК – Плевен,
данни преди промяната: площ: 970 кв. м, данни
след промяната: площ: 949 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.205.150,
начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди промяната:
площ: 5863 кв. м, данни след промяната: площ:
5767 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 55765.205.170,
начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди промяната:
площ: 1723 кв. м, данни след промяната: площ:
1500 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.205.180,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 17-7
от 5.06.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 1540 кв. м, данни след
промяната: площ: 1519 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.205.190,
начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди промяната:
площ: 2944 кв. м, данни след промяната: площ:
2940 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.205.230,
начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди промяната:
площ: 5344 кв. м, данни след промяната: площ:
5074 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.205.240,
начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди промяната:
площ: 3636 кв. м, данни след промяната: площ:
3274 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.205.250,
начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди промяната:
площ: 1696 кв. м, данни след промяната: площ:
1701 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.205.260,
начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 17-21 от 1.03.2006 г., данни преди промяната:
площ: 2947 кв. м, данни след промяната: площ:
2951 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 55765.205.270,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 17-17 от
30.09.2003 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 1334 кв. м, данни след
промяната: площ: 1053 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.205.280,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 17-21
от 1.03.2006 г., данни преди промяната: площ:
30 кв. м, данни след промяната: площ: 31 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55765.888.9901,
населено място – с. Пелишат,   данни преди
промяната: площ: 1 774 474 кв. м, данни след
промяната: площ: 1 722 643 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта
и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 55765.184.7:
площ: 4967 кв. м, начин на трайно ползване:
нива, собственост на: Красимир Ангелов Косаков, Маргарита Петкова Димитрова, Геновева
Петкова Спасова, Петьо Александров Петков,
Катя Александрова Евтимова, въз основа на
документ: договор за делба на земеделски имот
с нотариално заверени подписи № 5318, том VII,
дело № 288 от 13.06.2003 г., Виолин Славков Маджаров въз основа на документ: нотариален акт
за дарение на земеделска земя № 128, том VIII,
рег. 3138, дело № 1633 от 10.03.2015 г., издаден
от нотариус 467 Пепа Цакова;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.20:
площ: 2090 кв. м, начин на трайно ползване:
пасище, общински поземлен фонд въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални
граници № 17-21 от 1.03.2006 г.;  
поземлен имот с идентификатор 55765.204.30:
площ: 834 кв. м, начин на трайно ползване: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 17-7 от 5.06.1995 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 55765.204.320:
площ: 721 кв. м, начин на трайно ползване: пасище, общински поземлен фонд въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални
граници № 17-21 от 1.03.2006 г.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на  заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
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на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10726
ЗАПОВЕД № КД-14-11
от 20 ноември 2018 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-66263 от 7.11.2018 г.
на СГКК – Плевен, и приложените към него
документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ  
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Гривица, ЕК АТТЕ
17854, община Плевен, одобрени със Заповед
№ РД-18-289 от 1.09.2017 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 17854.36.433:
площ: 26 331 кв. м, начин на трайно ползване:
пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 17854.51.427:
площ: 435 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 17854.51.428:
площ: 4308 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 17854.61.386:
площ: 78 кв. м, начин на трайно ползване: пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 17854.61.387:
площ: 91 кв. м, начин на трайно ползване: пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 17854.61.388:
площ: 1793 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 17854.36.55,
начин на трайно ползване: за друг поземлен
имот за движение и транспорт, собственост на
държавата въз основа на документ: акт за публична държавна собственост (при първоначална
регистрация) № 4749 от 21.05.2009 г., издаден от
областния управител, данни преди промяната:
площ: 94 094 кв. м, данни след промяната: площ:
82 089 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.36.172,
начин на трайно ползване: пасище, собственост
на Община Плевен въз основа на документ:
№ РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от ОД „Земеделие“ –  Плевен, данни преди промяната: площ:
100 731 кв. м, данни след промяната: площ:
71 863 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 17854.36.293,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост
с план за земеразделяне № 9-6 от 1.03.1995 г.,
издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ: 628 кв. м, данни след промяната:
площ: 599 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.36.429,
начин на трайно ползване: пасище, собственост
на Анатоли Христов Манолов въз основа на
документ: договор за делба на земеделски имот
с нотариално заверени подписи № 8167, том XI,
рег. 227 от 9.05.2007 г., издаден от нотариус, данни
преди промяната: площ: 5800 кв. м, данни след
промяната: площ: 5390 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.36.430,
начин на трайно ползване: пасище, собственост
на Ивайло Андреев Маринов въз основа на документ: договор за делба на земеделски имот с
нотариално заверени подписи № 8167, том XI,
рег. 227 от 9.05.2007 г., издаден от нотариус, данни
преди промяната: площ: 5800 кв. м, данни след
промяната: площ: 5328 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.37.440,
начин на трайно ползване: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата
въз основа на документ: решение на ПК по
чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план
за земеразделяне № 9-6 от 1.03.1995 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
45 339 к в. м, данни след п ром яната: п лощ:
36 666 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.51.11,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Емилия Георгиева Иванова въз основа на
документ: договор за делба на земеделски имот
с нотариално заверени подписи № 43, том XII,
рег. 9772 от 13.06.2008 г., издаден от нотариус,
данни преди промяната: площ: 13 112 кв. м,
данни след промяната: площ: 13 084 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.51.98,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост
с план за земеразделяне № 9-8 от 22.07.1998 г.,
издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ: 4213 кв. м, данни след промяната:
площ: 4229 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.51.101,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост
с план за земеразделяне № 9-8 от 22.07.1998 г.,
издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ: 44 889 кв. м, данни след промяната:
площ: 46 379 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 17854.51.103,
начин на трайно ползване: за местен път, собственост на Община Плевен, без документ за собственост, данни преди промяната: площ: 4220 кв. м,
данни след промяната: площ: 4222 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.51.105,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Община Плевен въз основа на документ: № РД-05
от 13.01.2010 г., издаден от ОД „Земеделие“ –  Плевен, данни преди промяната: площ: 2211 кв. м,
данни след промяната: площ: 2077 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.51.106,  
начин на трайно ползване: обществен селищен
парк, градина, собственост на Община Плевен
въз основа на документ: акт за публична общинска собственост № 48, том 19, рег. 7998, дело
№ 4104 от 24.07.2018 г. на СВ – Плевен, данни
преди промяната: площ: 296 814 кв. м, данни
след промяната: площ: 295 770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.51.424,
начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 m), собственост на Мариела Николова
Иванова въз основа на документ: нотариален
акт за продажба на земеделска земя № 17,  том
30, рег. 11610, дело № 6093 от 25.07.2013 г., издаден от нотариус Савина Иванова № 016, данни
преди промяната: площ: 3096 кв. м, данни след
промяната: площ: 3081 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.51.426,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост
с план за земеразделяне № 9-8 от 22.07.1998 г.,
издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ: 100 706 кв. м, данни след промяната:
площ: 99 219 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.61.157,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Община Плевен въз основа на документ: № РД-05
от 13.01.2010 г., издаден от ОД „Земеделие“ –  Плевен, данни преди промяната: площ: 6325 кв. м,
данни след промяната: площ: 6314 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.61.158,
начин на трайно ползване: изоставено трайно
насаждение, собственост на Община Плевен
въз основа на документ: № 176 от 24.11.2008 г.,
издаден от ОД „Земеделие“ – Плевен, данни
преди промяната: площ: 10 902 кв. м, данни
след промяната: площ: 10 804 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.61.159,
начин на трайно ползване: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата,
без документ за собственост, данни преди промяната: площ: 4068 кв. м, данни след промяната:
площ: 3817 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.61.160,
начин на трайно ползване: пасище, собственост
на Община Плевен въз основа на документ:
№ РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от ОД „Земеделие“ –   Плевен, данни преди промяната:
площ: 22 969 к в. м, данни след пром яната:
площ: 4210 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 17854.61.162,
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до
10 m), неустановен собственик въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 9-8 от 22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен,
данни преди промяната: площ: 3877 кв. м, данни
след промяната: площ: 342 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.61.164,
начин на трайно ползване: за друг поземлен
имот за движение и транспорт, собственост на
държавата въз основа на документ: акт за публична държавна собственост (при първоначална
регистрация) № 4748 от 21.05.2009 г., издаден от
областния управител, данни преди промяната:
площ: 20 022 кв. м, данни след промяната: площ:
5209 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.61.166,
начин на трайно ползване: пасище, собственост на
Община Плевен въз основа на документ: № РД-05
от 13.01.2010 г., издаден от ОД „Земеделие“ –  Плевен, данни преди промяната: площ: 4777 кв. м,
данни след промяната: площ: 4638 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.61.167,
начин на трайно ползване: пасище, собственост
на Община Плевен въз основа на документ:
№ РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от ОД „Земеделие“ –   Плевен, данни преди промяната:
площ: 2131 кв. м, данни след промяната: площ:
442 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.61.229,
начин на трайно ползване: пасище, собственост
на Община Плевен въз основа на документ:
№ РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от ОД „Земеделие“ –   Плевен, данни преди промяната:
площ: 73 399 кв. м, данни след промяната: площ:
46 301 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.61.231,
начин на трайно ползване: за местен път, собственост на Община Плевен, без документ за
собственост, данни преди промяната: площ:
19 863 к в. м, данни след пром яната: площ:
21 242 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.135.48,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост
с план за земеразделяне № 9-8 от 22.07.1998 г.,
издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ: 12 649 кв. м, данни след промяната:
площ: 12 645 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.135.49,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост
с план за земеразделяне № 9-6 от 1.03.1995 г.,
издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ: 165 730 кв. м, данни след промяната:
площ: 165 728 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 17854.136.87,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост
с план за земеразделяне № 9-8 от 22.07.1998 г.,
издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ: 366 166 кв. м, данни след промяната:
площ: 367 029 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.136.90,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост
с план за земеразделяне № 9-8 от 22.07.1998 г.,
издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ: 679 кв. м, данни след промяната:
площ: 682 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.137.193,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост
с план за земеразделяне № 9-8 от 22.07.1998 г.,
издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ: 154 319 кв. м, данни след промяната:
площ: 153 291 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.190.410,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Плевен въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост
с план за земеразделяне № 9-8 от 22.07.1998 г.,
издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ: 6040 кв. м, данни след промяната:
площ: 6025 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.226.59,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост
с план за земеразделяне № 9-8 от 22.07.1998 г.,
издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ: 72 884 кв. м, данни след промяната:
площ: 74 943 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.226.60,
нач и н на т ра й но ползва не: за мес т ен п ът,
собс т венос т на Общ и на П левен, без док умент за собственост,  данни преди промяната:
площ: 3978 кв. м, данни след промяната: площ:
3974 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.226.70,
начин на трайно ползване: за местен път, собственост на Община Плевен, без документ за
собственост, данни преди промяната: площ:
10 190 к в. м, данни след п ром яната: п лощ:
10 149 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.226.85,
начин на трайно ползване: пасище, общински
поземлен фонд въз основа на документ: решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост
с план за земеразделяне № 9-8 от 22.07.1998 г.,
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издаден от ПК – Плевен, молба по чл. 15, ал. 2 от
Наредба № 33 на МЗХП и МТРС № 95 от 2004 г.,
данни преди промяната: площ: 159 621 кв. м,
данни след промяната: площ: 153 290 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.503.223,
начин на трайно ползване: пасище, собственост
на Община Плевен въз основа на документ:
№ РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от ОД „Земеделие“ –   Плевен, данни преди промяната:
площ: 24 150 кв. м, данни след промяната: площ:
23 964 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17854.888.9901,
населено м ясто – с. Гривица,   данни преди
промяната: площ: 1 405 601 кв. м, данни след
промяната: площ: 1 551 108 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта
и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 17854.61.163:
площ: 1788 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 9-8 от
22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.131.1:
площ: 1820 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 9-8 от
22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.131.2:
площ: 1907 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 9-8 от
22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.131.3:
площ: 2147 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 9-8 от
22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.131.4:
площ: 1783 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на
Ку нка А лександрова Бояд ж иева въз основа
на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1,
т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 9-8 от 22.07.1998 г., издаден
от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.131.5:
площ: 1805 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
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ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 9-8 от
22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.131.6:
площ: 1650 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 9-8 от
22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.131.7:
площ: 821 кв. м, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 9-8 от 22.07.1998 г., издаден
от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.131.8:
площ: 912 кв. м, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 9-8 от 22.07.1998 г., издаден
от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.131.239:
площ: 1011 кв. м, начин на трайно ползване:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Плевен въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото
на собственост с план за земеразделяне № 9-8
от 22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.131.283:
площ: 6151 кв. м, начин на трайно ползване:
пасище, собственост на Община Плевен въз
основа на документ: № РД-05 от 13.01.2010 г.,
издаден от ОД „Земеделие“ – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.132.1:
площ: 2147 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 9-8 от
22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.132.2:
площ: 2065 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на
Ангел Димитров Нисторов въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 9-8 от 22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.132.3:
площ: 2448 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 9-8 от
22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
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поземлен имот с идентификатор 17854.132.4:
площ: 1034 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 9-8 от
22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.132.5:
площ: 1572 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 9-8 от
22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.132.6:
площ: 1655 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 9-8 от
22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.132.7:
площ: 1352 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 9-8 от
22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.132.8:
площ: 1418 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на
Кръстьо Петков Кръстев въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 9-8 от 22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.132.9:
площ: 930 кв. м, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 9-8 от 22.07.1998 г., издаден
от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.132.10:
площ: 1897 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 9-8 от
22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.132.11:
площ: 1894 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Божана Костова Бенавска и Петър Костов Цонков
въз основа на документ: договор за делба на
земеделски имот с нотариално заверени подписи
№ 3781, том VIII, дело № 103 от 20.08.1999 г.,
издаден от нотариус;
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поземлен имот с идентификатор 17854.132.212:
площ: 1323 кв. м, начин на трайно ползване:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Плевен въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото
на собственост с план за земеразделяне № 9-8
от 22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.132.248:
площ: 980 кв. м, начин на трайно ползване:
пасище, собственост на Община Плевен въз
основа на документ: № РД-05 от 13.01.2010 г.,
издаден от ОД „Земеделие“ – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.132.282:
площ: 792 кв. м, начин на трайно ползване:
пасище, собственост на Община Плевен въз
основа на документ: № РД-05 от 13.01.2010 г.,
издаден от ОД „Земеделие“ – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.133.1:
площ: 1370 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 9-8 от
22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.133.2:
площ: 1499 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 9-8 от
22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.133.3:
площ: 1530 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 9-8 от
22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.133.4:
площ: 718 кв. м, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 9-8 от 22.07.1998 г., издаден
от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.133.5:
площ: 705 кв. м, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 9-8 от 22.07.1998 г., издаден
от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.133.6:
площ: 691 кв. м, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
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възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 9-8 от 22.07.1998 г., издаден
от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.133.7:
площ: 2054 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 9-8 от
22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.133.8:
площ: 944 кв. м, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 9-8 от 22.07.1998 г., издаден
от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.133.9:
площ: 899 кв. м, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 9-8 от 22.07.1998 г., издаден
от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.133.10:
площ: 1318 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 9-8 от
22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен;
поземлен имот с идентификатор 17854.133.11:
площ: 2157 кв. м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), неустановен собственик въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 9-8 от
22.07.1998 г., издаден от ПК – Плевен.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на  заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10727
ЗАПОВЕД № РД-18-1875
от 21 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
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землището на с. Долно Ботево, община Стамболово, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10833

менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Пътниково, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1876
от 21 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Маджари, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10834

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1877
от 21 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Поповец, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10835
ЗАПОВЕД № РД-18-1878
от 21 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Пчелари, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10836
ЗАПОВЕД № РД-18-1879
от 21 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из-

10837
ЗАПОВЕД № РД-18-1880
от 21 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Рабово, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10838
ЗАПОВЕД № РД-18-1881
от 21 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Светослав, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10839
ЗАПОВЕД № РД-18-1882
от 21 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Силен, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10840
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ЗАПОВЕД № РД-18-1883
от 21 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Стамболово, община Стамболово,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков

ВЕСТНИК

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.11.2017 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10844
ЗАПОВЕД № РД-18-1887
от 21 ноември 2018 г.

10841
ЗАПОВЕД № РД-18-1884
от 21 ноември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.11.2017 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
За изпълнителен директор:
Р. Янков

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Метличина, община Вълчи дол, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.11.2017 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10845

10842
ЗАПОВЕД № РД-18-1885
от 21 ноември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Звънец, община Вълчи дол, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.11.2017 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
10843
ЗАПОВЕД № РД-18-1886
от 21 ноември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Калоян, община Вълчи дол, област Варна.

БРОЙ 102

ЗАПОВЕД № РД-18-1888
от 23 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Ганчовец, община Дряново,
област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10846
ЗАПОВЕД № РД-18-1889
от 23 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Гостилица, община Дряново,
област Габрово.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10847
ЗАПОВЕД № РД-18-1890
от 23 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Длъгня, община Дряново,
област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10848
ЗАПОВЕД № РД-18-1891
от 23 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Зая, община Дряново, област
Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10849
ЗАПОВЕД № РД-18-1892
от 23 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Караиванца, община Дряново,
област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10850
ЗАПОВЕД № РД-18-1893
от 23 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
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и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Царева ливада, община Дряново,
област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10851
ЗАПОВЕД № РД-18-1894
от 26 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Каломен, община Дряново,
област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10852
ЗАПОВЕД № РД-18-1895
от 26 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Радовци, община Дряново,
област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10853
ЗАПОВЕД № РД-18-1896
от 26 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Скалско, община Дряново,
област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10854

С Т Р.

174

ДЪРЖАВЕН
ЗАПОВЕД № РД-18-1897
от 27 ноември 2018 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Константиново, община
Варна, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 21.02.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-1900
от 27 ноември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Искър, община Вълчи дол, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 11.12.2017 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10858

10855
ЗАПОВЕД № РД-18-1898
от 27 ноември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Добротич, община Вълчи дол, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 11.12.2017 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10856
ЗАПОВЕД № РД-18-1899
от 27 ноември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Есеница, община Вълчи дол, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 11.12.2017 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10857

ЗАПОВЕД № РД-18-1901
от 27 ноември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Михалич, община Вълчи дол, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 11.12.2017 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10859
ЗАПОВЕД № РД-18-1902
от 28 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Чирен, община Враца, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10860
ЗАПОВЕД № РД-18-1903
от 28 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал-
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ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Осетеново, община Павел
баня, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10861
ЗАПОВЕД № РД-18-1904
от 28 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището
на с. Янтра, община Дряново, област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10862
ЗАПОВЕД № РД-18-1905
от 28 ноември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Дерманци, община Луковит,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 28.06.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10863
ЗАПОВЕД № РД-18-1906
от 28 ноември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Дъбен, община Луковит,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 28.06.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10864
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ЗАПОВЕД № РД-18-1907
от 18 ноември 2018 г.
На основание чл. 49, а л. 1 от Закона за
кадастъра и имотния регистър одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Пещерна, община Луковит,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 28.06.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10865
ЗАПОВЕД № РД-18-1908
от 28 ноември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Румянцево, община
Луковит, област Ловеч – без територията, за
която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със Заповед № РД-18-1122 от 9.06.2005 г. на началника на Службата по
кадастъра – Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 28.06.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10866
ЗАПОВЕД № РД-18-1909
от 28 ноември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Торос, община Луковит,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 28.06.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10867
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ЗАПОВЕД № РД-18-1910
от 28 ноември 2018 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Тодоричене, община Луковит,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 28.06.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10868

БЪЛГАРСК А НАРОДНА БАНК А
РЕШЕНИЕ № 299
от 28 ноември 2018 г.
На основание чл. 16, т. 13 и чл. 48, ал. 1 от
Закона за Българската народна банка (ЗБНБ)
Управителният съвет приема бюджета на Българската народна банка (БНБ) за 2019 г., както
следва:
Бюджет 2019 г.
(Хил. лв.)
Показатели
Раздел І. Разходи за издръжка на БНБ

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 306
от 28 ноември 2018 г.
На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската
народна банка пуска в обращение считано от
7.01.2019 г. сребърна възпоменателна монета
„Пловдив – Европейска столица на културата“
със следното описание:
Технически параметри:
емисия – 2019 г.;
номинална стойност – 10 лв.;
метал – сребро, проба 925/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 23.33 г;
диаметър – 38.61 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3 000 броя.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата е изобразена
емблемата на Българската народна банка с годината „1879“ върху лентата: околовръст – надпис
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“; номиналната стойност „10 ЛЕВА“ и годината на емисията
„2019“.
На обратната страна на монетата е разположено изображение на Античния театър в Пловдив, под и над него – надписи „ПЛОВДИВ“ и
„ЕВРОПЕЙСК А СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА“.
Автори на художествения проект са Пламен
Чернев и Преслав Чернев.
Управител:
Д. Радев
10752

112 849

1. Разходи, свързани с издръжката на
паричното обращение

34 846

2. Разходи за материали, услу ги и
амортизации

37 546

3. Разходи за персонал

32 496

4. Разходи за социална дейност

2 351

5. Други административни разходи

2 585

6. Разходи, свързани с участието на
БНБ в ЕСЦБ

3 025

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 469
от 29 ноември 2018 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 8 и 11 о т
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – г р. Ба л чик, одобрява изменение на
П У П – план за рег улаци я и заст рояване за
УПИ VІІ – „За обществено обслужване“, УПИ
VІ – „За озеленяване“, и улична регулация в
обхвата на УПИ VІІ и УПИ VІ в кв. 35 по плана
на с. Кранево, община Балчик.
Председател:
Ил. Станоев
10887

Раздел ІІ. Инвестиционна програма

35 024

1. Финансиране на ново строителство,
реконструкция и модернизация

14 200

2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго
оборудване

7 541

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

3. Информационни системи на БНБ

13 279

РЕШЕНИЕ № 515
от 15 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Белослав, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Пътна
връзка към База за поддръжка и сервиз на лекотоварна и тежкотоварна техника в ПИ 27125.12.11
по КККР на с. Езерово, община Белослав, на
път ІІІ-2008 „І-2 (Девня – Варна) кв. Повеляно-

4. Инвестиции, свързани с участието
на БНБ в ЕСЦБ
4
На основание чл. 50 от ЗБНБ в 30-дневен
срок управителят на БНБ да представи на Народното събрание приетия от Управителния
съвет бюджет на банката за 2019 г.
Управител:
Д. Радев
10800
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во – Езерово – Варна при км 13+655 – вляво“,
при условие да не се възпрепятства движението
по полски път в ПИ 27125.12.80 по КККР на
с. Езерово, община Белослав.
2. Общинският съвет – гр. Белослав, възлага
на кмета на община Белослав да предприеме
необходимите действия, произтичащи от т. 1.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“,
чрез Общинск и я съвет – гр. Белослав, пред
Административния съд – Варна.
Председател:
Ж. Димитров
10686

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1284
от 29 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2018 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот със стопанско
п ред на значен ие, п редс та в л я ва щ: „Зас т роен
УПИ I – „за ветеринарна лечебница“, от кв. 1 по
плана на с. Дичин, заедно с построената в него
сграда (бивша ветеринарна лечебница)“ – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона
ред и приетите решения от общинския съвет.
Председател:
В. Спирдонов
10732

ОБЩИНА ГОДЕЧ
РЕШЕНИЕ № 93
от 9 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 и 9 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Годеч, реши:
1. Одобрява общ устройствен план на община
Годеч във фаза окончателен проект заедно с
изработените схеми и екологична оценка, правила и нормативи за приложението му, които
представляват неразделна част от настоящото
решение.
2. Възлага на кмета на община Годеч да
представя за приемане от Общинския съвет –
гр. Годеч, ежегоден доклад за изпълнението на
общия устройствен план на община Годеч.
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Общият устройствен план на община Годеч
не подлежи на обжалване съгласно чл. 215,
ал. 6 от ЗУТ.
Председател:
М. Владимирова
10775

ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 164
от 24 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 124а, ал. 1, 5 и 7, чл. 124б, ал. 1 във връзка
с чл. 125, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ Общинският съвет – гр. Девин, реши:
Одобрява частична промяна на ПУП – ПУР
на ул. Гимназиална от о.т. 1243 през о.т. 1242
до о.т. 1241 и от о.т. 1240 до о.т. 1240+100 и при
о.т. 44 и от о.т. 42 до о.т. 41 и о.т. 39 на ул. Освобождение – гр. Девин.
На основание ч л. 215, а л. 1 и 4 от ЗУ Т
решението може да бъде обжалвано чрез Общинския съвет – гр. Девин, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Смолян.
Председател:
Р. Чаушев
10788

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
РЕШЕНИЕ № 623
от 29 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Долна Митрополия, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план  за линейни обекти  на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания на обект „Кабел НН за външно ел. захранване за базова
станци я № 3707 „Теленор България“ – ЕА Д,
ПИ 02227.76.22, с. Байкал, община Долна Митрополия“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Плевен, чрез Община Долна
Митрополия.
Председател:
П. Петров
10879

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 150
от 29 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ, чл. 64, ал. 4, т. 2 от Закона за енергетиката, чл. 7, ал. 2 от ЗОС Общинският съвет –
гр. Елена, реши:
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1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – изграждане на кабелна линия средно напрежение (СрН)
между ЕПО към ТП „Долни Чукани“ 20 kV и ЕП
„Града запад“ 20 kV, по източната граница на имот
№ 27190.506.92 по КККР на неурбанизираната
територия на землище гр. Елена, стопанисван
от Община Елена. Трасето е с обща дължина
73 лин. м и площ на сервитута 292 кв. м, изцяло
в имот № 27190.506.92 по КККР.
2. Възлага на кмета на община Елена да
издаде заповед за учредяване на ограничено
вещно право – право на прокарване на линейните обекти за частта от трасето по т. 1 след
заплащане на изготвените и приети оценки на
Комисията по чл. 210 от ЗУТ.
На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Елена
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Ст. Златев
10888

ОБЩИНА ИСКЪР
РЕШЕНИЕ № 650
от 20 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет –
гр. Искър, реши:
1. Одобрява окончателен проект на общ устройствен план на община Искър.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
необходимите действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
Председател:
Л. Йолов
10890

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 704
от 29 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет –
гр. Нова Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – за обект „Изместване на
ел. провод 20 kV“ в землището на с. Караново,
община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Нова Загора, пред Административния съд – Сливен.
За председател:
Н. Минчев
10741
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ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ № 98
от 29 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Перущица, реши:
Одобрява изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за създаване на устройствен режим и разширение на Траурен парк
Перущица, кв. 21 и кв. 129 по регулационния
план на гр. Перущица, както следва:
1. Пр о мен я к в. 1 29 и к в. 21 и о б р а з у в а
нов кв. 21, като
В част регулации:
1.1. Променя западната уличнорегулационна
линия на кв. 129 – привежда трасето на третокласен път от републиканската пътна мрежа ІІІ8602 в съответствие със съществуващото трасе
с габарит, прецизиран съгласно Наредба № РД02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране
на комуникационно-транспортната система на
урбанизираните територии – 12 м, минимален
габарит – 10,50 м.
1.2. Заличава улица по регулация по о.т. 440
и 441, намираща се меж д у к в. 129 и к в. 21,
предвид изтичане сроковете по чл. 208, ал. 1 от
ЗУТ и предвид липсата на целесъобразност от
изграждането є (всички урегулирани поземлени
имоти в гореописаните квартали имат лице към
съществуващи улици).
1.3. От УПИ I – Спортни дейности, УПИ
II – Парк, УПИ III – Обслужващи дейности,
IV-1954 – Стопански дейности, от кв. 129 и IV1954 – Стопанска дейност, от квартал 21 образува нови УПИ: I – Траурен парк, II – Спортни
дейности, III-443 – Спорт, IV-1954 – Стопански
дейности.
1.4. Урегулира нов уличен паркинг в съответствие с материализирания му габарит – в
южната част на нов кв. 21.
В част застрояване:
Запазва съществуващото застрояване в УПИ
III-443 – Спорт, предвижда ново застрояване в
УПИ: I – Траурен парк в   устройствена зона
Тгп, II – Спортни дейности, IV-1954 – Стопански
дейности, в устройствена зона Смфп.
2. Променя уличнорег улационната линия
меж ду кв. 20 и кв. 129 в съответствие с новопроектираното трасе на третокласен път от
републиканската пътна мрежа ІІІ-8602.
3. Одобрява план-схеми на ин женерната
инфраструктура:
План-схема на комуникационно-транспортната мрежа, М 1:1000;
Схема електрификация, М 1:1000;
С хема водоснабд я ва не и ка на л иза ц и я,
М 1:1000.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ  чрез Общинския съвет – гр. Перущица, пред А дминистративния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Ив. Муров
10895
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ОБЩИНА ПЕТРИЧ

ОБЩИНА СИМИТЛИ

РЕШЕНИЕ № 991
от 27 септември 2018 г.

РЕШЕНИЕ № 840
от 13 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 2 и ал. 2
и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и предвид постъпило
искане вх. № 62-00-153 от 21.06.2018 г. от Агенция
„Пътна инфраструктура“ Общинският съвет –
гр. Симитли, реши:
1. Отменя поради отпаднала необходимост
цялостно Решение № 1339 от протокол № 82 на
заседание на Общинския съвет – гр. Симитли,
проведено на 21.08.2015 г. (ДВ, бр. 90 от 2015 г.),
за одобряване на ПУП – частично изменение на
план за регулация на гр. Симитли (за елементи
на техническата инфраструктура при изграждане
на АМ „Струма“, Лот 3) – новопроектирано трасе
на АМ „Струма“ – Лот 3, надлез, ново трасе на
път 1-1 София – Кулата (Е-79) и пътни връзки
с път 11-19 Симитли – Банско, отнасящо се за
кв. 23, 24, 25, 25а по плана на гр. Симитли.
2. Упълномощава кмета на община Симитли
да предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнение на настоящото решение.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет –
гр. Петр ич, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за трасе на външно
ел. захранване през поземлен имот по кадастралната карта за неурбанизираната територия в
землището на с. Ново Кономлади, както следва:
поземлен имот с идентификатор 52081.24.98 по
КККР – за селскостопански, горски, ведомствен
път, общинска публична собственост (имот с
номер 000098 по КВС), съгласно приложените
скица-проект, регистър на засегнатите имоти,
съгласуван от началника на СГКК – Благоевград, на 20.11.2017 г., и извадка от кадастралния регистър за неурбанизираната територия в
землището на с. Ново Кономлади.
2. Одобрява ПУП – ПП за трасе на външно
водоснабдяване през поземлени имоти по кадастралната карта за неурбанизираната територия в
землището на с. Ново Конимлади, както следва:
поземлен имот с идентификатор 52091.16.212
по КККР – за местен път, общинска публична
собственост (имот с номер 000212 по КВС),
52091.16.132 по КККР – за друг вид водно течение,
общинска публична собственост (имот с номер
000132 по КВС), 52091.16.42 по КККР – пасище,
публична общинска собственост (имот с номер
0 0 0 042 по К ВС), 52091.24.101 по К К К Р – за
селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост (имот с номер
000101 по КВС), съгласно приложените скицапроект, регистър на засегнатите имоти, съгласуван от началника на СГКК – Благоевград, на
20.11.2017 г., и извадка от кадастралния регистър
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ново Кономлади от 20.11.2017 г.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Г. Тренчев
10816

ОБЩИНА САТОВЧА
РЕШЕНИЕ № 453
от 9 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сатовча, одобрява окончателен проект на общ
устройствен план на община Сатовча.
На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ решението
не подлежи на обжалване.
Председател:
И. Моллов
10817

ВЕСТНИК

10666

Председател:
Вл. Христов

8. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30 ноември 2018 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
35 904
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 007 616
Дълготрайни материални и
нематериални активи
123 876
Други активи
14 489
Депозит в управление „Емисионно“
5 511 927
Всичко активи:
7 693 812
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 357 076
Други пасиви
186 954
Всичко задължения
3 544 030
Основен капитал
20 000
Резерви
4 246 478
Неразпределена печалба
-116 696
Всичко собствен капитал
4 149 782
Всичко пасиви:
7 693 812
Подуправител
За главен счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
Н. Стоянова
М. Тодорова
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30 ноември 2018 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
17 539 962
Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато
2 729 749
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Инвестиции в ценни книжа
26 985 560
Всичко активи:
47 255 271
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
16 598 624
Задължения към банки
12 392 894
Задължения към правителството
и бюджетни организации
10 623 383
Задължения към други депозанти
2 128 443
Депозит на управление „Банково“
5 511 927
Всичко пасиви:
47 255 271
Подуправител
За главен счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
К. Христов
М. Тодорова
10751
1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Кръгово
кръстовище при км 14+750 на път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път II-56), землището на с. Брестник,
община „Родопи“, област Пловдив, и на обект път
II-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до
км 24+819 – кръгово кръстовище при км 23+020
за кв. Долни Воден, в землищата на кв. Горни
Воден и кв. Долни Воден, община Асеновград,
област Пловдив, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Панайот Динков Сталев, наследник на Софка
Лазарова Сталева, собственик на имот с идентификатор 99088.18.5, намиращ се в землището
на кв. Долни Воден, община Асеновград, област
Пловдив, за постановяването на Решение № 739
на Министерския съвет от 15.10.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти  –  частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
10758
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Кръгово
кръстовище при км 14+750 на път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път II-56), землището на с. Брестник,
община „Родопи“, област Пловдив, и на обект път
ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до
км 24+819 – кръгово кръстовище при км 23+020
за кв. Долни Воден, в землищата на кв. Горни
Воден и кв. Долни Воден, община Асеновград,
област Пловдив, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Йордан Динков Сталев, наследник на Софка
Лазарова Сталева, собственик на имот с идентификатор 99088.18.5, намиращ се в землището
на кв. Долни Воден, община Асеновград, област
Пловдив, за постановяването на Решение № 739
на Министерския съвет от 15.10.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
10759
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Кръгово
кръстовище при км 14+750 на път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направле-
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нието на път ІІ-56), землището на с. Брестник,
община „Родопи“, област Пловдив, и на обект път
ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до
км 24+819 – кръгово кръстовище при км 23+020
за кв. Долни Воден, в землищата на кв. Горни
Воден и кв. Долни Воден, община Асеновград,
област Пловдив, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Георги Христов Пройчев, собственик на имот
с идентификатор 99088.19.146, намиращ се в
землището на кв. Долни Воден, община Асеновград, област Пловдив, за постановяването
на Решение № 739 на Министерския съвет от
15.10.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
10760
4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Кръгово
кръстовище при км 14+750 на път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път ІІ-56), землището на с. Брестник,
община „Родопи“, област Пловдив, и на обект път
ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до
км 24+819 – кръгово кръстовище при км 23+020
за кв. Долни Воден, в землищата на кв. Горни
Воден и кв. Долни Воден, община Асеновград,
област Пловдив, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Андон Иванов Кожухаров, собственик на
имот с идентификатор 99088.19.146, намиращ
се в землището на кв. Долни Воден, община
Асеновград, област Пловдив, за постановяването
на Решение № 739 на Министерския съвет от
15.10.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
10761
5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Кръгово кръстовище при км 14+750 на път ІІ-86
„П ловд и в – Ас еновг ра д“ (к м 102+949.95 по
направлението на път ІІ-56), землището на
с. Брестник, община „Родопи“, област Пловдив,
и на обект път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ от
км 14+860 до км 24+819 – кръгово кръстовище
при км 23+020 за кв. Долни Воден, в землищата
на кв. Горни Воден и кв. Долни Воден, община
Асеновград, област Пловдив, на основание чл.
34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Настоятелството на църква „Св.
Богородица“, собственик на имот с идентификатор 99087.8.3, намиращ се в землището
на кв. Долни Воден, община Асеновград, област
Пловдив, за постановяването на Решение № 739
на Министерския съвет от 15.10.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
10762
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6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Кръгово
кръстовище при км 14+750 на път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път ІІ-56), землището на с. Брестник,
община „Родопи“, област Пловдив, и на обект път
ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до
км 24+819 – кръгово кръстовище при км 23+020
за кв. Долни Воден, в землищата на кв. Горни
Воден и кв. Долни Воден, община Асеновград,
област Пловдив, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на „Лъки Кар“ – ООД, собственик на имот с
идентификатор 06447.4.13, намиращ се в землището на с. Брестник, община „Родопи“, област
Пловдив, за постановяването на Решение № 739
на Министерския съвет от 15.10.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
10763
7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Кръгово
кръстовище при км 14+750 на път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път ІІ-56), землището на с. Брестник,
община „Родопи“, област Пловдив, и на обект път
ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до
км 24+819 – кръгово кръстовище при км 23+020
за кв. Долни Воден, в землищата на кв. Горни
Воден и кв. Долни Воден, община Асеновград,
област Пловдив, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Грозданка Йорданова Линева-Петкова, наследница на Йордан Йорданов Линев, собственик на
имот с идентификатор 06447.4.14, намиращ се
в землището на с. Брестник, община „Родопи“,
област Пловдив, за постановяването на Решение
№ 739 на Министерския съвет от 15.10.2018 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
10764
8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Кръгово
кръстовище при км 14+750 на път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път ІІ-56), землището на с. Брестник,
община „Родопи“, област Пловдив, и на обект път
ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до
км 24+819 – кръгово кръстовище при км 23+020
за кв. Долни Воден, в землищата на кв. Горни
Воден и кв. Долни Воден, община Асеновград,
област Пловдив, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Александра Петрова Хаджиева, собственик на
имот с идентификатор 06447.4.15, намиращ се
в землището на с. Брестник, община „Родопи“,
област Пловдив, за постановяването на Решение
№ 739 на Министерския съвет  от 15.10.2018 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
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Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
10765
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Кръгово
кръстовище при км 14+750 на път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път ІІ-56), землището на с. Брестник,
община „Родопи“, област Пловдив, и на обект път
ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до
км 24+819 – кръгово кръстовище при км 23+020
за кв. Долни Воден, в землищата на кв. Горни
Воден и кв. Долни Воден, община Асеновград,
област Пловдив, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Атанаска Костадинова Ръжева-Козничка,
наследница на Димитър Костадинов Ръжев,
собственик на имот с идентификатор 06447.5.506,
намиращ се в землището на с. Брестник, община
„Родопи“, област Пловдив за постановяването
на Решение № 739 на Министерския съвет от
15.10.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
10766
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Кръгово
кръстовище при км 14+750 на път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път ІІ-56), землището на с. Брестник,
община „Родопи“, област Пловдив, и на обект път
ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до
км 24+819 – кръгово кръстовище при км 23+020
за кв. Долни Воден, в землищата на кв. Горни
Воден и кв. Долни Воден, община Асеновград,
област Пловдив, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мария Стоянова Ръжева, наследница на Димитър Костадинов Ръжев, собственик на имот с
идентификатор 06447.5.506, намиращ се в землището на с. Брестник, община „Родопи“, област
Пловдив, за постановяването на Решение № 739
на Министерския съвет от 15.10.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
10767
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Кръгово
кръстовище при км 14+750 на път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път ІІ-56), землището на с. Брестник,
община „Родопи“, област Пловдив, и на обект път
ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до
км 24+819 – кръгово кръстовище при км 23+020
за кв. Долни Воден, в землищата на кв. Горни
Воден и кв. Долни Воден, община Асеновград,
област Пловдив, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Атанаска Николова Аскари, наследница на
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Димитър Костадинов Ръжев, собственик на имот
с идентификатор 06447.5.506, намиращ се в землището на с. Брестник, община „Родопи“, област
Пловдив, за постановяването на Решение № 739
на Министерския съвет  от 15.10.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
10768
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Кръгово
кръстовище при км 14+750 на път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път ІІ-56), землището на с. Брестник,
община „Родопи“, област Пловдив, и на обект път
ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до
км 24+819 – кръгово кръстовище при км 23+020
за кв. Долни Воден, в землищата на кв. Горни
Воден и кв. Долни Воден, община Асеновград,
област Пловдив, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Димитър Николов Ръжев, наследник на Димитър Костадинов Ръжев, собственик на имот с
идентификатор 06447.5.506, намиращ се в землището на с. Брестник, община „Родопи“, област
Пловдив, за постановяването на Решение № 739
на Министерския съвет от 15.10.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
10769
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Кръгово
кръстовище при км 14+750 на път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път ІІ-56), землището на с. Брестник,
община „Родопи“, област Пловдив, и на обект път
ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до
км 24+819 – кръгово кръстовище при км 23+020
за кв. Долни Воден, в землищата на кв. Горни
Воден и кв. Долни Воден, община Асеновград,
област Пловдив, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Юлия Иванова Калчева, наследница на Георги
Иванов Власев, собственик на имот с идентификатор 06447.5.509, намиращ се в землището
на с. Брестник, община „Родопи“, област Пловдив, за постановяването на Решение № 739 на
Министерския съвет от 15.10.2018 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
10770
80. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
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кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С180022-091-0000895/3.12.2018 г.
възлага на Йордан Йорданов Господинов, София,
ж.к. Надежда I, бл. 139, вх. Д, ап. 105, следния
недвижим имот: магазин на две нива, намиращ
се в София, район „Овча купел“, ул. Зелена
ливада № 11, с площ 116,10 кв. м, разположен
в сутерена и в партера на сградата на коти
-3,40 м и -0,80 м, състоящ се от: на сутеренен
етаж – склад със застроена площ 21,50 кв. м,
на партерен етаж – магазинна зала и сервизно
помещение – тоа лет на, със заст роена п лощ
73,80 кв. м, заедно с 9,89 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж
върху поземления имот, върху който е построена сградата, съставляващ урегулиран поземлен
имот (парцел) II-294. Магазинът е разположен
в сграда с идентификатор 68134.4340.294.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. София (столица), цялата с площ 300 кв. м,
разположена в поземлен имот с идентификатор
68134.4340.294 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София (столица),
с площ 587 кв. м, при съседи: 68134.4340.293,
68134.4340.1500, 68134.4340.1510, 68134.4340.1511.
10787
25. – Софийският университет „Св. К лимент Охридски“ обявява конкурси за главни
асистенти по професионално направление: 2.2.
История и археология (Средновековна балканска история – Хранене и диететика във византийско-балканския свят X – XV век) – един;
2.2. История и археология (История на България – Съвременна българска история) – един;
4.5. Математика (Числени методи) – един; 3.5.
Обществени комуникации и информационни
науки (Книгознание, библиотекознание, библиография – Обработка на информационните
ресурси) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в
Правилника за условията и реда за придобиване
на научни степени и заемане на академични
длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи
се подават в ректората, Информационен център,
отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504,
бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83.
Приемно време – от 15 до 17 ч.
10689
7. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
за заемане на академична длъжност главен
асистент, както следва: в област на висше образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.7. Архитект у ра, строителство
и геодезия, научна специалност „Строителни
конструкции (стоманобетонни конструкции)“, за
катедра „Масивни конструкции“ – двама; научна
специалност „Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика
(ст роителна механика)“, за катедра „Ст роителна механика“ – един; научна специалност
„Водоснабдяване и канализация“, за катедра
„Водоснабдяване, канализация и пречистване на
водите“ – един; в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направле-
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ние 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,
за катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ – един; в област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство, за катедра „Рисуване
и моделиране“ – един; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.7. Администрация
и управление, научна специалност „Икономика
и управление“, за катедра „Земеустройство и
аграрно развитие“ – за работа по втори договор
на половин щат, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи по конкурсите се подават в отдел „Човешки
ресурси“, кабинет № 202, сграда ректорат на
УАСГ, София, бул. Хр. Смирненски № 1, тел.:
02/963-52-45, вътр. 449, и 02/866-90-54.
10746
337. – Т рак ийск и ят у ниверситет – Стара
Загора, обявява конкурси за академични длъжности: Аграрен факултет: главен асистент в
облас т на висше образова н ие 4. При род н и
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки,
научна специалност „Зоология“ – един; научна
специалност „Екология и опазване на екосистемите“ – един; в област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство,
научна специалност „Птицевъдство“ – един; научна специалност „Специални отрасли (зайци и
промишлен дивеч)“ – един; научна специалност
„Зоохигиена и организация на ветеринарното
обслужване“ – един; Педагогически факултет:
в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика, за академична длъжност доцент
по „Методика на обучението по математика
(начален етап на основната образователна степен)“ – един; за академична длъжност професор
по „Теория на възпитанието и дидактика“ – един.
Всички конкурси са със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; документи:
АФ – тел. 042/699443; ПФ – ул. Армейска № 9,
тел. 042/613758.
10738
6. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4.
Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Минералогия
и минерални суровини“. Срокът за подаване на
документи е 2 месеца от датата на обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията
на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55.
10791
7. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конк у рс за заемане на академична
длъжност главен асистент, научно направление
4.4. Науки за земята (Кристализация и структурен анализ на макромолекули) за нуждите
на направление „Структурна кристалография
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и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“. За справки
и подаване на документи – в канцеларията на
института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55.
10792
5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – изменение на план за улична
регулация при о.т. 21; план за улична регулация
от о.т. 21 – о.т. 12г до о.т. 12а, с надлъжни и
напречни профили на новопредвидената улица и
създаване на нови квартали 6 и 7, м. Стопански
двор – Казичене. Изменение границите на УПИ
І-1501, 1184, 1531 – „За администрация, офиси и
обслужващи дейности“, от кв. 6. План за регулация и застрояване за нов УПИ ІV-2720 – „За
производствени и складови дейности и площадка
за дейности и търговия с отпадъци“, от кв. 6.
План за регулация и застрояване за нов УПИ
І-101 – „За петролна база, бензиностанция и жилищна сграда“, от кв. 7. Проектите са изложени
в район „Панчарево“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до главния
архитект на Столичната община чрез район
„Панчарево“.
10754
38. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външен електропровод
през ПИ с идентификатори № 10447.520.1344 и
10447.520.1345 по КККР на гр. Велико Търново
за захранване с ток на ПИ с идентификатори
№ 10447.520.4106 и 10447.520.4091, както и за ПП
за трасе на външно ВиК захранване през ПИ с
идентификатори № 10447.520.1344, 10447.520.1345,
10447.520.4106 и 10447.520.4091 за захранване с
вода на ПИ с идентификатори № 10447.520.4106
и 10447.520.4091. Проектът се намира в общинската администрация, стая 516. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Велико
Търново в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
10674
30. – Общ и на Кос т и нброд на основа н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в общинската администрация е пост ъпил проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за „Външно ел. захранване с кабели СрН 20 kV,
МКТП 250 kVA/20 kV (с Тр-р 160 kVA/20 kV) и
нов РОМзк 20 kV на съществуващ ЖР стълб“
за Предприятие за производство на плодови
сокове и мармалад в ПИ 173007 в землището на
с. Петърч, м. Герено, с трасе на ел. захранването
през поземлен имот № 000035 – река, и поземлен имот № 000595 – местен път, в землището
на с. Петърч. Проектът е изложен във входно-
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то фоайе на таблото за съобщения в сградата
на общинската администрация – Костинброд,
ул. Охрид № 1, и е публикуван на интернет
страницата на Община Костинброд на адрес
http://www.kostinbrod.bg. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
10729
31. – Общ и на Кос т и нброд на основа н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в общинската администраци я е пост ъпил проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за „Прокарване на канализация по общински
път ПИ 38978.507.5 от сградно канализационно
отклонение на УПИ № XVI-388.107 – „За магазин и ск лад за сортиране на дрехи втора
употреба“, в квартал 203 по действащия регулационен план на гр. Костинброд до заустване
в РШ Г.90 на съществуваща канализация ∅ 300
(Кл. Г.18) по ул. Люлин в Костинброд, с трасе на канализацията през поземлени имоти с
идентификатори 38978.386.34 – нива на Цветанка
Дойчева, 38978.386.52 – нива на наследници на
Георги Папаланов, 38978.388.2 – местен път,
38978.507.5 – местен път до урбанизираната територия на гр. Костинброд. Проектът е изложен
във входното фоайе на таблото за съобщения в
сградата на общинската администрация – Костинброд, ул. Охрид № 1, и е публикуван на
интернет страницата на Община Костинброд
на адрес http://www.kostinbrod.bg. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУ Т заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
10730
42. – Община Пловдив на основание чл. 25,
ал. 2 от ЗОС съобщава, че е издадена Заповед
№ 18ОА 2638 от 13.11.2018 г., с която се отчуждава част с площ 644 кв. м от поземлен имот
с идентификатор 56784.532.149 по КК и КР на
гр. Пловдив, с адрес на имота: Софийска жп
линия № 3. Съгласно действащия регулационен
план на кв. Модър, Пловдив, отчуж даваната
част от имота попада в уличната регулация
на ул. Модър от о.т. 72 до о.т. 87. Имотът се
отчуждава от собствениците Георги Богданов
Тотов, Георги Тодоров Георгиев, Димитър Тодоров Челибашки, а 23,92 кв. м от отчуждаваната част от поземления имот е с неустановен
собственик. Определеното съгласно чл. 22 от
ЗОС и § 1 от ДРЗОС равностойно парично
обезщетение е 52 10 0 лв. без ДДС, като за
23,92 кв. м от отчуждаваната част от имота – с
неустановен собственик, е в размер 1935,15 лв.
без ДДС. Обезщетението за горепосочените
лица се внася в „Инвестбанк“ – АД, по сметка
на правоимащите собственици или в посочена
от тях банкова сметка. Обезщетението за неустановения собственик на основание чл. 29,
ал. 2 от ЗОС се внася в „Инвестбанк“ – АД,
по сметка на Община Пловдив. В този случай
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банката изплаща обезщетението на лицето,
което установи правата си по съдебен ред. Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, по реда на АПК, а
за неустановения собственик – в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
10739
63. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план (ПП) на обект: „Външен водопровод от ПС – Силистра, ІІ подем,
до ВК – Калипетрово“, на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да
се запознаят с проекта в сградата на Община
Силистра и да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската администрация.
10672
64. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) на обект: „Захранващ водопровод-1
от НР Висока зона (400 м 3) до вътрешната водопроводна мрежа на с. Айдемир“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“,
заинтересуваните страни могат да се запознаят
с проекта в сградата на Община Силистра и да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
10669
65. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) на обект: „Външен водопровод от
БПС „Раней 1“ до ПС „Айдемир“ (НР Ниска
зона 3000 м 3“. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУ Т в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта
в сградата на Община Силистра и да направят
писмени възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
10670
66. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) на обект: „Външен водопровод от
ПС „Айдемир“ до НР Висока зона (400 м 3)“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да
се запознаят с проекта в сградата на Община
Силистра и да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската администрация.
10671
67. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) на обект: „Захранващ водопровод-2
от НР Ниска зона (3000 м 3) до вътрешната водо-
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проводна мрежа на с. Айдемир“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“,
заинтересуваните страни могат да се запознаят
с проекта в сградата на Община Силистра и да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
10673
450. – Областният управител на област Стара
Загора на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е одобрeн технически
инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 1 от 27.11.2018 г. от областния
управител на област Стара Загора за строеж:
Реконструкция на тласкателен водопровод от
ПС „Зимница“ до ПС „Ягода“ – II подем (етапно), намиращ се на територията на община
Николаево и община Мъглиж, област Стара
Загора. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано съгласно чл. 149, ал. 4 от ЗУТ пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област Стара Загора.
10728
17. – Община Шумен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план по чл. 110,
ал. 1, т. 5 от ЗУТ за „Външен електропровод“ и
„Външен водопровод и канализация“ до имоти
с идентификатори 83510.381.36 и 83510.381.37 по
кадастралната карта на гр. Шумен в местността
Якова. Запознаване с проекта – в стая 340 на
общината в приемното време всяка сряда от 13
до 17 ч. и всеки петък от 8,30 до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
10774

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Георги Тодоров
Славчев и Ренета Бориславова Славчева, и двамата от Ловеч, ж.к. Червен бряг, бл. 121, вх. Б,
ап. 3, за установяване незаконосъобразността
на Инструкция № Із-37 от 12.01.2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от
държавните служители на Министерството на
вътрешните работи, издадена от министъра на
вътрешните работи, в частта є по чл. 1, 2 и 6,
по което е образувано адм. д. № 12903/2018 г.
по описа на Върховния административен съд.
10756
Административният съд – Бургас, IV състав,
съобщава, че по чл. 218, ал. 2 ЗУТ е постъпило оспорване от ЕТ „Дарс – 91 – Димитър
Събков“ със седалище и адрес на управление
Бу ргас, ул. Лермонтов № 32, ет. 1, ап. л яв,
ЕИК 030183835, „Еми“ – ООД, със седалище
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и адрес на управление Бургас, ул. Адам Мицкевич № 1, вх. Б, ет. 3, ап. 7, ЕИК 81297989, и
Здравко Калинов Радев, с. Бродилово, община
Царево, област Бургас, против Решение № 43-7
от 26.06.2018 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а,
ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 136, ал. 1 и
чл. 16а от ЗУТ е одобрен подробен устройствен
план – план за улична регулация (ПУП – ПУР)
за територията между път 1-6 „Бургас – София“,
път 1-9 „Бургас – Варна“, Северен обходен път и
ул. Транспортна, в разширението на строителните граници на гр. Бургас в устройствени зони
13/Смф, 7/Оз, 07079/22 и 07079/24 по одобрения
ОУП на гр. Бургас, с което се обособяват обслужващи улици, инфраструктурни коридори,
пешеходни зони, нови квартали от кв. 1 до кв.
30 и се урегулират в тях нови УПИ, отредени
„За КПС“, „За ТП“ и „За инженерно-техническа инфраструктура и озеленяване“, съгласно
черните, сините, червените, зелените и кафявите линии и надписи върху плана и таблица
с баланс на територията, които са неразделна
част от решението, в частта, касаеща имоти
с идентификатори 07079.2.1994; 07079.2.1993 и
07079.2.2609.1 по КККР на гр. Бургас. По оспорването е образувано адм. д. № 2712/2018 г.,
насрочено за 13.02.2019 г. от 10 ч. Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от
деня на обнародването в „Държавен вестник“ с
подаване на заявление, съдържащо реквизитите
по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, и представяне на писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересовано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадените
жалби от ЕТ „Дарс – 91 – Димитър Събков“,
„Еми“ – ООД, и Здравко Калинов Радев.
10812
Административният съд – Видин, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191, ал. 2 и чл. 188, във
връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от прокурор на Окръжната прокурату ра – Видин, против приложение № 4 на
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на ОС –
гр. Кула, приета с Решение № 24 от 15.02.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Кула, по което е
образувано адм. д. № 296/2018 г. по описа на
Административния съд – Видин, което е насрочено за разглеждане на 31.01.2019 г. от 9,30 ч.
10743
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от РИ „Свидетелите на
Йехова в България“, София, с която са оспорени
текстовете от чл. 26а до 26е на Наредбата за
осигуряване на обществения ред, опазване на
околната среда и опазване на имуществото на
територията на община Враца, приета и допъл-
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вана с решения на Общинския съвет – гр. Враца,
по което е образувано адм. дело № 639/2018 г.
по описа на Административния съд – Враца,
насрочено за 15.01.2019 от 10,30 ч.
10776
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Милчо Генжов – прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово, против разпоредбата на чл. 19,
ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с
общински жилища на Община Дряново, приета
с Решение № 248 от 27.02.2017 г., изм. с Решение
№ 311 от 28.07.2017 г., изм. с Решение № 428 от
28.03.2018 г. на Общинския съвет – гр. Дряново, по което е образувано адм. д. № 336/2018 г.
по описа на Административния съд – Габрово,
насрочено за 9.01.2019 г. от 11,15 ч.
10825
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжна прокуратура – Кюстендил, срещу разпоредбите на чл. 34, ал. 1, т. 9 – 12
от Наредбата за определянето на местните такси
и цени на услуги на територията на община
Дупница, приета с Решение № 101 по протокол
№ 4 от 19.04.2013 г. на ОбС – гр. Дупница. По
оспорването е образувано адм. дело № 442/2018 г.
по описа на Административния съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито съдебно
заседание на 23.01.2019 г. от 10 ч.
10826
А дминистративният съд – Пазард ж ик, Х
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил
протест на Станка Димитрова – прокурор при
Окръжна прокуратура – Пазарджик, подаден
против Наредба № 1 за обществени я ред в
Община Ракитово, приета с Решение № 873 от
30.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Ракитово,
взето с протокол № 079, изм. и доп. с Решение
№ 408/2013 г., Решение № 652/2014 г. и Решение № 013/2015 г. на Общинския съвет – гр.
Ракитово. По оспорването е образувано адм. д.
№ 1079/2018 г. по описа на Административния
съд – Пазарджик.
10827
Административният съд – Пловдив, Х състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 3397 по описа за 2018 г. на Административни я съд – Пловдив, по жалба на дру жество
„Родопи Инвест Груп“ – АД, срещу Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 7 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община „Родопи“,
приета с Решение № 304, взето с протокол № 19
от 12.10.2017 г. на Общинския съвет „Родопи“.
10777
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Администрат и вноп р оце с уа л н и я кодекс с ъ о бща ва , че е
постъпило оспорване от Милен Кирилов Енев
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срещу Заповед № РД-9Р-29 от 19.02.2018 г. на
заместник-министъра на културата, издадена на
основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3
от Закона за културното наследство, по което
е образувано адм. д. № 9133/2018 г. по описа
на Административния съд – София-град, ІІ отделение, 68 състав, насрочено за 6.02.2019 г. от
10,30 ч. Всеки, който има правен интерес, може
да се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
10742
Административният съд – София-град, ХVІІІ
тричленен състав, на основание чл. 188, чл. 189,
ал. 1 и 2, чл. 191, ал. 2 и чл. 192 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Мартин
Ванев Попов срещу Наредбата за организация
на движението на територията на Столична
община, с която оспорва текстове от Наредбата
за организация на движението на територията
на Столична община, както следва: частично
чл. 132 от наредбата, чл. 139 от наредбата, чл. 140,
ал. 2, изр. последно от наредбата, частично
чл. 141, ал. 1 и изцяло ал. 2 от наредбата, чл. 142
от наредбата, по което е образувано адм. дело
№ 10513/2018 г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.12.2018 г. от 11 ч.
10778
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Христо Костадинов Джампалски, с която се оспорва т. 2 от Решение № 544
от 26.07.2018 г. по протокол № 57 на Столичния
общински съвет, с която е одобрен проект за
план за застрояване на ж.к. Дружба 2 – II част,
район „Искър“, в граници: бул. Копенхаген,
ул. Обиколна, бул. Крайречен, бул. Проф. Цветан Лазаров, съгласно приложения проект без
урегулираните поземлени имоти и улици по т. 4 и
5 и без кв. 16 по т. 6, без допускане на намалени
разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица, в частта, отнасяща се
до ПИ с идентификатор 68134.1505.1043, отреден
УПИ VI-1043 за „магазини и офиси“ от кв. 27,
по която е образувано адм. д. № 10524/2018 г. по
описа на Административния съд – София-град,
ІI отделение, 72 състав.
10779
А дминистративният съд – София област,
осми 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 № 1188/2018 г. по описа на съда
по протест на Окръжна прокуратура – София,
което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 13.02.2019 г. от 10 ч. и по
което предмет на оспорване е чл. 22В, ал. 6,
т. 1 от Наредба № 1 за поддържане и опазване
на обществения ред, общественото имущество
и околната среда в община Ботевград. Конституирани страни в производството са: Окръжната
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прокуратура – София, ответник по оспорването
е Общинският съвет – Ботевград, чрез председателя му.
10828
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава за постъпил протест от
прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково,
с който се оспорва разпоредбата на чл. 44 от
Наредба № 17 за управление на отпадъците на
община Харманли, приета с Решение № 524
от 16.04.2014 г. на Общинския съвет – гр. Харманли, в частта относно въведеното изискване
за притежаване на разрешение по Закона за
управление на отпадъците, или комплексно
разрешително, издадено по реда на глава VII,
раздел II от ЗОС, за дейностите по събиране и
транспортиране на ИУМПС, както и да бъдат
обявени за нищожни разпоредбите на чл. 59,
60, 61, 62 и чл. 63, раздел I „Принудителни административни мерки“, както и разпоредбите
на чл. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 84 и чл. 85,
раздел ІІ „Административни нарушения и наказания“ от глава XIV „Принудителни административни мерки и административнонаказателни
разпоредби“ от Наредба № 17 за управление на
отпадъците на община Харманли, по който е
образувано адм. дело № 1135/2018 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 16.01.2019 г. от 10 ч.
10789
Видинск ият районен съд, г р. колеги я, ІІ
състав, призовава Марио Шкетино с последен
адрес Италия, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда за получаване препис от исковата молба
ведно с приложенията към нея като ответник
по гр. д. № 2037/2018 г., заведено от Вилияна
Александрова Вълчева по чл. 123, ал. 2 от СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
10785
Димитровградският районен съд, гражданска колегия, уведомява Кийт Доуърти, роден
на 29.01.1961 г., гражданин на САЩ, с последен
адрес САЩ, гр. Джорджтаун, Делауеър, сега
с неизвестен адрес, че е ответник по гр. д.
№ 1770/2018 г., заведено от Таня М. Танева за иск
по чл. 49 от СК, и му указва, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в канцеларията на Районния
съд – Димитровград, гражданско отделение, за
връчване на съобщението по чл. 131 от ГПК
ведно с исковата молба и приложенията към
нея. В противен случай ще му бъде назначен
особен представител.
10829
Кюстендилският районен съд, единадесети
гра ж данск и състав, призовава Пол Мулдер,
гражданин на Република Южна Африка, роден
на 16.11.1971 г., с неизвестен адрес в чужбина и
в Република България, като ответник по гр.д.
№ 2164 от описа на съда за 2018 г. в двуседмичен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на Районния съд – Кюстендил, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
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нея, депозирана от Мария Димитрова Лучанска
като майка и законен представител на детето
Николас Винсент Мулдер, родено на 3.02.2014 г.,
с която против него е предявен иск с правно
основание чл. 149 от СК – за присъждане на
издръжка на детето, платима чрез неговата
майка и законен представител, в размер 500 лв.
месечно, както и иск по чл. 127, ал. 2 от СК за
предоставяне упражняването на родителските
права на ищцата по отношение на малолетното
дете. В едномесечен срок от получаването им
ответникът може да подаде отговор на исковата
молба по реда на чл. 131 от ГПК. Ако лицето
не се яви за получаване на съдебните книжа
в указания срок, съдът ще му назначи особен
представител – арг. от разпоредбите на чл. 48,
ал. 2 от ГПК.
10830
Кюстендилският районен съд, единадесети
гра ж данск и състав, призовава Пол Мулдер,
гражданин на Република Южна Африка, роден
на 16.11.1971 г., с неизвестен адрес в чужбина и
в Република България, като ответник по гр.д.
№ 2210 по описа на съда за 2018 г. в двуседмичен срок от обнародването на настоящото
съобщение в „Държавен вестник“ да се яви
в канцелари ята на Районни я съд – К юстендил, за да получи препис от исковата молба и
приложенията към нея, депозирана от Мария
Димит рова Лу чанска като майка и законен
представител на детето Николас Винсент Мулдер, родено на 3.02.2014 г., с която против него
е предявен иск с правно основание чл. 149 от
СК – за присъждане на издръжка на детето,
платима чрез неговата майка и законен представител, за периода 2.11.2017 г. – 2.11.2018 г., в
размер 500 лв. месечно. В едномесечен срок от
получаването им ответникът може да подаде
отговор на исковата молба по реда на чл. 131
от ГПК. Ако лицето не се яви за получаване
на съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител – арг. от
разпоредбите на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
10744
Маданският районен съд призовава Питър
Антъни Шиърман, роден на 14.05.1947 г. в гр. Лондон, Айзълуърт, Великобритания, с неизвестен
адрес в Република България и Великобритания,
да се яви в съда на 19.12.2018 г. в 10 ч. за връчване на съдебни книжа като ответник по гр.д.
№ 299/2018 г. по описа на Маданския районен
съд, заведено от Росица Иванова Шиърман за
развод по чл. 49 от СК. В случай че не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
10786
Плевенският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението ответника Дийн Джеймс
Дик, роден на 24.08.1982 г., гражданство Канада, с
деклариран настоящ адрес в страната – Пловдив,
ул. Панагюрище № 17, ет. 2, ап. 1, актуален от
25.03.2013 г., и с неизвестен адрес в чужбина, да
се яви в канцеларията на Плевенския районен
съд, за да получи преписи от исковата молба
и приложенията по гр. д. № 5477/2018 г. – VІІ
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гр. състав, по описа на Плевенския районен съд,
заведено от Ариана Викторова Дик от Плевен
против него за прекратяване на брака им на
основание чл. 49, ал. 1 от СК. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
10782
Пловдивският районен съд, ХVІІ гр. състав,
съобщава на Владимир Иванов Черноземски, с
неизвестен адрес, че в едноседмичен срок считано
от датата на обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в съда, за да получи съдебните
книжа като ответник по гр. д. № 14635/2018 г.
на ПдРС, ХVІІ гр. състав, заведено от Община
Пловдив с основание чл. 124 от ГПК и чл. 54,
ал. 2 от ЗКИР, с оглед депозиране на писмен
отговор по чл. 131 от ГПК. Ако въпреки публикацията ответникът не се яви в съда при
разглеждане на делото, съдът ще му назначи
особен представител.
10745
Русенският районен съд, гр. колегия, VІІ
състав, призовава Албан Абази Абази, роден в
Албания, с неизвестен адрес, да се яви в съда в
Русе, ул. Александровска № 57, на 30.01.2019 г.
в 14 ч., за ла 10, като ответник по г р. дело
№ 7082/2018 г., заведено от Мелис Сабинова
Бояджиева, както и да получи препис от исковата молба и приложените към нея писмени
доказателства или да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
10783
Софийският районен съд, ІІ ГО, 63 състав,
призовава Петър Иванов Секулички, с регистриран постоянен адрес в София, ж.к. Надежда ІI,
бл. 205, ет. 4, ап. 16, с регистриран настоящ адрес
в Словакия, без адресна регистрация в Република
България и с неизвестен адрес в чужбина, да
се яви в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на съда, за
да получи съответен препис от исковата молба
и приложенията към нея, подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД, съдържаща искове за
осъждане на ответника да заплати сума, представляваща стойността на незаплатена топлинна
енергия, законна лихва за забава върху нея, сума
за дялово разпределение и законна лихва върху
нея, които вземания са във връзка с предоставена
от ищеца топлинна енергия в топлоснабден имот,
намиращ се в София, ж.к. Надежда ІІ, бл. 205,
ет. 4, ап. 16, по която искова молба е образувано
гр.д. № 80918/2017 г. по описа на СРС, ІІ ГО,
63 състав. Предупреждава призоваваното лице,
че ако въпреки публикацията не се яви в съда
в посочения срок, ще му бъде назначен особен
представител. Разпореждането не подлежи на
обжалване.
10780
Софийският районен съд кани държателя
на временно удостоверение № 370/2013 г. за
2000 броя поименни акции с право на глас от
капитала на „Галенит“ – АД, ЕИК 108077964,
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със седалище и адрес на управление Кърджали 6600, ул. Републиканска № 83, с номера от
№ 6481 до № 8480 включително, които акции
са с номинална стойност от по 1 лв. всяка,
прехвърлени с джиро № 1 от 5.06.2013 г. от Рени
Павлова Янакиева на „Мундоро Инвестмънт БГ
Инк“ (БВО дружество номер: 1762741), учредено
в Британски Вирджински острови, с адрес на
управление Удбърн хол 3162, Роуд Таун, Тортола,
VG1110, да заяви по настоящото дело правата
си върху ценната книга на заповед най-късно
до откритото съдебно заседание, насрочено на
28.03.2019 г. от 10 ч., когато ще се разгледа молбата на „Мундоро Инвестмънт БГ Инк“ (БВО
дружество номер: 1762741), учредено в Британски
Вирджински острови, с адрес на управление
Удбърн хол 3162, Роуд Таун, Тортола, VG1110,
за обезсилване на ценната книга на заповед. В
случай че в указания срок държателят не заяви
своите права, ценната книга ще бъде обезсилена.
10781
Софийският районен съд, 120 състав, призовава Стефан Джон Росър, с последен известен адрес
София, ул. Фредерик Жолио-Кюри № 21, бл. 302,
ет. 9, ап. 25, да се яви в съда като ответник по
гр. д. № 55265/2017 г., заведено от „УниКредит
Булбанк“ – АД, и да получи книжа – препис
от ИМ и приложенията към същата, както и
разпореждане по чл. 130 от ГПК по делото.
10784
Разградският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 281/2018 г. по предявено на
25.10.2018 г. мотивирано искане от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
чрез председателя Пламен Георгиев Димитров
срещу Ренгинар Яшар Яшар, постоянен адрес:
с. Подайва, община Исперих, област Разград,
ул. Дунав № 26, и настоящ адрес: с. Световрачене, Столична община, област София, район
„Нови Искър“, ул. Дружба № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 5,
Димитър Ангелов Манолов, постоянен адрес:
с. Подайва, община Исперих, област Разград,
ул. Дунав № 26, и настоящ адрес: с. Световрачене, Столична община, област София, район
„Нови Искър“, ул. Дружба № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 5,
и Арзу Димитрова Ангелова с постоянен адрес:
с. Подайва, община Исперих, област Разград,
ул. Дунав № 26, чрез законния є представител
Ренгинар Яшар Яшар, за отнемане в полза
на държавата имущество на обща стойност
272 276,09 лв., формирана като сбор от следните
компоненти:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Ренгинар Яшар Яшар:
Недвижим имот: поземлен имот с начин на
трайно ползване – дворно място, намиращо се
в чертите на с. Подайва, ул. Дунав № 26, община Исперих, област Разград, за който по скица
№ 180/7.04.2009 г. на община Исперих, област
Разград, и дворищно-регулационния план, утвърден със Заповед № 453 от 14.07.1982 г., е отреден
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парцел ІІ-86 в квартал 27 с площ 700 кв. м, ведно със застроените в имота: 1. самостоятелен
обект с начин на трайно ползване – жилищна
сграда, със застроена площ 32 кв. м, ведно с
прилежащото мазе със застроена площ 9 кв. м;
2. самостоятелен обект с начин на трайно ползване – второстепенна сграда, със застроена площ
36 кв. м и подобрения, при граници и съседи
на парцела: улица, парцел І-85, парцел ХІІ-85.88
и парцел ІІІ-86.87 от квартал 27 по плана на
селото. Имотът е придобит от Ренгинар Яшар
Яшар с нотариален акт за продажба на недвижим
имот № 38, том III, рег. № 2190 г., дело № 233 от
14.04.2009 г. (вписан в Службата по вписванията,
вх. рег. № 467/14.04.2009 г., акт № 133, том II,
дело № 287/2009 г. на СВ – Исперих). Пазарна
стойност на имота към настоящи я момент:
28 000 лв.
Товарен автомобил марка „Фиат Дукато“,
рег. № РР3938ВА, дата на първа регистрация
1.12.2000 г., рама: ZFA23000006012387; двигател:
няма номер; придобит от Ренгинар Яшар Яшар
с договор за покупко-продажба от 24.07.2013 г.
Към настоящия момент пазарната стойност на
автомобила е 1000 лв.
Сумата в размер 3597,80 лв. с левовата равностойност на 1837,54 евро, представляваща
направени вноски по разплащателна сметка
№ 18357331 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Ренгинар Яшар Яшар.
Сумата в размер 15 000 лв. с левовата равностойност на 7660,88 евро, представляваща
направена вноска по разплащателна сметка
№ 18357331 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Ренгинар Яшар Яшар.
Сумата в размер 500 лв. с левовата равностойност на 255,36 евро, представляваща направена
вноска по разплащателна сметка № 18357331 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ренгинар Яшар
Яшар.
Сумата в размер 5366,50 лв., представляваща
направена вноска по спестовен влог № 17257769,
открит на 18.06.2009 г. в „Банка ДСК“ – АД, с
титуляр Ренгинар Яшар Яшар.
Су мата в размер 4633,95 лв., представл яваща прехвърлена сума от депозитна сметка
№ 17337568, в „Банка ДСК“ – А Д, с титуляр
Ренгинар Яшар Яшар.
Сумата в размер 10 800 лв., представляваща
направена вноска по спестовен влог № 17257769,
открит на 18.06.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Ренгинар Яшар Яшар.
Сумата в размер 5512 лв., представляваща
направена вноска по спестовен влог № 17257769,
открит на 18.06.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Ренгинар Яшар Яшар.
Сумата в размер 1931,49 лв., представляваща
вноски от трети лица, направени през 2014 и
2015 г., по спестовен влог № 17257769, открит на
18.06.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Ренгинар Яшар Яшар.
Сумата в размер 40 721,35 лв., представляваща
получени парични средства чрез международната система за бързи разплащания „Western Union“.
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На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Димитър Ангелов
Манолов:
Су мата в размер 13 лв., представл яваща
вноска по разплащателна сметка № 20160220,
открита на 6.03.2012 г. и закрита на 31.01.2017 г.
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Димитър Ангелов Манолов.
На основание чл. 72, чл. 63, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Ренгинар
Яшар Яшар:
С у мата 150 0 лв., п редставл яваща 1/2 о т
остатъка от пазарната стойност на недвижим
имот, намиращ се в урбанизирана територия,
с трайно жилищно предназначение, а именно:
полумасивна жилищна сграда със застроена
площ 120 кв. м, с мазе с площ 9 кв. м и паянтова второстепенна сграда със застроена площ
15 кв. м, построени въз основа на отстъпено
право на строеж върху общинско дворно място,
съставляващо по ПУП на с. Прохлада, община Дулово, област Силистра, от 1963 г. УПИ
XIII – общински, в кв. 13, с площ 740 кв. м,
при граници: улица, УПИ XIV-170, Х – общ., и
ХІІ – общ., придобит на 22.11.2007 г. с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 182,
том VIII, рег. № 7762/2007 г., дело № 1220 от
22.11.2007 г. (вписан в Службата по вписванията,
вх. рег. № 1994/22.11.2007 г., акт № 46, том VII,
дело № 1396/2007 г. на СВ – Дулово), и отчужден
на 7.07.2010 г. с нотариален акт за продажба на
недвижим имот № 155, том II, рег. № 3192 г.,
дело № 313 от 7.07.2010 г. (вписан в Службата
по вписванията вх. рег. № 1980/7.07.2010 г., акт
№ 121, том 9, дело № 1668/2010 г. на СВ – Дулово) към датата на отчуждаването, която не е
преобразувана в друго имущество.
На основание чл. 72, чл. 63, ал. 2, т. 5 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Димитър
Ангелов Манолов:
Сумата в размер 1500 лв., представляваща 1/2
от остатъка от пазарната стойност на недвижим
имот, намиращ се в урбанизирана територия,
с трайно жилищно предназначение, а именно:
полумасивна жилищна сграда със застроена
площ 120 кв. м, с мазе с площ 9 кв. м и паянтова второстепенна сграда със застроена площ
15 кв. м, построени въз основа на отстъпено
право на строеж върху общинско дворно място,
съставляващо по ПУП на с. Прохлада, община Дулово, област Силистра, от 1963 г. УПИ
XIII – общински, в кв. 13, с площ 740 кв. м,
при граници: улица, УПИ XIV-170, Х – общ., и
ХІІ – общ., придобит на 22.11.2007 г. с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 182,
том VIII, рег. № 7762/2007 г., дело № 1220 от
22.11.2007 г. (вписан в Службата по вписванията,
вх. рег. № 1994/22.11.2007 г., акт № 46, том VII,
дело № 1396/2007 г. на СВ – Дулово) и отчужден
на 7.07.2010 г. с нотариален акт за продажба на
недвижим имот № 155, том II, рег. № 3192 г.,
дело № 313 от 7.07.2010 г. (вписан в Службата
по вписванията, вх. рег. № 1980/7.07.2010 г., акт
№ 121, том 9, дело № 1668/2010 г. на СВ – Дулово), към датата на отчуждаването, която не
е преобразувана в друго имущество.
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Сумата в размер 1200 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка
„Опел Астра“, рег. № СС2195СВ, дата на първа
регистрация 1.01.1998 г., придобит от Димитър
Ангелов Манолов с договор за покупко-продажба
от 9.02.2009 г. и отчужден на 31.05.2017 г.
Сумата в размер 4200 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка
„Мерцедес Е270 ЦДИ“, рег. № СС5418РВ, дата
на първа регистраци я 1.01.2002 г., придобит
от Димитър А нгелов Манолов с договор за
покупко-продажба от 23.07.2012 г. и отчужден
на 27.08.2015 г.
На основание чл. 65, чл. 63, ал. 2, т. 5 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Димитър
Ангелов Манолов:
Недвижим имот: самостоятелен обект с начин
на ползване – жилище, намиращо се в чертите
на гр. Исперих, община Исперих, област Разград,
в триетажна многофамилна жилищна сграда
с мансарден етаж, построена при отстъпено право на строеж в поземлен имот с начин на трайно
ползване – жилищно застрояване, намиращо се
в чертите на гр. Исперих, ул. Цар Симеон № 1а,
община Исперих, област Разград, за който по
скица № 468/05.09.2012 г. на Община Исперих
и ЗРП на града, утвърден със Заповед № 105
от 30.06.1998 г., е отреден УПИ XXII в квартал
186, образуван от имот № 1928 с площ 377 кв. м.
Имотът е придобит от Димитър Ангелов Манолов с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 56, том VII, рег. № 7523, дело
№ 972 от 12.09.2012 г. (вписан в Службата по
вписванията, вх. рег. № 2806/2012 г., акт № 143,
том 11, дело № 2125/2012 г. на СВ – Исперих),
и с нотариален акт за дарение на недвижим
имот № 60, том II, рег. № 1927, дело № 228 от
30.05.2017 г. (вписан в Службата по вписванията,
вх. рег. № 1331/30.05.2017 г., акт № 35, том 6,
дело № 1052/2017 г. на СВ – Исперих). Пазарна
стойност на имота към настоящи я момент:
58 000 лв.
1/3 и деа л на час т о т нед ви ж и м и и мо т и:
1. поземлен имот с начин на т райно предназначение – урбанизиран, и начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни
нужди, намиращ се в чертите на с. Белинци,
община Исперих, област Разград, за който по
скица № 15-119471/24.04.2014 г. на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър, Служба – Разград, и по кадастралната карта, одоб
рена със Заповед № РД-18-35 от 18.08.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, е отреден
поземлен имот № 03472.40.80 с площ по кадастралната карта 409 кв. м, при граници и съседи:
имот № 03472.40.91, имот № 03472.40.81, имот
№ 03472.40.82 и имот № 3472.40.118. Данъчна
оценка на имота: 854 лв., а на дарените идеални
части – 142,33 лв.; 2. поземлен имот с начин
на т райно предназначение – у рбанизиран, и
начин на трайно ползване – незастроен имот
за жилищни нужди, намиращ се в чертите на
с. Белинци, община Исперих, област Разград,
за която по скица № 15-119454/24.04.2014 г. на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
Служба – Разград, и по кадастралната карта,
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одобрена със Заповед № 18-35 от 18.08.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, е отреден
поземлен имот № 03472.40.121, с площ по кадастралната карта 2666 кв. м, при граници и
съседи: имот № 03472.40.120, имот № 03472.10.46,
имот № 03472.10.87, имот № 3472.10.49, имот
№ 0472.40.76 и имот № 03472.40.77. Данъчна
оценка на имота: 5566 лв., а на дарените идеални части – 927,77 лв.; 3. поземлен имот с начин
на т райно предназначение – у рбанизиран, и
начин на трайно ползване – незастроен имот
за жилищни нужди, намиращ се в чертите на
с. Белинци, община Исперих, област Разград,
за коя то по ск ица № 15-119461/24.04.2014 г.
на А г ен ц и я т а по г еоде зи я, к ар т ог рафи я и
кадастър, Служба – Разград, и по кадастралната карта, одобрена със Заповед № 18-35 от
18.08.2005 г. на изпълнителни я директор на
АК, е отреден поземлен имот № 03472.40.122, с
площ по кадастралната карта 1825 кв. м, при
граници и съседи: имот № 03472.40.123, имот
№ 03472.40.120 и имот № 03472.40.79. Данъчна
оценка на имота: 3810,60 лв., а на дарените
идеални части – 635,10 лв.; 4. поземлен имот
с начин на трайно предназначение – урбанизиран, и начин на трайно ползване – ниско
застрояване (до 10 м), намиращ се в чертите
на с. Белинци, община Исперих, област Разград, ул. Дунав № 58, за която по скица № 15119468/24.04.2014 г. на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, Служба – Разград, и по
кадастралната карта, одобрена със Заповед № 1835 от 18.08.2005 г. на изпълнителния директор
на АК, е отреден поземлен имот № 03472.40.79 с
площ по кадастралната карта 2906 кв. м, ведно
със застроените в имота: 1. сграда 03472.40.79.1:
застроена площ 43 кв. м, бр. етажи – 1, предназначение – ж илищна сг ра да – еднофамилна; 2. сг ра да 03472.40.79.2: заст роена п лощ
50 кв. м, бр. етажи – 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, при граници и
съседи: имот № 03472.40.119, имот № 03472.40.118,
имот № 03472.10.87, имот № 3472.40.125, имот
№ 0 47 2 .4 0 .1 2 3, и м о т № 0 3 47 2 .4 0 .1 2 2 , и м о т
№ 03472.40.120 и имот № 03472.40.78. Данъчна
оценка на имота: 6298,20 лв., а на дарените
идеални части – 1049,70 лв.; 5. поземлен имот с
начин на трайно предназначение – урбанизиран,
и начин на трайно ползване – незастроен имот
за жилищни нужди, намиращ се в чертите на
с. Белинци, община Исперих, област Разград,
за която по скица № 15-119447/24.04.2014 г. на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
Служба – Разград, и по кадастралната карта,
одобрена със Заповед № 18-35 от 18.08.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, е отреден
поземлен имот № 03472.40.120 с площ по кадастралната карта 5899 кв. м, при граници и
съседи: имот № 03472.40.122, имот № 03472.40.123,
и мо т № 03472 .4 0.163, и мо т № 03472 .4 0.16 4,
имот № 03472.10.45, имот № 03472.10.46, имот
№ 0 3 47 2 .4 0 .1 21 , и м о т № 0 3 47 2 .4 0 .7 7, и м о т
№ 03472.40.78 и имот № 03472.40.79. Данъчна
оценка на имота: 12 317,10 лв., а на дарените
идеални части – 2052,85 лв.; 6. поземлен имот с
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начин на трайно предназначение – урбанизиран,
и начин на трайно ползване – незастроен имот
за жилищни нужди, намиращ се в чертите на
с. Белинци, община Исперих, област Разград,
за коя то по ск ица № 15-119462/24.04.2014 г.
на А г ен ц и я т а по г е оде зи я, к ар т ог рафи я и
кадастър, Служба – Разград, и по кадастралната карта, одобрена със Заповед № 18-35 от
18.08.2005 г. на изпълнителни я директор на
АК, е отреден поземлен имот № 03472.40.123 с
площ по кадастралната карта 2087 кв. м, при
граници и съседи: имот № 03472.40.124, имот
№ 03472.40.1183, и мо т № 03472.40.163, и мо т
№ 03472 .4 0.12 0, и мо т № 03472 .4 0.122 , и мо т
№ 03472.40.79 и имот № 03472.40.125. Данъчна
оценка на имота: 4357,70 лв., а на дарените
идеални части – 726,28 лв.
1/3 идеална част от имотите, предмет на
претенция, са придобити от Димитър Ангелов
Манолов съгласно нотариален акт за дарение
на недвижим имот № 56, том VII, рег. № 7759,
дело № 1063 от 21.07.2014 г. (вписан в Служба
по вписванията, вх. рег. № 1964/21.07.2014 г., акт
№ 128, том 8, дело № 1491/2014 г. на СВ – Исперих) и нотариален акт за дарение на недвижим
имот № 56, том VII, рег. № 7759, дело № 1063 от
21.07.2014 г. (вписан в Службата по вписванията,
вх. рег. № 1964/21.07.2014 г., акт № 128, том 8,
дело № 1491/2014 г. на СВ – Исперих). Пазарна
стойност на придобитата 1/3 идеална част от
имотите към настоящия момент: 62 000 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Арзу Димитрова
Ангелова чрез своята майка и законен представител Ренгинар Яшар Яшар:
Сумата в размер 1200 лв., представляваща
вноски по спестовен влог № 20233956 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Арзу Димитрова Ангелова.
На основание чл. 65, чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Арзу Димитрова Ангелова чрез своята майка и законен представител
Ренгинар Яшар Яшар:
Лек автомобил марка „Мерцедес Р 350 ЦДИ“,
рег. № РР8898 АХ, дата на първа регистрация
20.10.2010 г., рама: WDC2511231А118138; двигател:
64287242016586, придобит от Арзу Димитрова
Ангелова на 29.05.2017 г. Към настоящия момент
пазарната стойност на автомобила е 25 600 лв.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 11.03.2019 г. от 14 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
10885
Разградският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образу ва но г р. д. № 234/2018 г. по п ред я вено
на 12.09.2018 г. мотивирано искане от Комиси ята за прот иводейст вие на кору пци я та и
за отнемане на незаконно придобитото имущество чрез председател я Пламен Георгиев

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9 1   

Д и м и т ров с рещ у Мера л А х мед Маса л д ж и,
пос т оянен и нас т оящ а д рес: с. Брес т овене,
община Завет, област Разград, ул. Христо Ботев
№ 22, за отнемане в полза на държавата имущество на обща стойност 146 872,96 лв., формирана
като сбор от следните компоненти:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Мерал Ахмед Масалджи:
Недвижим имот, намиращ се в строителните граници на с. Брестовене, община Завет,
област Разград, представляващ УПИ № IX-836
от кв. 35, с площ 1115 кв. м по УП на селото,
с адрес: ул. Христо Ботев № 22, при граници:
ул. Христо Ботев, УПИ № Х-837, УПИ № XI-837,
УПИ № ХІІ-838, УПИ № VI-840, УПИ № VІІ835 и УПИ № VІІІ-835, ведно с построените в
имота полумасивна жилищна сграда с декларирана застроена площ 80 кв. м и лятна кухня
с декларирана застроена площ 20 кв. м.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 10 000 лв.
Сумата общо в размер 17 110,91 лв., постъпила
по разплащателна сметка в левове № 20853105
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Мерал Маса л д ж и, представл яваща пари чни средст ва,
нетрасферирани по други банкови сметки и
непреобразувани в друго имущество.
Сумата общо в размер 3802 лв., постъпила
по спестовен влог в левове № 19319623 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Мерал Масалджи, представляваща парични средства, нетрансферирани
по други банкови сметки и непреобразувани в
друго имущество.
Сумата общо в размер 113 760,05 лв., представляваща получени в периода 2010 г. – 2015 г.
парични преводи от трети лица, с неустановен
законен източник и непреобразувани в друго
имущество.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Мерал
Ахмед Масалджи:
Сумата в размер 200 лв., представляваща
паричната равностойност към датата на бракуване на лек автомобил марка „Алфа“, модел
„Ромео 166“, pег. № РР 3079 ВА, дата на първа
регистрация 29.10.1999 г.
Сумата в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“,
pег. № РР 3390 ВС, дата на първа регистрация
28.08.2003 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 12.03.2019 г. от 9,30 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
10886
Търговищкият окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 679, ал. 2 от ТЗ по
частно търговско дело № 146/2018 г. насрочва
производство в открито съдебно заседание на
21.12.2018 г. от 10,30 ч. за разглеждане на искане
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за отмяна на взетите на събрание на кредиторите
на „Астро трейд“ – ООД (н), Търговище, проведено на 14.11.2018 г. от 9,30 ч., решения по т. 2
от дневния ред – определяне на реда и начина
за осребряване на имуществото на длъжника, и
по т. 4 – определяне на следващия ред и начин
за осребряване на имуществото.
10880

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в
обществена полза „Асоциация за жените – адвокати“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 22 и 24 от устава на сдружението и решение на УС от 5.12.2018 г. свиква извънредно
общо събрание на 19.01.2019 г. в 10 ч. в София,
бул. Витоша № 1А, при следния дневен ред:
1. промяна в предмета на дейност на сдружението – допълване на целите и средствата за
постигането им; 2. промени в състава на УС;
3. промени в устава съгласно предложенията на
УС и постъпили предложения на членовете на
асоциацията; 4. обсъждане и приемане на проект за програма и бюджет за 2019 г.; 5. разни.
Поканват се всички членове на сдружението
да присъстват лично или чрез упълномощен
п редс та ви т ел. Мат ериа л и т е за п ровеж да не
на събранието ще бъдат на разположение на
членовете в седалището на дружеството. При
липса на кворум се прилагат разпоредбите на
чл. 27 от ЗЮЛНЦ.
10804
83. – А двокатският съвет на Софийската
адвокатска колегия на основание чл. 81, ал. 2
от Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на колегията, което ще се проведе на  
26 и 27.01.2019 г. в 8 ч. в аудитория 272 в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. Цар
Освободител № 15, при следния дневен ред: 1.
разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземане
на решения по него; 2. разглеждане доклада
на контролния съвет; 3. разглеждане отчета на
дисциплинарния съд; 4. разглеждане отчета на
управителя на ОК „Адвокат“; 5. информация във
връзка с решение на общото събрание на САК за
проектиране и изграждане на нова сграда върху
терена на ОД „Лозенец“; 6. приемане бюджета
на колегията за следващата финансова година;
7. избиране на делегати за общото събрание на
адвокатите в страната.
10810
1. – Управителният съвет на СК „Вапцаров“ – Димитровград, на основание чл. 26 от
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ЗЮЛНЦ и по своя инициатива свиква общо
събрание на членовете на клуба на 31.01.2019 г.
в 18 ч. във физкултурния салон на ОУ „Ал.
Константинов“ – Димитровград, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на клуба за
2017 г. и приемане на годишния финансов отчет
за 2017 г.; 2. доклад за дейността на клуба за
2018 г. и приемане на годишен финансов отчет за
2018 г.; 3. определяне на състезателите на клуба,
които ще вземат участие в зоните за възрастите
под 11 г., под 13 г. и под 15 г.; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час по-късно
на същото място и при същия дневен ред и ще
се проведе, колкото и членове да присъстват.
10821
23. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Смолян, на основание чл. 81, ал. 2  
от ЗА свиква редовно общо събрание на колегията на 26.01 – 27.01.2019 г. в 9 ч. в зала № 1
на Районния съд – Смолян, Съдебната палата,
при следния дневен ред: 1. разглеждане отчета
за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземане на решения по него; 2.
разглеждане доклад на контролния съвет; 3.
разглеждане отчет на дисциплинарния съд; 4.
приемане бюджет на съвета на колегията за
следващата финансова година; 5. определяне
броя на членовете на адвокатския съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и избиране
на адвокатски съвет, председател на адвокатския
съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и
председател на дисциплинарния съд; 6. избор
на делегати на общото събрание на адвокатите
в страната; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се
проведе същите дни в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на колегията.
10819
31. – Управителният съвет на дружество „Тракия“ – Ямбол, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 20.02.2019 г.
в 18 ч. в зала „Проф. Иван Попов“ в Дома на
техниката в Ямбол, ул. Джон Атанасов № 8, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 2018 г.; 2. счетоводен отчет на
дружеството за 2018 г.; 3. отчет на контролния
съвет за 2018 г.; 4. приемане на план за дейността
на дружеството за 2019 г.; 5. приемане на бюджет
на дружеството за 2019 г.; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия дневен ред същия
ден на същото място в 19 ч.
10884
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