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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 306
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, приет от 44-то
Народно събрание на 12 декември 2018 г.
Издаден в София на 14 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от
1998 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81
от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от
2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114
от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и
105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от
2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110
от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12,
47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от
2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от
2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд
от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от
2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г.,
бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г., бр. 8, 63, 75, 92
и 99 от 2017 г. и бр. 7, 27, 44 и 77 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 46 се създава ал. 3:
„(3) Българското национално радио създава и поддържа музикални състави, които
развиват звукозаписна и концертна дейност.“
§ 2. В чл. 70, ал. 3 се създава т. 7:
„7. приходи от дейността на музикалните
състави по чл. 46, ал. 3 – за БНР.“
§ 3. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. Българското национално радио отделя
за цялостната издръжка на музикалните си
състави не повече от 10 на сто от субсидия
та на държавния бюджет и фонд „Радио и
телевизия“;“.
2. Досегашната т. 2 става т. 3.
Заключителна разпоредба
§ 4. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 12 декември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
10999

УКАЗ № 310
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз, приет от 44-то Народно събрание на
13 декември 2018 г.
Издаден в София на 18 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз
(обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от
2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от
2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12,
14 и 57 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г., бр. 58 и 85
от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 7 ал. 1, 2 и 3 се отменят.
§ 2. Член 10а се изменя така:
„Чл. 10а. (1) Ежемесечно до 25-о число
рафинериите подават в Министерството на
земеделието, храните и горите уведомления за:
1. среднопретеглените продажни цени на
тон захар за предходния месец и за прогнозните продажни цени на тон захар за текущия
месец съгласно изискванията на Регламент за
изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от
20 април 2017 г. за определяне на правила за
прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и
(ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на уведомленията
до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко
регламента на Комисията (ОВ, L 171/113 от
4 юли 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент
за изпълнение (ЕС) 2017/1185“;
2. стоковите наличности от захар в края
на предходния месец.
(2) Производителите на изоглюкоза подават
в Министерството на земеделието, храните и
горите уведомления за:
1. произведените количества изоглюкоза,
доставени през предходната пазарна година
и за стоковите наличности от изоглюкоза в
края на предходната пазарна година;
2. производството на изоглюкоза през
предходния месец.
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(3) Уведомленията по ал. 2 се подават:
1. ежегодно в срок до 25 ноември – за
уведомленията по ал. 2, т. 1;
2. ежемесечно до 20-о число – за уведомлението по ал. 2, т. 2.
(4) Директорите на областните дирекции
„Земеделие“ по местонахождението на рафинериите и на производителите на изоглюкоза
определят със заповед длъжностни лица за
извършване на проверки на данните, получени
по реда на ал. 1, 2 и 3.
(5) Министърът на земеделието, храните и
горите утвърждава образци на уведомленията
по ал. 1 и 2, които се публикуват на интернет
страницата на министерството.
(6) Министерството на земеделието, храните и горите уведомява Европейската комисия
за информацията, получена по реда на ал. 1,
2 и 3, съгласно изискванията на Регламент
за изпълнение (ЕС) 2017/1185.“
§ 3. Член 10б се изменя така:
„Чл. 10б. За целите на чл. 15 от Регламент
(ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември
2009 г. за откриване и управление на някои
тарифни квоти на Общността в сектора на
захарта (OB, L 254/82 от 26 септември 2009 г.)
министърът на земеделието, храните и горите
или оправомощени от него длъжностни лица
събират данни за извършено рафиниране по
лицензии за внос на захар, предназначена за
рафиниране, и налагат санкции.“
§ 4. В чл. 10в се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. В ал. 3 думите „на пълен работен ден“
се за личават, а д у мите „сл у ж ителите на
Държавен фонд „Земеделие“ за извършване
на проверките по ал. 2“ се заменят със „съответните длъжностни лица за изпълнение на
правомощията им по чл. 10а и 10б“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) При осъществяване на правомощията
си по чл. 10а и 10б длъжностните лица по ал. 3
имат право да изискват от производителите
на изоглюкоза и рафинериите информация
и документи, както и да съставят актове за
установяване на административни нарушения.“
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. използване на незадължителния термин
за качество „планински продукт“.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа на интернет страницата си публичен електронен
регистър на:
1. производителите на земеделски продукти
и храни с географски означения;
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2. производителите на земеделски продукти
и храни с традиционно специфичен характер;
3. лицата, които осъществяват контрол
за съответствие на продуктите и храните с
географски означения и с традиционно специфичен характер;
4. производителите на земеделски продукти
и храни, за които се използва незадължител
ният термин за качество „планински продукт“.“
§ 6. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа на
интернет страницата си публични електронни
регистри на:
1. лицата, които извършват дейност по
производство, преработване, съхранение и
търговия на земеделски продукти и храни,
произведени по правилата на биологичното
производство, включително подизпълнителите;
2. лицата, които осъществяват контрол за
съответствие на биологичното производство;
3. посевния и посадъчния материал и семената от картофи, произведени по правилата
на биологичното производство.
(2) Информацията в регистрите по ал. 1
се въвежда от:
1. лицата по ал. 1, т. 2, с които операторът
има сключен договор за контрол и сертификация – за регистъра по ал. 1, т. 1;
2. длъжностни лица, оправомощени от
министъра на земеделието, храните и горите – за регистрите по ал. 1, т. 2 и 3.
(3) За въвеждане на информацията по ал. 2,
т. 1 контролиращото лице създава в регистъра
профил на лицето по ал. 1, т. 1. В срок до 10
дни от създаването на профила операторът
потвърждава информацията, с което същата
се вписва в регистъра. Потвърждение не се
изисква при въвеждане на информация за
мерки, наложени по реда на наредбата по
чл. 17, ал. 1.
(4) Лицата, вписани в регистъра по ал. 1,
т. 1, са длъжни да предоставят информация
на контролиращите лица за всички настъпили промени във вписаните обстоятелства.
Вписването на промяната се извършва след
потвърж даване на информацията по реда
на ал. 3.
(5) Въвеждането и потвърждаването на
информацията за лицата по ал. 1, т. 1 се
осъществяват чрез квалифициран електронен
подпис или персонален идентификационен
код, издаден от Националната агенция за
приходите.
(6) Редът за въвеждане на информацията
в регистрите по ал. 1, т. 2 и 3 се определя с
наредбата по чл. 17, ал. 1.“
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
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а) точка 2 се отменя;
б) точка 5 се изменя така:
„5. за водене на регистрите по чл. 16а и
тяхното съдържание;“
в) създават се т. 9 и 10:
„9. търговия от разстояние с биологични
продукти;
10. етикетиране и контрол на продуктите
и храните, произхождащи от заведения за
обществено хранене.“
2. В ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. за водене на регистъра по чл. 16, ал. 3,
т. 1 – 3 и неговото съдържание.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Министърът на земеделието, храните и
горите определя с наредба условията и реда за:
1. използване на незадължителния термин
за качество „планински продукт“ и осъществяване на контрол върху неговата употреба;
2. водене на регистъра по чл. 16, ал. 3, т. 4
и неговото съдържание.“
§ 8. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) Вписаните обстоятелства в
регистрите по чл. 16, ал. 3 и чл. 16а се смятат
за известни на третите лица от момента на
вписването.
(2) Вписаните в регистъра по чл. 16, ал. 3
лица са длъжни да предоставят информация
в Министерството на земеделието, храните
и горите за всички настъпили промени във
вписаните обстоятелства в срок до 10 дни от
настъпването на промяната.“
§ 9. В чл. 18 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) Контролът за спазване на правилата на
биологичното производство се осъществява въз
основа на договор между оператор и контролиращо лице. След сключването на договора
операторът потвърждава извършваните от него
дейности в срока по чл. 16а, ал. 3. Потвърждението се смята за дата на уведомяване на
Министерството на земеделието, храните и
горите за започване на съответната дейност.
(4) Контролът за съответствие на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер или защитено географско
означение със спецификацията на продукта
или храната се осъществява въз основа на
договор между производителя на земеделския
продукт или храна и контролиращото лице.“
§ 10. В чл. 19, ал. 1 в изречение първо
думата „заявление“ се заличава, накрая се
добавя „заявление по образец, утвърден със
заповед на министъра на земеделието, храните и горите, който се публикува на интернет
страницата на министерството“, а изречение
второ се заличава.
§ 11. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думата „заявление“ се заличава, а накрая се добавя „за-
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явление по образец, утвърден със заповед на
министъра на земеделието, храните и горите,
който се публикува на интернет страницата
на министерството“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 3 думата „копие“ се заменя с „нотариално заверено копие“.
§ 12. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „на съответствието“ се
заличават, думите „с фактическите условия“ се заменят с „и проверки на място на
условията“ и се създават изречения второ и
трето: „Проверките на място се извършват
в присъствието на проверяваното лице. За
резултатите от тях се изготвя протокол по
образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, който се връчва на
проверяваното лице или на негов упълномощен представител.“
2. В ал. 2 думата „14-дневен“ се заменя с
„10-дневен“, думата „10-дневен“ се заменя със
„7-дневен“ и се създават изречения второ и
трето: „Сроковете по ал. 3 спират да текат до
отстраняването на непълнотите или несъответствията. Когато непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения
срок, министърът на земеделието, храните и
горите постановява отказ.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Отказът по ал. 3 се съобщава и може
да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира
изпълнението.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) В 6-месечен срок от издаването на
отказа заявителят не може да подаде ново
заявление по чл. 19, ал. 1 или по чл. 20, ал. 1.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в
изречение второ след думата „производство“
се добавя „съдържа идентификатор BG-BIO-ХХ
и пореден номер от регистъра по чл. 16а, ал. 1,
т. 2 с 12-цифров код и“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 13. В чл. 21а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо накрая се добавя „за
издаване на ново или временно разрешение“;
б) в изречение второ думите „с номера
на разрешението, чийто срок е изтекъл“ се
заменят с „и идентификаторът на контролиращото лице за спазване на правилата на
биологичното производство се запазва“.
2. В ал. 2 в изречение първо думите „което
е в процедура по преакредитация, удостоверено
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с“ се заменят с „въз основа на“, а изречение
второ се заличава.
3. В ал. 4 накрая се добавя „като подава
заявление по реда на чл. 19 или 20“.
§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „или ограничава неговия обхват“ се заличават;
б) точки 3 и 4 се отменят;
в) в т. 5 думите „чл. 23, ал. 1, т. 1“ се
заменят с „чл. 21а, ал. 5 и/или чл. 23, ал. 1,
т. 3, т. 4, буква „б“, подбукви „аа“ и „бб“, т. 8
и/или т. 10“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Извън случаите по ал. 3, т. 5, когато
се установи, че контролиращото лице не е
изпълнило задължение по чл. 23, ал. 1, т. 1,
надзорният орган по чл. 18, ал. 2 дава задължително предписание за отстраняване на допуснатото нарушение. Министърът на земеделието,
храните и горите отнема разрешението или
ограничава неговия обхват, когато:
1. нарушението не бъде отстранено в определения в предписанието срок;
2. в двугодишен срок от извършване на
нарушение по чл. 23, ал. 1, т. 1 се установи
неизпълнение на същото задължение.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 3 или 4“, а
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 2, 3 и 4“.
§ 15. В чл. 23, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „Регламент (ЕО)
№ 834/2007“ се добавя „Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г.
за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета относно биологичното производство
и етикетирането на биологични продукти по
отношение на биологичното производство,
етикетирането и контрола (ОВ, L 250/1 от
18 септември 2008 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 889/2008“, Регламент за
изпълнение (ЕС) 2018/1584 на Комисията от
22 октомври 2018 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 834/2007 на Съвета относно биологичното
производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното
производство, етикет ирането и кон т рола
(ОВ, L 264/1 от 23 октомври 2018 г.), наричан
по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 2018/1584“ и накрая се добавя „и в наредбите по чл. 17, ал. 1 и 2“.
2. Точка 4 се изменя така:
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„4. представят ежегодно до 31 януари:
а) на министъра на земеделието, храните и
горите годишен отчет за предходната година и
списък на лицата, върху които са упражнили
контрол по отношение на съответствието на
земеделските продукти и храни с традиционно
специфичен характер или защитено географско
означение със спецификацията на продукта
или храната;
б) чрез въвеждане в съответния модул на
регистрите по чл. 16а:
аа) годишен отчет за предходната година;
бб) списък на лицата, върху които са упражнили контрол;
вв) годишен план за инспекции на оператори, с които имат сключен договор за контрол
и сертификация;
гг) план за избор на операторите, от които
ще се вземат проби за анализ;
дд) статистическа информация по чл. 93
от Регламент (ЕО) № 889/2008;
ее) годишен доклад за всички процедури,
за които е дадено съгласие за прилагане на
изключенията от разпоредбите за биологично
производство, предвидени в Регламент (ЕО)
№ 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008;“.
3. В т. 7 накрая се добавя „по чл. 18, ал. 3
и 4“.
4. В т. 10 думите „действия и“ се заменят
с „действия и/или“ и накрая се добавя „и/
или по отношение на уведомления по чл. 92а,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008“.
5. Създават се т. 12, 13 и 14:
„12. въвеждат в регистъра по чл. 16а в
срок до 10 дни информация за сключване,
изменение или прекратяване на договора за
контрол и сертификация, извършените проверки, установените несъответствия и/или
нередности и приложените мерки;
13. уведомят писмено министъра на земеделието, храните и горите в срок до три
работни дни от получаването на известието
за ограничена или отнета акредитация от органа за акредитация на държава – членка на
Европейския съюз, или на държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
14. предоставят информация чрез съответния регистър по чл. 16а за осъществения последващ контрол върху операторите, на които
са приложени мерки, в срок до 5 работни дни
от датата на последната инспекция.“
§ 16. В чл. 24, ал. 2 думите „регистър по
ал. 1 и в база данни по чл. 16, ал. 3, т. 2 или
3“ се заменят с „регистрите по ал. 1 и чл. 16,
ал. 3, т. 1 – 3“ и думите „чл. 18, ал. 3“ се
заменят с „чл. 18, ал. 4“.
§ 17. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
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„(4) Забранява се използването на незадължителния термин за качество „планински
продукт“, когато не са спазени изискванията
на Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014 на
Комисията от 11 март 2014 г. за допълване на
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на условията за използване на незадължителния
термин за качество „планински продукт“ (ОВ,
L 179/23 от 19 юни 2014 г.), наричан по-нататък
„Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014“ и на
наредбата по чл. 17, ал. 3.“
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 1 – 5“ се заменят с „ал. 1 – 6
и за спазване на чл. 23 от Регламент (ЕО)
№ 834/2007“.
§ 18. В чл. 25а, ал. 1 след думите „Рег
ламент (ЕС) № 1151/2012“ се добавя „и на
незадължителния термин за качество „планински продукт“ по смисъла на чл. 31 от
същия регламент“.
§ 19. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В а л . 1 д у м и т е „ Ре г л а м е н т ( Е О)
№ 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г.
за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични
разпоредби за някои земеделски продукти
(„Общ регламент за ООП“) (ОВ, L 299/1 от
16 ноември 2007 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1234/2007“ и Регламент (ЕС)
№ 1272/2009 на Комисията от 11 декември
2009 г. за установяване на общи подробни
правила за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1234/2007 на Съвета относно изкупуване
и продаване на селскостопански продукти
при публична интервенция (ОВ, L 349/1 от
29 декември 2009 г.), наричан по-натат ък
„Регламент (ЕС) № 1272/2009“ се заменят с
„Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 г. за установяване на обща организация
на пазарите на селскостопански продукти и
за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72,
(ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО)
№ 1234/2007 (ОВ, L 347/671 от 20 декември
2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 1308/2013“, Делегиран регламент (ЕС)
2016/1238 на Комисията от 18 май 2016 г. за
допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ, L 206/15 от
30 юли 2016 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238“, и Регламент
за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията
от 18 май 2016 г. за определяне на правила за
прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
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отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ, L 206/71 от
30 юли 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент
за изпълнение (ЕС) 2016/1240“.
2. В ал. 3, т. 2 думите „Регламент (ЕС)
№ 1272/2009“ се заменят с „Регламент за
изпълнение (ЕС) 2016/1240“.
§ 20. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разплащателната агенция проверява
съответствието на местата за интервенционно
складиране с изискванията на чл. 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 21. В чл. 28 ал. 3 се изменя така:
„(3) Разплащателната агенция проверява
за спазването на изискванията за качеството
на предлаганите за изкупуване партиди зърно
и ориз съгласно Делегиран регламент (ЕС)
2016/1238, въз основа на сертификат, издаден
от акредитирана лаборатория, която извършва
анализи по методите, посочени в Регламент
за изпълнение (ЕС) 2016/1240.“
§ 22. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „се задължават да извършат“ се заменят с „извършват“.
2 . В а л . 2 д у м и т е „ Ре г л а м е н т ( Е С )
№ 1272/2009“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238“.
§ 23. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Оферти и тръжни предложения за
изкупуване на млечни продукти, произведени
в предприятия, одобрени съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238,
се подават в регионалните структури на Разплащателната агенция.“
§ 24. В част втора в глава четвърта наименованието на раздел IV се изменя така:
„Продажба на продукти от интервенционно
изкупуване“.
§ 25. В чл. 31, ал. 1 думите „освобождаване на интервенционни запаси“ се заменят с
„продажба на продукти от интервенционно
изкупуване“.
§ 26. В част втора в глава четвърта раздел V
с чл. 32 се отменя.
§ 27. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Частно ск ладиране на земеделск и
продукти се извършва чрез провеждането на
тръжна процедура със или без предварително
определяне на помощта съгласно Регламент
(ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС)
2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС)
2016/1240.“
2. В ал. 2 думите „произведени в предприятия, одобрени съгласно чл. 30“ се заменят с
„които отговарят на изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238“.
3. Алинея 3 се отменя.
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§ 28. В чл. 34 думите „и състава им, както
и съответствието на съоръженията за съхранение съгласно Регламент (ЕО) № 1234/2007
и Регламент (ЕО) № 826/2008“ се заменят
със „съгласно Делегиран регламент (ЕС)
2016/1238“.
§ 29. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „прилагаща организация“
се заменят с „прилагащи организации“.
2. В т. 3 думите „изпълнение и“ се заличават.
3. В т. 4 думата „обикновени“ се заличава.
§ 30. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Сдружения на производители и/или търговци“ се заменят с
„Предлагащи организации, които отговарят на
условията на чл. 7, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент
и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани
със селскостопанските продукти, прилагани
на вътрешния пазар и в трети държави, и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета
(ОВ, L 317/56 от 4 ноември 2014 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1144/2014“,
д у мата „Промоц иона л н и т е“ се замен я с
„Предложенията за промоционални“ и думите
„Изпълнителната агенция за потребителите,
здравеопазването, селското стопанство и
храните на Европейския съюз“ се заменят с
„Европейската комисия“.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. В ал. 4 думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Държавен
фонд „Земеделие“ и думите „прилагащата
организация“ се заменят с „прилагащите
организации“.
§ 31. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г.
за мерките за информиране и насърчаване,
свързани със селскостопанските продукти,
прилагани на вътрешния пазар и в трети
държави, и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 3/2008 на Съвета (ОВ, L 317/56 от 4 ноември
2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 1144/2014“ се заличават и накрая се добавя
„и на промоционалните програми, които се
прилагат съгласно Регламент (ЕО) № 3/2008
на Съвета от 17 декември 2007 г. относно
действията за информиране и насърчаване,
свързани със селскостопанските продукти
на вътрешния пазар и в трети страни (ОВ,
L 3/1 от 5 януари 2008 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 3/2008“, и Регламент (ЕО)
№ 501/2008 на Комисията от 5 юни 2008 г. за
определяне на подробни правила за прилагане
на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно
действията за информиране и насърчаване,
свързани със селскостопанските продукти
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на вътрешния пазар и в трети страни (OB,
L 147/3 от 6 юни 2008 г.)“.
2. В ал. 3 думите „чл. 10, 15 и 19 от“ се
заличават и накрая се добавя „или Регламент
(ЕО) № 3/2008“.
§ 32. В чл. 38а се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „секторите“ се добавя
„на земеделието“, а думите „съгласно чл. 123
от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заличават.
2. В т. 2 думите „съгласно чл. 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заличават.
§ 33. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „обявеното качество на“
се заличават, думите „с изискванията за качество, уредени в чл. 113 и 113а от Регламент
(ЕО) № 1234/2007“ се заменят с „на всички
етапи от търговията с приложимите пазарни
стандарти съгласно чл. 75 и 76 от Регламент
(ЕС) № 1308/2013“ и след думите „Дял II“ се
добавя „Глава II“.
2. В ал. 2 думите „нормативните изисквания за качество“ се заменят с „приложимите
пазарни стандарти“.
3. В ал. 4:
а) в изречение първо думите „означеното
равнище на качество на“ се заличават, а думите
„отговаря на изискванията на регламентите“
се заменят със „съответстват на приложимите
пазарни стандарти“;
б) в изречение второ думите „означеното
равнище на качество на“ се заличават, а думите
„отговаря на изискванията на регламентите,
уреждащи стандарти за тяхното качество“ се
заменят със „съответстват на приложимите
пазарни стандарти“.
4. В ал. 5:
а) в т. 1 думите „на качеството на“ се заменят със „с приложимите пазарни стандарти за“;
б) в т. 2 думите „база данни“ се заменят
с „регистър“.
§ 34. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „база данни за“ се заменят с „публичен електронен регистър на“
и думите „на качеството“ се заменят със „с
приложимите пазарни стандарти“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „базата данни“
се заменят с „регистъра“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. единен идентификационен код по Закона за Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел;“.
§ 35. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в т. 1 и 2 думите „на качеството“ се заменят със „с приложимите пазарни
стандарти“.
2. В ал. 2:
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а) в т. 1 думите „на качеството, издаден“
се замен ят със „с прилож имите пазарни
стандарти“;
б) в т. 2 думите „на качеството“ се заменят
със „с приложимите пазарни стандарти“.
3. В ал. 3 думите „на качеството“ се заменят със „с приложимите пазарни стандарти“.
§ 36. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 125а, 125б, 125в, 125г
и 125д от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се
заменят с „Глава III от Дял II на Регламент
(ЕС) № 1308/2013“.
2. В ал. 2 думите „чл. 125б от Регламент
(ЕО) № 1234/2007“ се заменят с „чл. 154 от
Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
3. В ал. 4 думите „приложение ХІV към
чл. 97, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 543/2011“
се заменят с „чл. 21 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 892/2017 на Комисията от 13 март
2017 г. за определяне на правила за прилагането
на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на секторите на плодовете и зеленчуците и
на преработените плодове и зеленчуци (ОВ,
L 138/57 от 25 май 2017 г.)“.
§ 37. В чл. 44, ал. 1 думите „чл. 103ж от
Регламент (EО) № 1234/2007“ се заменят с
„чл. 33 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
§ 38. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ХІ от Регламент (ЕС)
№ 543/2011“ се заменят с „IV от Делегиран
регламент (ЕС) № 891/2017 на Комисията от
13 март 2017 г. за допълване на Регламент
(ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на секторите на
плодовете и зеленчуците и на преработените
плодове и зеленчуци, за допълване на Рег
ламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
санкциите, приложими в посочените сектори,
и за изменение на Регламент за изпълнение
(ЕС) № 543/2011 на Комисията (ОВ, L 138/4
от 25 май 2017 г.)“.
2. В ал. 4 думите „чл. 55 от Регламент (ЕС)
№ 543/2011“ се заменят с „чл. 36, параграф 2
от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
3. В ал. 5 думите „чл. 56 от Регламент (ЕС)
№ 543/2011“ се заменят с „чл. 36, параграф 1
от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
§ 39. В чл. 47а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа
могат да участват в схема за предоставяне на
плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти
съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2017/40 на Комисията от
3 ноември 2016 г. за допълнение на Регламент
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(ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на помощта от Съюза
за доставка на плодове и зеленчуци, банани
и мляко в учебните заведения и за изменение
на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на
Комисията (OB, L 5/11 от 10 януари 2017 г.),
наричан по-нататък „Делегиран регламент
(ЕС) 2017/40“, и Регламент за изпълнение (ЕС)
2017/39 на Комисията от 3 ноември 2016 г.
относно правилата за прилагане на Регламент
(ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на помощта от Съюза
за доставка на плодове и зеленчуци, банани
и мляко в учебните заведения (OB, L 5/1 от
10 януари 2017 г.). По схемата се прилагат и
съпътстващи образователни мерки.“
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „и зеленчуци“
се заменят със „зеленчуци, мляко и млечни
продукти“, а думите „учебните заведения“
се заменят с „детските градини, училищата
и центровете за специална образователна
подкрепа“;
б) в т. 1 думите „чл. 103жа от Регламент
(ЕО) № 1234/2007“ се заменят с „чл. 4 от
Делегиран регламент (ЕС) 2017/40“;
в) в т. 2 накрая се добавя „съгласно чл. 217
от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
3. В ал. 3 след думата „овощарството“ се
добавя „производството на мляко и млечни
продукти“, думите „ежегодно до 31 януари“
се заличават, а накрая се добавя „за срок от
6 учебни години“.
4. В ал. 4 думите „предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения“ се
заменят с „предлагане на плодове, зеленчуци,
мляко и млечни продукти в детските градини,
училищата и центровете за специална образователна подкрепа“.
§ 40. В чл. 55а думите „на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
за установяване на обща организация на
пазарите на селскостопански продукти и
за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72,
(ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО)
№ 1234/2007 (OB, L 347/671 от 20 декември
2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 1308/2013“ се заличават.
§ 41. В чл. 55б ал. 6 се изменя така:
„(6) Държавен фонд „Земеделие“ извършва административни проверки и проверки
на място за спазването на изискванията на
ал. 1 – 5. Производителите и първите изкупвачи на мляко са длъжни да съдействат на
длъжностните лица при извършването на
проверките.“
§ 42. В част втора в глава пета раздел IIб
с чл. 55г се отменя.
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§ 43. В чл. 55е се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя „както и за количествата и цените на изкупените овче, козе
и биволско мляко“.
2. Точка 5 се отменя.
§ 44. В чл. 56, ал. 2 думите „и указания
за участие в схема „Изкореняване на винени
лозя“ се заменят със „за срок 5 години“.
§ 45. Член 57 се отменя.
§ 46. Член 58 се отменя.
§ 47. В чл. 58а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „скалата на Общността“
се заменят със „скалите на Съюза“, думите
„наричана по-нататък „скалата“ се заличават,
а накрая се добавя „съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа на интернет
страницата си електронен регистър на кланиците, извършващи задължителна класификация, който се актуализира ежегодно въз
основа на броя на кланетата през предходната
календарна година.“
§ 48. В чл. 58б ал. 7 се изменя така:
„(7) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа на интернет
страницата си електронен регистър на класификаторите, завършили курс за класификация
на кланични трупове от говеда, свине и овце,
в който се отразяват издадените и отнетите
свидетелства.“
§ 49. В чл. 58д, ал. 1 и 2 думите „средната
цена за покупко-продажбата“ се заменят с
„цената“.
§ 50. В чл. 58н се правят следните изменения:
1. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
„След извършване на проверката областната
дирекция „Земеделие“ изпраща в Министерството на земеделието, храните и горите копие
от декларацията и документ за резултатите
от извършената проверка.“
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Въз основа на документите по ал. 2
Министерството на земеделието, храните и
горите създава и поддържа на интернет страницата си публичен електронен регистър за
обектите за съхранение на зърно в страната,
в който се вписват данни за техните собственици или ползватели, местонахождението и
капацитета на обектите.“
§ 51. В чл. 58о се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Физическите и юридическите лица, които стопанисват“ се заменят
със „Собствениците или ползвателите на“ и
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думите „местата на съхранение“ се заменят
с „местонахождението на обектите“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Земеделските производители подават
ежегодно в съответната областна дирекция
„Земеделие“ декларация по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и
горите, за количеството произведено зърно
през текущата година. Декларацията се подава в срок до:
1. 30 септември – за обикновена пшеница,
твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале
и рапица;
2. 30 ноември – за царевица, слънчоглед,
соя и оризова арпа.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Пред п ри я т и я та за п рерабо т к а на
зърно подават в края на всяко тримесечие в
съответната областна дирекция „Земеделие“
декларация по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за
количеството преработено от тях зърно по
видове за съответното тримесечие.“
4. В ал. 4 след думата „мелници“ се добавя
„и земеделските производители“.
§ 52. В чл. 58п се правят следните изменения:
1. В ал. 2 в текста преди т. 1 думата „местата“ се заменя с „обектите“.
2. В ал. 3 думите „складовите помещения“
се заменят с „обектите“.
§ 53. В чл. 58с се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „базите данни по чл. 58н,
ал. 3 и 4“ се заменят с „регистъра по чл. 58н,
ал. 5“;
б) в т. 3 думите „издаване на удостоверения
по чл. 58н, ал. 2“ се заменят с „извършване
на мониторинг по чл. 58т“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министерството на земеделието, храните и горите публикува на интернет страницата си:
1. седмичен обзор за състоянието на зърнените пазари и движението на зърното в
страната;
2. месечен оперативен баланс на зърнени
и маслодайни култури в страната;
3. месечен международен обзор на пазарите
на зърнени и маслодайни култури;
4. годишна информация за качеството на
добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и оризова арпа.“
§ 54. В част втора, глава пета, раздел VI
се създава чл. 58т:
„Чл. 58т. (1) Директорите на областните
дирекции „Земеделие“ определят със заповед
длъжностни лица, които извършват мониторинг
на пристанищата, от които се извършват износ,
внос и вътрешнообщностни доставки на зърно.
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(2) За извършване на мониторинга по ал. 1
длъжностните лица имат право:
1. на свободен достъп до всички терминали на морските и речните пристанища за
обществен транспорт, на които може да се
обработват зърнени товари за износ и вътрешнообщностни доставки съгласно издаденото
удостоверение за експлоатационна годност;
2. да получат информация за направлението,
вида и количеството зърно, предмет на износ
или вътрешнообщностна доставка.
(3) Пристанищните оператори на пристанищата и терминалите по ал. 2, т. 1 са длъжни
да осигурят на оправомощените служители
на областните дирекции „Земеделие“ достъп
до съответните пристанища и терминали, от
които се извършват износ и вътрешнообщностни доставки на зърнен товар.
(4) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ предоставя на Министерството на
земеделието, храните и горите актуален списък
на пристанищата за обществен транспорт и
терминалите от такива пристанища, за които
е издадено удостоверение за експлоатационна
годност и на които се прилагат карти за типов технологичен процес за обработване на
зърнени товари.“
§ 55. В чл. 63, ал. 1 след думите „по чл. 4,
ал. 1“ се добавя „не подаде уведомление или
представи неверни данни в подаденото уведомление по чл. 10а, ал. 1 – 3“.
§ 56. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от 5000 до 10 000“ се
заменят с „от 20 000 до 30 000“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) На лице, което не предостави информация в срока по чл. 18, ал. 3 или не потвърди
промяна във вписани в регистъра обстоятелства в срока по чл. 16а, ал. 3, се налага глоба
в размер от 100 до 1000 лв. или имуществена
санкция в размер от 200 до 2000 лв.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) На контролиращо лице, което не изпълни или наруши задължение по чл. 23, ал. 1,
се налага имуществена санкция:
1. по т. 2, т. 4, с изключение на буква „б“,
подбукви „аа“ и „бб“, и по т. 5 – в размер
2000 лв.;
2. по т. 6 – в размер 5000 лв.;
3. по т. 7, 12 и 14 – в размер 1000 лв.;
4. по т. 9, 11 и 13 – в размер 5000 лв.“
4. Създават се ал. 4 – 7:
„(4) На физическо или юридическо лице,
което се позовава на метода за биологично
производство, без да е сключило с контролиращо лице договор за контрол и сертификация,
се налага глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.
или имуществена санкция в размер от 2000
до 20 000 лв.
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(5) На оператор, който е сключил с контролиращо лице договор за контрол и сертификация и наруши задължение от Дял ІV
„Етикетиране“ от Регламент (ЕО) № 834/2007,
се налага глоба в размер от 1000 до 3000 лв.
или имуществена санкция в размер от 3000
до 5000 лв.
(6) На оператор, при който се установи
наличие на неразрешени за биологичното
производство вещества в продукти, предлагани като биологични в търговската мрежа,
се налага глоба в размер от 1000 до 2000 лв.
или имуществена санкция в размер от 1500 до
3000 лв. На оператора, при който се установи,
че е извършено замърсяването, се налага глоба
в размер от 1500 до 3000 лв. или имуществена
санкция в размер от 2000 до 4000 лв.
(7) При установяване на нарушение по
ал. 4 – 6 контролният орган издава и предписание за премахване на термините, указващи,
че продуктите са произведени по правилата
на биологичното производство.“
§ 57. Създава се чл. 64а:
„Чл. 64а. (1) Глобите и имуществените
санкции по чл. 64 се намаляват с 50 на сто
при заплащането им в 7-дневен срок от връчването на наказателното постановление на
нарушителя. Когато глобата или имуществената санкция е била обжалвана и потвърдена
от съда, същата се дължи в пълен размер.
(2) Не се налагат глоби и имуществени
санкции на задължените лица за неизпълнение
на задължения за въвеждане на информация
в регистрите, когато по технически причини
липсват или са ограничени функции на регистрите.“
§ 58. В чл. 65, ал. 1 думите „ал. 1 – 5“ се
заменят с „ал. 1 – 6“.
§ 59. В чл. 72а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „реда на“ се заменят с
„реда и в срока по“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) На производител или първи изкупвач
на мляко, който не окаже съдействие при
извършване на проверка по чл. 55б, ал. 6,
се налага глоба или имуществена санкция в
размер от 500 до 2000 лв.“
§ 60. Създава се чл. 73а:
„Чл. 73а. (1) За други нарушения на закона
и на подзаконовите актове по прилагането
му се налага глоба от 100 до 2000 лв., ако
не е предвидено по-тежко наказание, а при
повторно нарушение – от 200 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен
търговец, се налага имуществена санкция
в размер от 500 до 5000 лв., а при повторно
нарушение – от 1000 до 10 000 лв.“
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§ 61. В допълнителната разпоредба в § 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и Регламент
(ЕО) № 889/2008“.
2. Точка 5 се отменя.
3. В т. 6 думата „риболова“ се заменя с
„рибарството“ и думите „Анекс I на Договора за създаване на Европейската общност“
се заменят с „Приложение I към Договора
за функционирането на Европейския съюз“.
4. В т. 10 думите „на качеството“ се заличават, а думите „за качество на плодовете и
зеленчуците“ се заменят с „на приложимите
пазарни стандарти за плодовете и зеленчуците“.
5. Точки 16 и 18 се отменят.
6. Точка 21 се изменя така:
„21. „Класификация по скалите на Съюза“
е система за класифициране на кланични
трупове от говеда (едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече), свине и овце,
определена в Приложение IV към Регламент
(ЕС) № 1308/2013.“
7. Точки 25 и 26 се отменят.
8. Точка 28 се изменя така:
„28. „Рафинерия“ е производствена единица,
която има за предмет на дейност рафиниране
на вносна сурова тръстикова захар.“
9. Точка 30 се изменя така:
„30. „Обект за съхранение на зърно“ е отделен склад или група складове с общ капацитет
над 50 тона, който се намира на един адрес
или в един имот.“
10. Създават се т. 34 – 40:
„34. „Планински продукт“ е незадължителен термин за качество по смисъла на чл. 31
от Регламент (ЕС) № 1151/2012 и на Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014 за описание
на продуктите, предназначени за консумация
от човека, включени в списъка в Приложение I към Договора за функционирането на
Европейския съюз.
35. „Подизпълнител“ е оператор, на който
е възложено извършването на една или няколко дейности от етапите на производство,
обработка и разпространение на биологични
продукти по смисъла на чл. 2, буква „б“ от
Регламент (ЕО) № 834/2007;
36. „Оператор“ е лице по смисъла на чл. 2,
буква „г“ от Регламент (ЕО) № 834/2007.
37. „Заведения за обществено хранене“ са
обекти по смисъла на чл. 2, подбуква „аа“ от
Регламент (ЕО) № 834/2007.
38. „Места за интервенционно складиране“
са места за складиране, определени в чл. 6,
параграф 1 от Делегиран Регламент (ЕС)
2016/1238.
39. „Частно складиране“ е мярка, финансирана от Европейския фонд за гарантиране
на земеделието, по която се предоставя по-
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мощ за складиране на земеделски продукти,
съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент
за изпълнение (ЕС) 2016/1240.
40. „Предприятия за преработка на зърно“ са мелниците, включително оризовите,
предприятията и цеховете за производство
на фуражи, нишесте, малц, белени слънчогледови семки, биогорива, маслодобивните
предприятия, спиртоварните, пивоварните
и предприятията за пакетиране на зърно и
зърнени продукти.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 62. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на
земеделието, храните и горите:
1. разработва и пуска в експлоатация публичните регистри по чл. 16, ал. 3, чл. 16а, 41,
чл. 58а, ал. 5, чл. 58б, ал. 7 и чл. 58н, ал. 5;
2. осигурява оперативно съвместим обмен на
данни, документи и друга информация относно обекти и лица, вписани в съществуващите
към датата на влизането в сила на този закон
бази данни и съответните регистри по т. 1.
(2) До пускането в експлоатация на регистрите по ал. 1, т. 1 се прилага досегашният ред.
(3) До пускането в експлоатация на регистъра по чл. 58н, ал. 5 вписването на обектите
за съхранение на зърно в страната и лицата,
които ги стопанисват, се извършва по досегашния ред.
(4) До пускането в експлоатация на регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 2 контролиращите
лица представят в Министерството на земеделието, храните и горите на електронен или
хартиен носител информацията и документите
по чл. 23, ал. 1, т. 4, буква „б“.
(5) Министърът на земеделието, храните и
горите със заповед определя дата на пускането
в експлоатация на съответните регистри по
ал. 1, т. 1. Заповедта се публикува на интернет
страницата на министерството не по-късно
от 14 дни преди датата на пускането в експлоатация на съответния регистър.
§ 63. В срок до три месеца от влизането в
сила на този закон прилагащата организация
на обикновени промоционални програми,
одобрени за съфинансиране от Европейския
фонд за гарантиране на земеделието за кампания 2018 г., се одобрява от министъра на
земеделието, храните и горите.
§ 64. В За кона за С елскос т опа нск ата
академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм.,
бр. 15 от 2003 г., бр. 43 и 54 от 2008 г., бр. 10,
74 и 99 от 2009 г., бр. 78 от 2010 г., бр. 15
и 68 от 2013 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 22 от
2018 г.) в чл. 11, ал. 4 се правят следните
изменения:
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1. В т. 1 думите „държавните предприятия“
се заменят с „държавното предприятие“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. одобрява годишен доклад за дейността
на държавното предприятие по чл. 6, ал. 2;“.
3. В т. 5 и 6 думите „държавните предприятия“ се заменят с „държавното предприятие“.
§ 65. В Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101
от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от
1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г.,
бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г.,
бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91,
95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и
108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36,
67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г.,
бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и
14 от 2015 г., бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г.,
бр. 58, 63, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 17
и 98 от 2018 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 38:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 8 се отменя;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Действието на разрешението по ал. 1
се прекратява при:
1. подадено заявление от притежателя;
2. см ър т на п ри т ежат ел я – ед нол и чен
търговец;
3. прекратяване на дейността на притежателя на разрешението и заличаване на
регистрацията му в търговския регистър.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се вписват в
регистъра по чл. 37, ал. 7. Разрешението се
смята за прекратено от датата на вписването.“
2. В чл. 39 думите „и отнемането“ се заменят с „отнемането и прекратяването“.
3. В чл. 44б думите „50 до 500“ се заменят
с „200 до 2000“.
§ 66. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90
от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31,
34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от
2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74,
82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от
2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г.,
бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56
от 2015 г., бр. 28, 44 и 88 от 2016 г., бр. 58,
63 и 92 от 2017 г. и бр. 59 и 77 от 2018 г.) в
допълнителните разпоредби в § 1, т. 12 се
създава буква „х“:
„х) биологично произведени храни и продукти, предварително опаковани или неопаковани.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 декември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
Българската народна банка (обн., ДВ, бр. 46
от 1997 г.; изм., бр. 49 и 153 от 1998 г., бр. 20
и 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 от
2002 г., бр. 10 и 39 от 2005 г., бр. 37, 59 и 108
от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 24, 42 и
44 от 2009 г., бр. 97 и 101 от 2010 г., бр. 48 и
62 от 2015 г., бр. 51 и 59 от 2016 г., бр. 97 и
103 от 2017 г. и бр. 7 и 20 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 изречение второ се изменя така: „Без да се засяга основната цел
за поддържане на ценовата стабилност, Българската народна банка подкрепя основните
икономически политики на Европейския съюз,
за да допринесе за постигането на неговите
цели, както са посочени в чл. 3 от Договора
за Европейския съюз.“
§ 2. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Българската народна банка не може
да разгласява и да предава на други лица
пол у чената информаци я, представл яваща
банкова, професионална, търговска или друга правно защитена тайна за банките и за
другите участници в паричния оборот и в
кредитните отношения, освен в случаите на
обмен на информация в рамките на установеното тясно сътрудничество с Европейската
централна банка (ЕЦБ) по чл. 7 от Регламент
(ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври
2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно
политиките, свързани с пруденциалния надзор
над кредитните институции (ОВ, L 287/63
от 29 октомври 2013 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1024/2013“.“
§ 3. В чл. 13, ал. 1 след думата „банковата“
се добавя „професионалната“.
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „изискванията по чл. 11,
ал. 4 за изпълнение на служебните му задължения, ако е във фактическа невъзможност
да изпълнява задълженията си за повече от
6 месеца или ако е признат за виновен за
съществено нарушение на служебните задъл-
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жения“ се заменят с „изискванията, които
са необходими за изпълнението на неговите
задължения, или ако е признат за виновен за
извършено сериозно нарушение“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Решението за предсрочно прекратяване
на правомощията на управителя на Българската народна банка може да бъде отнесено
за разглеждане пред Съда на Европейския
съюз на основание нарушение на Договорите
за Европейския съюз или на правна норма за
тяхното прилагане.“
§ 5. В чл. 16 се правят следните допълнения:
1. В т. 15 след думата „банки“ се добавя „в
условията на тясно сътрудничество по чл. 7
от Регламент (ЕС) № 1024/2013“.
2. В т. 16 накрая се добавя „в условията на
тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент
(ЕС) № 1024/2013“.
§ 6. В чл. 20, ал. 3 изречение първо се изменя така: „Надзорът върху банковата система
се осъществява от подуправителя, ръководещ
управление „Банков надзор“, в условията на
тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент
(ЕС) № 1024/2013, съгласно определен в закон ред и издадените за неговото прилагане
нормативни актове.“
§ 7. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Главният одитор и одиторите в звеното
за вътрешен одит трябва да имат завършено
висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ и да
притежават сертификат „вътрешен одитор в
публичния сектор“, издаден от министъра на
финансите, и/или международно признат сертификат в областта на одита и счетоводството.“
2. Алинея 5 се отменя.
§ 8. В чл. 23 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „банкова“ се добавя
„професионална“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Служителите на банката трябва да не
са осъждани за умишлено престъпление от
общ характер и да не са лишени по съдебен
ред от правото да заемат съответната длъжност, като тези обстоятелства се установяват
служебно.“
§ 9. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 думите „и в други средства за
масова информация“ се заличават.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Българската народна банка издава
наредба по прилагането на ал. 4.“
§ 10. В чл. 27, ал. 2 думите „финансовите
къщи“ се заменят с „финансовите институции“.
§ 11. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
в изречение първо думите „на Министерския
съвет и на други органи и институции“ се
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заменят с „от институциите, органите, службите или агенциите на Европейския съюз, от
Министерския съвет или от правителствата на
други държави – членки на Европейския съюз,
както и от други органи и институции“ и в
изречение второ след думата „институции“ се
добавя „по изречение първо“, а думите „дават
указания“ се заменят с „оказват влияние“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При установено тясно сътрудничество с ЕЦБ съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС)
№ 1024/2013 ал. 1 не се прилага по отношение
на ЕЦБ във връзка с изпълнение на задачите
є по същия регламент.“
§ 12. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Българската народна банка не може
да предоставя кредити и гаранции под каквато и да е форма на Министерския съвет, на
общините, на други държавни и общински
институции, организации и предприятия от
публичния сектор, както и на институциите, органите, службите или агенциите на
Европейския съюз, централното управление,
регионалните местни и други органи на публичната власт, на други органи, регулирани
от публичното право, или на предприятия
от публичния сектор на държавите – членки
на Европейския съюз, както и не може да
закупува пряко от тях дългови инструменти.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Българската народна банка не може
да закупува нито на първичния, нито на
вторичния пазар дългови инструменти, емитирани от българската държава и общините,
както и от български държавни и общински
институции, организации и предприятия от
публичния сектор.“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 13. Създава се чл. 59а:
„Чл. 59а. (1) Българската народна банка
може да събира годишни такси за покриване
на административните разходи, произтичащи
от функциите по надзор и преструктуриране
на поднадзорни лица.
(2) Редът за определяне на размера и начинът
на събиране на таксите по ал. 1 се определят
с наредба на Българската народна банка.“
§ 14. В допълнителните разпоредби се
създават § 1в и 1г:
„§ 1в. „Банкова тайна“ е информацията
по чл. 62, ал. 2 от Закона за кредитните институции.
§ 1г. „Професионална тайна“ е информацията по чл. 63, ал. 1 от Закона за кредитните институции, чл. 158, ал. 2 от Закона за
платежните услуги и платежните системи и
чл. 116 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Разпоредбите на чл. 64, ал. 1, т. 14а и
на глава единадесета „а“ от Закона за кредитните институции не се прилагат от датата на
прекратяване на тясното сътрудничество по
чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 или от
датата, на която дерогацията по отношение
на Република България съгласно чл. 139 от
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се отменя в съответствие
с чл. 140, параграф 2 от ДФЕС.
§ 16. Българската народна банка издава:
1. наредбата по чл. 25, ал. 7 в тримесечен
срок от влизането в сила на този закон;
2. наредбата по чл. 59а, ал. 2 в срок до
31 октомври 2019 г.;
3. наредбите по чл. 11а, ал. 1, чл. 74, ал. 4
и § 1, т. 50 от Закона за кредитните институции в тримесечен срок от влизането в сила
на този закон.
§ 17. (1) Банките привеждат дейността си
в съответствие с изискванията на този закон
в срок до три месеца от влизането в сила на
наредбите по § 16, т. 3.
(2) В срока по ал. 1 банките представят
в БНБ списък на лицата, заемащи ключови
позиции. Към списъка се прилагат данни и
документи, удостоверяващи пригодността на
лицата за заемане на съответните длъжности.
(3) Българската народна банка може да
разпореди банката да освободи лице по ал. 2,
ако прецени, че то не отговаря на изискванията по чл. 11а, ал. 1 от Закона за кредитните
институции.
§ 18. (1) Във връзка с осъществяване от
страна на ЕЦБ на оценките, необходими за
участие в единния надзорен механизъм на
Европейския съюз чрез установяване на тясно
сътрудничество с ЕЦБ, кредитните институции
в Република България са длъжни да:
1. предоставят на ЕЦБ данни и документи,
които тя изисква;
2. предоставят на ЕЦБ достъп до счетоводните регистри, копия или извлечения от тях;
3. осигуряват на ЕЦБ пълен пасивен достъп
до счетоводните системи;
4. предоставят на ЕЦБ писмени или устни
обяснения;
5. осигуряват предоставяне на ЕЦБ на изисквана информация по т. 1 – 3 или достъп до
такава от трети лица, дали съгласие за това.
(2) В рамките на извършваната оценка
съгласно чл. 7, параграф 2, буква „б“, второ
тире от Регламент (ЕС) № 1024/2013, кредитните институции, установени в Република
България, предоставят възможност на ЕЦБ
да извършва проверки на място в техните
служебни помещения и в помещенията на
други предприятия, включени в надзора на
консолидирана основа.
(3) Задълженията за кредитните институции, установени в Република България,
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се отнасят и за трети лица, на които ЕЦБ е
възложила да извършват дейности, свързани
с оценката съгласно чл. 7, параграф 2, буква
„б“, второ тире от Регламент (ЕС) № 1024/2013,
при спазване на изискванията за опазване на
банковата и професионалната тайна.“
§ 19. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38,
44, 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35, 53 от
2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33,
59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от
2017 г. и бр. 7, 15, 16, 20, 22, 51 и 77 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10:
а) в ал. 1 думите „един от тях“ се заменят
с „едно от тях“;
б) създава се ал. 7:
„(7) Членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет
трябва да притежават колективно достатъчно
знания, умения и опит за осигуряване управлението на рисковете в дейността с оглед
стабилното управление на банката.“
2. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) Най-малко един от членовете
на надзорния съвет или от неизпълнителните
членове на съвета на директорите на банка
трябва да e независим.
(2) Независим член на съвета може да бъде
лице, което:
1. не е служител в банката или лице,
заемащо длъжност, съответстваща на висш
ръководен персонал в дружество от група,
която е обект на пруденциална консолидация
по смисъла на глава 2, дял II, част първа от
Регламент (ЕС) № 575/2013, вк лючително
когато предприятието майка е със седалище
в трета държава;
2. не притежава пряко или непряко квалифицирано дялово участие в банката;
3. не е член на управителния съвет или
изпълнителен член в съвета на директорите
в банката или в дружество от група, която
е обект на пруденциална консолидация по
смисъла на глава 2, дял II, част първа от Регламент (ЕС) № 575/2013, включително когато
предприятието майка е със седалище в трета
държава, и не е заемал такава длъжност през
последните 5 години;
4. не е бил член на управителен орган на
банката в продължение на повече от 12 последователни години;
5. няма съществени финансови или делови
отношения с банката;
6. не получава значителни плащания или
други облаги извън възнаграждението за изпълняваните от него функции;
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7. не е съпруг, роднина по права линия
без ограничение или по съребрена до втора
степен на член на управителния съвет или на
изпълнителен член на съвета на директорите
в банката или в дружество от група, която
е обект на пруденциална консолидация по
смисъла на глава 2, дял II, част първа от
Регламент (ЕС) № 575/2013, вк лючително
когато предприятието майка е със седалище
в трета държава, и не се намира във фактическо съжителство с такова лице.
(3) За значимите банки и банките, чиито
акции са допуснати до търговия на регулиран
пазар, независимите членове по ал. 1 трябва
да са не по-малко от една трета.“
3. В чл. 11:
а) в ал. 1, т. 2 думите „достатъчни за съответното образование квалификация и професионален опит в банковата дейност“ се заменят
с „достатъчни квалификация и професионален
опит в банковия или финансовия сектор за
изпълнение на съответните функции“;
б) създава се нова ал. 4:
„(4) Българската народна банка отказва да
издаде одобрение по ал. 3, когато лицето не
отговаря на изискванията по ал. 1 и 2 или ако
не са представени необходимите данни и документи или представените съдържат непълна,
противоречива или невярна информация.“;
в) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6;
г) досегашната ал. 6 се отменя.
4. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) Лицата, заемащи ключови
позиции в банка, трябва да отговарят на
изискванията по чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 8
и да притежават достатъчно знания, умения
и опит за изпълнение на техните функции
съобразно критерии, определени с наредба.
(2) Лицата, заемащи ключови позиции, са:
1. главният финансов директор и ръководителите на службите за вътрешен одит, за
нормативно съответствие и за управление на
риска, когато не са членове на управителния
съвет (съвета на директорите) или на надзорния съвет;
2. управителите на клонове на банката в
други държави;
3. други лица, които според банката имат
значително влияние върху нейното управление.
(3) Документите, с които се удостоверява
спазването на изискванията по ал. 1, се определят с наредбата по ал. 1.
(4) Българската народна банка извършва
оценка за пригодността на лицата по ал. 2 с
оглед съответствието с изискванията по ал. 1.
(5) Банките уведомяват БНБ в 10-дневен
срок от датата на назначаването относно всяко
новоназначено лице по ал. 2 и прилагат документираната оценка, извършена от страна
на банката по отношение на съответствието
с изискванията по ал. 1.
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(6) Българската народна банка извършва
оценката по ал. 4 в срок до 4 месеца от получаване на уведомлението.
(7) В случай че до изтичане на срока по
ал. 6 БНБ не отправи писмени възражения до
банката относно назначението на съответното
лице, се приема, че не са налице основания
за отстраняването му.
(8) В случай че в рамките на срока по
ал. 6 БНБ отправи писмени възражения до
банката срещу назначаването на лице по ал. 2,
банката в едномесечен срок от получаването
им предприема мерки във връзка с направените възражения или освобождава лицето
от съответната длъжност, като уведомява
БНБ за предприетите действия. В случай че
БНБ не приеме предприетите от страна на
банката мерки, банката трябва да освободи
лицето по ал. 2 в едномесечен срок от уведомлението за това.
(9) Алинеи 5 – 8 се прилагат и при повторна
оценка, в случаите на извършени промени в
обхвата на съответната длъжност или преназначаване на лица по ал. 2.“
5. В чл. 64, ал. 1 се създава т. 14а:
„14а. Европейската централна банка (ЕЦБ),
когато тази информация е необходима за осъществяване на нейните задачи по Регламент
(ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври
2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно
политиките, свързани с пруденциалния надзор
над кредитните институции (OB, L 287/63
от 29 октомври 2013 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1024/2013“.“
6. В чл. 73:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Управителният орган на всяка банка
приема и периодично актуализира в съответствие с най-добрите международно признати
практики за корпоративно управление на
банки политики, правила и процедури за организацията на банката, включващи най-малко:
1. управленската и организационната структура на банката с точно определени, прозрачни
и последователни нива на отговорности;
2. правомощията и отговорностите на администраторите, включително разпределението
на функциите на членовете в управителните
и контролните органи на банката;
3. стратегията и плана за дейността на
банката;
4. стратегиите и политиките за поемане,
управление, наблюдение, контрол и редуциране на рисковете, на които е изложена или
може да бъде изложена банката, включително
рисковете, породени от макроикономическата
среда, в която действа в съответната фаза на
икономическия цикъл;
5. реда за изготвяне и обхвата на управленската информация;
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6. организацията на оперативния контрол,
включително правилата и процедурите по
одобряване, изпълнение и отчитане на операциите;
7. рамката за вътрешен контрол, която
включва независими служби за управление
на риска, нормативно съответствие и вътрешен одит;
8. политик ите за подбор и оценка на
членовете на управителните и контролните
органи на банката, за въвеждане в работата
и обучението на членовете на управителните
и контролните органи на банката и за насърчаване на многообразието на широк кръг
качества и умения в тях;
9. политиката за предотвратяване конфликт
на интереси;
10. политиката за възлагане на дейности
на външни изпълнители;
11. системите за превенция срещу риска
от изпирането на пари.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Политиките, правилата и процедурите
по ал. 1 трябва да са всеобхватни и да съответстват на големината, естеството, мащаба
и сложността на извършваната от банката
дейност и на рисковете, на които тя е изложена, както и да осигуряват нейното разумно
и ефективно управление.“;
в) досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно
ал. 3, 4 и 5;
г) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
след думите „структура на банката“ се добавя
„включително към политиките, правилата и
процедурите по ал. 1“;
д) досегашната ал. 6 става ал. 7.
7. В чл. 73в, ал. 1 изречение първо се
изменя така: „Всяка значима банка създава
комитет за подбор на кандидати за членове
на управителните и контролните органи.“
8. В чл. 74, ал. 4 след думата „създава“ се
добавя „подходяща и ефективна“ и се създава
изречение второ: „Минималните изисквания
към процедурата се определят с наредба.“
9. В чл. 79:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) При упражняване на макропруденциалния надзор по ал. 2 Българската народна банка:
1. съби ра информаци я за н у ж ди те на
макропруденциалния си мандат;
2. наблюдава, идентифицира и оценява
въздействието на системни рискове върху
кредитните институции и банковата система;
3. разработва и въвежда мерки, насочени
към ограничаване на системни рискове по
смисъла на чл. 458, параграф 2, буква „г“ от
Регламент (ЕС) № 575/2013;
4. разработва и въвежда мерки, насочени
към ограничаване на системни рискове, свързани с акумулиране на прекомерен кредитен
растеж; мерките засягат кредитната дейност
на банките и могат да включват:
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а) изисквания за съотношението между
размера на кредита и стойността на обезпечението (LTV);
б) изисквания за съотношението между
размера на кредита и годишния доход на
кредитополучателя (LTI);
в) изисквания за съотношението между
размера на текущите плащания във връзка с
обслужването на дълга и месечния доход на
кредитополучателя (DSTI);
г) изисквания по отношение на максималния срок на договора за кредит;
д) изисквания по отношение на начина за
изплащане на кредита;
е) други изисквания, свързани с предоставянето на кредит;
5. разработва и въвежда мерки, свързани с
ограничаване на риска от концентрации към
определени икономически сектори и отрасли;
6. разработва и въвежда допълнителни
минимални ликвидни изисквания;
7. извършва други действия, които са необходими за постигането на целта по ал. 2.“;
б) досегашните ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
и 12 стават съответно ал. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 и 13.
10. Създава се глава единадесета „а“ с
чл. 121б – 121д:
„ Г л а в а

е д и н а д е с е т а

„ а “

ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Чл. 121б. (1) Считано от датата, от която
започва тясното сътрудничество съгласно
решението на ЕЦБ за установяване на тясно
сътрудничество по чл. 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, БНБ спазва насоките
и исканията, издадени от ЕЦБ, и предприема необходимите мерки за изпълнение на
правните актове на ЕЦБ по Регламент (ЕС)
№ 1024/2013, включително като издава необходимите административни актове.
(2) По отношение на значимите поднадзорни лица или значими поднадзорни групи
по смисъла на Регламент (ЕС) № 1024/2013,
установени в Република България, БНБ издава индивидуални административни актове
единствено при искане, издадено от ЕЦБ в
изпълнение на задачите є по упражняване на
пруденциален надзор по чл. 4, параграфи 1 и
2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, и в пълно
съответствие с него.
(3) По отношение на по-малко значимите
поднадзорни лица или по-малко значимите
поднадзорни групи по смисъла на Регламент
(ЕС) № 1024/2013, установени в Република
България, в случаите по изпълнение на задачите на ЕЦБ по чл. 4, параграф 1, букви
„а“ и „в“ от Регламент (ЕС) № 1024/2013,
БНБ издава индивидуални административни
актове единствено при искане, издадено от
ЕЦБ, и в пълно съответствие с него, освен ако
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в Регламент (ЕС) № 1024/2013 или в правен
акт на ЕЦБ не е предвидено друго. В случай
на издадени от ЕЦБ искания БНБ издава
индивидуални административни актове по
изпълнение на задачите по чл. 4, параграф
1, букви „б“, „г“ – „ж“ и „и“ от Регламент
(ЕС) № 1024/2013 в пълно съответствие с тях.
(4) По отношение на изпълнение на задачите
по чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 БНБ
прилага издадените от ЕЦБ искания за прилагането на по-високи изисквания за капиталови
буфери или за прилагането на по-строги мерки,
имащи за цел отстраняване на системните или
макропруденциалните рискове на равнището
на кредитните институции, в случаите, когато
ЕЦБ прецени, че такива по-високи изисквания
или по-строги мерки са необходими.
Чл. 121в. Българската народна банка уведомява своевременно ЕЦБ за издадените
актове по чл. 121б.
Чл. 121г. В случай на издадени от ЕЦБ
искания за налагане на имуществени санкции
или глоби в рамките на установеното тясно
сътрудничество се прилагат разпоредбите на
глава петнадесета.
Чл. 121д. За целите на обмена на информация
по чл. 6 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 БНБ
предоставя на ЕЦБ цялата информация, необходима за изпълнение на задачите на ЕЦБ по
същия регламент, включително такава, която
съставлява банкова и професионална тайна.“
11. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създават т. 50 и 51:
„50. „Значима банка“ е банка, определена от БНБ като значима предвид нейната
големина и вътрешна организация, както и
с оглед естеството, мащаба и сложността на
извършваната от нея дейност. Условията и
редът за определяне на банка като значима
се определят с наредба.
51. „Главен финансов директор“ е лицето,
което носи отговорност за дейностите по управление на финансовите ресурси, за финансовото планиране и финансовата отчетност.“
§ 20. В Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници (обн., ДВ, бр. 62
от 2015 г.; изм., бр. 59 от 2016 г., бр. 85, 91 и 97
от 2017 г., бр. 15 и 20 от 2018 г.) в чл. 38, т. 8
думите „чл. 73, ал. 6“ се заменят с „чл. 73, ал. 7“.
§ 21. В Закона за ипотечните облигации
(обн., ДВ., бр. 83 от 2000 г.; изм., бр. 59 от
2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г. и бр. 24 от 2009 г.)
в § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби думите „чл. 73, ал. 4“ се заменят с „чл. 73, ал. 5“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 декември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
11073
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РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за
проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и
български медии твърдения за скандалната
подкупна схема при придобиване на българско
гражданство от чужди граждани
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 37 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия за
проучване на всички данни и обстоятелства,
изнесени в чуждестранни и български медии,
относно нарушение на процедурите, злоупот
реба с власт и корупция при придобиване на
българско гражданство от чужди граждани.
2. Комисията да извърши необходимите
действия в срок от 3 месеца и да представи
доклад.
3. Комисията се състои от 17 членове на
пропорционален принцип: от Парламентарна
група на ПП ГЕРБ – 7, от Парламентарна
група „БСП за България“ – 5, от Парламентарна група „Обединени патриоти“ – 2, от
Парламентарна група „Движение за права и
свободи“ – 2, и от Парламентарна група на
ПП ВОЛЯ – 1.
4. Избира председател, един заместникпредседател и състав:
Председател: Йордан Кирилов Цонев
Заместникпредседател: Тома Любомиров Биков
Членове:
Маноил Минчев Манев,
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева,
Емилия Веселинова СтаневаМилкова,
Красен Георгиев Кръстев,
Станислав Стоянов Иванов,
Александър Руменов Ненков,
Иван Валентинов Иванов,
Крум Костадинов Зарков,
Пенчо Пламенов Милков,
Таско Михайлов Ерменков,
Тодор Байчев Байчев,
Красимир Илиев Богданов,
Юлиан Кръстев Ангелов,
Хамид Бари Хамид,
Андон Димов Дончев.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 14 декември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
11125
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 299
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
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УКАЗ № 307
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 36, ал. 3 от Закона за Министерството на
вътрешните работи

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Боян Недялков Белев за извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Ливанската република със
седалище в Бейрут.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 12 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Ивайло Стефанов Иванов
за главен секретар на Министерството на
вътрешните работи.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.
Издаден в София на 18 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

УКАЗ № 302

УКАЗ № 308

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България

11119

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Лъчезар Йорданов Петков
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Чешката
република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 13 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
11120

УКАЗ № 303
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Йордан Първанов Първанов
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Чешката република
със седалище в Прага.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 13 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
11121

11210

ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Здравко Иванов
Пехливанов на длъжността заместник-директор на дирекция „Операции и планиране“ в
Международния военен секретариат на НАТО
в Брюксел, Кралство Белгия, считано от
1 януари 2019 г.
2. Удостоявам полковник Здравко Иванов
Пехливанов с висше офицерско звание „бригаден генерал“ считано от 1 януари 2019 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 18 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
11211

УКАЗ № 309
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение и допълнение на
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Наказателния кодекс, приет от 44-то Народно
събрание на 13 декември 2018 г.
Издаден в София на 18 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за изменение
и допълнение на Наказателния кодекс, приет от
44-то Народно събрание на 13 декември 2018 г.
Уважаеми народни представители,
Република България е демократична и правова държава и повече от десетилетие е член
на Европейския съюз, като споделя целите за
поддържане и развитие на пространството на
свобода, сигурност и правосъдие. Отстояването
на високи стандарти за защита на основните
права на гражданите е неизменно условие за
развитие на европейските правни системи.
За повишаване на доверието в наказателното правосъдие на държавите членки, което
да доведе до по-ефективно съдебно сътрудничество, в Европейския съюз са установени
минимални правила във връзка с правото на
достъп до адвокат в наказателното производство, правото на уведомяване на трето лице
при задържане, както и правото на осъществяване на връзка с трети лица и консулски
органи през периода на задържане. Част от
разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИД НК)
са насочени именно към тези права. Тяхната значимост е извън съмнение и именно
поради това не мога да споделя подхода на
законодателя към въвежданите ограничения
на правото за уведомяване на трето лице при
задържане. Тези ограничения се съдържат в
§ 7, т. 5, буква „в“ и т. 19 от ЗИД НК, с които
се създават съответно ал. 9 в чл. 63 и ал. 5 в
чл. 386 от Наказателно-процесуалния кодекс
(НПК). Новата уредба допуска уведомяването
за задържане да може да се отложи за срок
до 48 часа, „когато е налице неотложна необходимост да се предотврати настъпването на
тежки неблагоприятни последици за живота,
свободата или физическата неприкосновеност
на лице или когато е наложително предприемане на действия от разследващите органи,
чието възпрепятстване би затруднило сериозно
наказателното производство“. При същите
хипотези и с цел да се защити най-добрият
интерес на задържан непълнолетен уведомяването по новата уредба може да се отложи за
срок до 24 часа. За сравнение – досегашната
уредба изисква незабавно уведомяване на
семейството на обвиняемия за задържането
му и, ако обвиняемият желае – на работодателя (чл. 63, ал. 7 НПК), а по отношение на
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непълнолетните незабавно се съобщава на
техните родители или попечители, както и
на директора на учебното заведение, когато
задържаният е ученик (чл. 386, ал. 4 НПК).
Така с възможността за отлагане новата уредба
въвежда изключения от съществуващите досега правила за уведомяване при задържането.
Подкрепям всички усилия и мерки в борбата
срещу тероризма, организираната престъпност и други форми на усложнена престъпна
дейност, за които считам приетите промени
за уместни и оправдани. Не съм съгласен,
обаче, с подхода на законодателя, който не
очертава кръга на лицата и на конкретните
престъпления, за които може да се отлага
уведомяването. Следва да се подчертае, че
правото на уведомяване е част от гаранциите
за задържаните лица срещу малтретиране,
признати в практиката на Европейския съд
по правата на човека. Тази практика обхваща
и държави – членки на Европейския съюз, и
утвърждава осигуряването на своевременна
възможност задържаният да се свърже с близките си като гаранция за спазване на основни
права по Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи (в този смисъл
Boyle and Rice v. the United Kingdom; Golder
v. the United Kingdom; Silver and Others v. the
United Kingdom; Szuluk v. the United Kingdom;
А.В. v. the Netherlands; Davison v. the United
Kingdom; Lebois v. Bulgaria).
Правото на уведомяване на трети лица за
задържането е уредено и в Директива 2013/48/
ЕС на Европейския парламент, и на Съвета от
22 октомври 2013 г. относно правото на достъп
до адвокат в наказателното производство и в
производството по европейска заповед за арест
и относно правото на уведомяване на трето
лице при задържане (Директива 2013/48/ЕС).
Директивата дава възможност да се въвежда
временна дерогация от правата, които тя гарантира. Същевременно директивата изисква
държавите „да определят в националното си
право основанията и критериите за всяка
временна дерогация“ и „следва да използват тези временни дерогации в ограничен
брой случаи“ (съображение 38 от Директива
2013/48/ЕС). Въпреки че ЗИД НК въвежда в
българското законодателство тази директива,
в него не се съдържат посочените гаранции.
При задържаните пълнолетни употребеното
понятие „конкретно лице“ дава възможност да
не бъде уведомявано до 48 часа семейството
на задържания (§ 7, т. 5, буква „в“ относно
чл. 63, ал. 9 НПК). Без да е очертан кръгът
на престъпленията, за които може да се прилага това ограничение, то става приложимо в
нелимитиран брой случаи. Освен това липсва
задължение компетентните органи, когато
отлагат уведомяването на конкретно лице,
„първо да преценят дали друго трето лице,
посочено от заподозрения или обвиняемия,
би могло да бъде уведомено за задържането
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му“ (съображение 35 от Директива 2013/48/
ЕС). По този начин приетата уредба не гарантира, че няма да има случаи, в които никой
от близките не е уведомен за задържането.
Европейският съд по правата на човека е
имал повод да отбележи, че с оглед дълбоката
тревога, която може да предизвика внезапното изчезване на член на семейството дори и
за кратък период от време, на задържаното
лице следва да се осигури възможност да се
свърже бързо с близките си и това произтича
както от редица международни актове, така
и от релевантните норми на националното
законодателство (Lebois v. Bulgaria, § 53).
Още по-тревожно е въвеждането на подобно
ограничение спрямо задържани непълнолетни,
което позволява до 24 часа да не бъдат уведомявани за задържането им техните родители
или попечители и директорът на учебното
заведение, в което те се обучават (§ 7, т. 19
относно чл. 386, ал. 5 НПК). Не мога да се
съглася с такова ограничение предвид Конституцията, която вменява на родителите да
се грижат за децата си до тяхното пълнолетие и задължава държавата да ги подпомага
(чл. 47, ал. 1).
В приетия закон хипотезите, представляващи изключение от правилото за задължително
уведомяване, са неясни, понятията са общи
и непрецизни и дават неограничена свобода
на органите на досъдебното производство по
своя преценка да дерогират европейските и
международните стандарти. Те ще могат да
се тълкуват широко, след като законодателят
не дефинира прецизно лицата и не конкретизира престъпленията (например тероризъм,
организирана престъпност и други форми на
усложнена престъпна дейност). Открива се
възможност за непропорционално засягане на
права и се създава риск изключението да се
превърне в правило. Това не съответства на
конституционната повеля да не се допускат
ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на
правосъдието (чл. 31, ал. 4) и не изпълнява
изискванията за транспониране на Директива
2013/48/ЕС. Ефектът от отлагането да се уведоми „конкретно лице“ за задържането може
да засегне и други конституционни права, като
например правото на труд в случай на не
уведомяване на работодателя за задържането.
Уважаеми народни представители,
Въз основа на изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна за
ново обсъждане § 7, т. 5, буква „в“ и т. 19 от
Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приет на 13 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
11212
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311
ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 108
от 2014 г.; изм. и доп., бр. 32 и 100 от 2015 г.,
бр. 36 и 98 от 2016 г. и бр. 49 и 65 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 се създава т. 31а:
„31а. регулира икономическите дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход, в съответствие с правомощията съгласно Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
(ЗАРИДСНПНП) и с подзаконовите нормативни актове по прилагането му;“.
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „15“ се заменя с „16“.
2. В ал. 2 числото „583“ се заменя с „635“.
§ 3. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 14 буква „е“ се отменя.
2. Създава се т. 17:
„17. подпомага в рамките на своята компетентност дейността на дирекция „Регулиране
на икономически дейности“ при изпълнение
на задълженията є по глава втора, раздел
трети от ЗАРИДСНПНП.“
§ 4. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 13 букви „е“ и „н“ се отменят.
2. Създава се т. 17:
„17. подпомага в рамките на своята компетентност дейността на дирекция „Регулиране
на икономически дейности“ при изпълнение
на задълженията є по глава втора, раздели
четвърти и шести, и глава пета, раздел втори
от ЗАРИДСНПНП.“
§ 5. В чл. 23 се създава т. 17:
„17. подпомага административно дейността
на дирекция „Регулиране на икономически
дейности“ при изпълнение на задължения
та є по глава втора, раздел четвърти от
ЗАРИДСНПНП.“
§ 6. В чл. 24 се създава т. 27:
„27. подпомага дейност та на дирекция
„Регулиране на икономически дейности“ във
връзка с техническата поддръжка и функцио
нирането на регистъра по чл. 16, ал. 1 от
ЗАРИДСНПНП.“
§ 7. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст числото „8“ се заменя
с „9“.
2. Създава се т. 8:
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„8. дирекция „Регулиране на икономически
дейности“.“
§ 8. Създава се чл. 32а:
„Чл. 32а. Дирекция „Регулиране на икономически дейности“:
1. цялостно обезпечава процедурите по регистрация по глава втора от ЗАРИДСНПНП;
2. участва в осъществяването на контрола
по глава втора от ЗАРИДСНПНП;
3. приема и разглежда подадените заявления по ЗАРИДСНПНП и приложените към
тях документи;
4. извършва проверки по документи за
изпълнение и спазване на условията за регистрация по ЗАРИДСНПНП;
5. в случай на необходимост извършва
проверки на обекта, в който се осъществява
дейност по чл. 2, за установяване изпълнението на изискванията на ЗАРИДСНПНП при
подаване на заявление за регистрация за извършване на дейност по чл. 2 от същия закон;
6. съставя чрез свои служители, оправомощени от министъра на икономиката, актове за
установяване на административни нарушения
в предвидените в ЗАРИДСНПНП случаи и
изготвя наказателните постановления, когато
актът за установяване на административното
нарушение е съставен от оправомощено от
министъра длъжностно лице;
7. осъществява административно-техническото обслужване на дейността на министъра
на икономиката по ЗАРИДСНПНП;
8. вод и рег ис т ъра по ч л. 16, а л. 1 о т
ЗАРИДСНПНП;
9. отговаря за публикуването на интернет
страницата на министерството на информация
за необходимите документи за регистрация
по ЗАРИДСНПНП;
10. отговаря за съхраняването на документацията във връзка с подадени заявления за
регистрация и на регистрирани лица за срок не
по-кратък от 10 години от датата на издаване
на удостоверението за регистрация;
11. организационно-технически подпомага
работата на консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата,
които осъществяват икономически дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход, към министъра на икономиката;
12. осъществява взаимодействие с Министерството на енергетиката, Министерството
на финансите, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството
на околната среда и водите, Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ и
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ към
М и н ис т ерс т во т о на вът реш н и т е рабо т и,
Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ към Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Държавен
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резерв и военновременни запаси“, Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор, Българския институт по метрология,
Агенция „Митници“, Националната агенция
за приходите и с представителните браншови
организации на лица, които осъществяват
икономическите дейности по чл. 2, ал. 1 от
ЗАРИДСНПНП;
13. изготвя информация за състоянието на
регулираните дейности, прави предложения
за нормативни промени с оглед на функцио
налната си компетентност, изготвя оценки на
въздействие, когато това е необходимо;
14. подпомага дирекция „Икономическа
политика“ при изпълнението на инициативи
в областта на по-доброто регулиране и при
подготовката на конкретни предложения за
отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;
15. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на министерството с
оглед на функционалната си компетентност.“
§ 9. В приложението към чл. 6, ал. 8 и
чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В наименованието числото „583“ се
заменя с „635“.
2. На ред „Обща администрация“ числото
„109“ се заменя със „122“.
3. На ред „дирекция „Финанси и управление
на собствеността“ числото „37“ се заменя с „40“.
4. На ред „дирекция „Правна“ числото „19“
се заменя с „25“.
5. На ред „дирекция „Административно
обслужване“ числото „18“ се заменя с „20“.
6. На ред „дирекция „Информационно и
комуникационно осигуряване и управление
при кризисни ситуации“ числото „15“ се заменя със „17“.
7. На ред „Специализирана администрация“
числото „443“ се заменя с „482“.
8. След ред „ди рек ци я „Рег ист ри ране,
лицензиране и контрол“ – 13“ се създава ред
„дирек ци я „Рег улиране на икономическ и
дейности“ – 39“.
Заключителни разпоредби
§ 10. Постановлението се приема на основание § 6 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за административното
регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
§ 11. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2019 г. с изключение на § 1, който
влиза в сила от 28 януари 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
11101
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на отбраната,
приет с Постановление № 5 на Министерския
съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм.
и доп., бр. 37 и 64 от 2015 г., бр. 9 от 2016 г.;
Решение № 8959 на Върховния административен съд от 2016 г. – бр. 11 от 2017 г.; изм. и
доп., бр. 71 от 2017 г. и бр. 43 и 70 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 9б, 10 и 11 се отменят;
б) създава се т. 14:
„14. организира и ръководи дейностите
по подготовката на държавния военновременен план и изготвянето на предложение
на министъра на отбраната за възлагане на
военновременните задачи на държавните органи, органите на местното самоуправление и
местната администрация и на юридическите
лица.“
2. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. организацията и координирането на
дейностите по планиране на отбраната;“
б) точка 3 се отменя.
3. В ал. 4 думите „има право да“ се заличават.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „постоянния секретар на
отбраната“ се заменят с „министъра“;
б) в т. 4 накрая се добавя „и унищожаване
на невзривени боеприпаси“;
в) точка 7 се изменя така:
„7. организира участието на Щаба на отбраната в работата по подготовката на държавен военновременен план и определянето
на военновременните задачи в частта, която
се отнася за потребностите на въоръжените
сили от граждански ресурси;“
г) точка 9 се изменя така:
„9. ръководи военното разузнаване в съответствие с правомощията му по Закона за
военното разузнаване;“
д) в т. 10 думите „организира осъществяване“ се заменят с „контролира осъществяването“;
е) точки 19а, 20 и 21 се отменят;
ж) точка 24 се изменя така:
„24. контролира подготовката във въоръжените сили и войсковата служба в Българската армия;“
з) създава се т. 26:
„26. контролира бойната и мобилизационната готовност във въоръжените сили.“
2. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
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„2. подготовката на програми за развитие
на въоръжените сили по чл. 16, т. 6 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Репуб
лика България;“
б) създава се т. 7:
„7. организацията и координирането на
дейностите по планиране на отбраната.“
3. В ал. 4 думите „има право да“ се заличават.
§ 3. В чл. 8, ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. при оправомощаване от министъра
на отбраната ръководят от българска страна
дейността на Съвместната комисия, Изпълнителни я комитет и подкомитетите към
Съвместната комисия по прилагането на
Споразумението между правителството на
Република България и правителството на
Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО),
като координират дейностите по прилагането
му по въпроси от компетентността на други
министерства или ведомства.“
§ 4. В чл. 8а т. 8, 9 и 10 се отменят.
§ 5. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Инспекторатът:
1. осъществява контрол за спазването на
нормативните актове и заповедите на министъра и за законосъобразното провеждане
на административните дейности в министерството, в структурите на пряко подчинение
на министъра и в Българската армия;
2. извършва проверки по предложения,
сигнали и жалби на физически или юридически лица до министъра и ги уведомява за
взетите решения и за предприетите мерки;
3. събира и анализира информация, оценява корупционния риск и предлага мерки
за ограничаването му, извършва проверки
за установяване на нарушения и прояви на
корупция и неефективна работа в министерството, структурите на пряко подчинение на
министъра и Българската армия;
4. извършва проверки по сигнали срещу
незаконосъобразни или неправилни действия
или бездействия на военнослужещи и цивилни
служители на министерството, структурите
на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
5. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за
организацията на работата от служителите на
администрацията на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и
Българската армия;
6. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество;
7. може да предлага образуване на дисциплинарни производства при констатирани
нарушения на служебните задължения, както
и на Кодекса за поведение на служителите
в държавната администрация и на Етичния
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кодекс за поведение на военнослужещите по
чл. 178, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
8. осъществява съдействие и контрол по
привеждането в изпълнение на препоръките и
предложенията на омбудсмана на Република
България;
9. съставя актове за установяване на административни нарушения от страна на служителите от министерството, структурите на
пряко подчинение на министъра и Българската
армия, когато е предвидено в закон;
10. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, които
регламентират организацията на работата и
дейността на министерството, структурите
на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
11. извършва проверки по предоставянето
на административни услуги;
12. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра.
(2) Инспекторатът не извършва проверки
в търговските дружества с държавно участие
в капитала и държавните предприятия по
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
(3) Инспекторатът не извършва проверки
относно бюджетната дисциплина.
(4) Инспекторатът е на пряко подчинение на
министъра и се ръководи от главен инспектор
на Министерството на отбраната.
(5) Организацията на дейността на Инспектората, видовете проверки, както и условията
и редът за извършването им се определят с
акт на министъра.“
§ 6. В чл. 17, ал. 2 се правят следните
допълнения:
1. Създава се т. 9а:
„9а. осигурява министъра и началника на
отбраната при изпълнение на функциите им
в областта за киберотбраната и киберсигурността в съответствие с компетентността на
дирекцията;“.
2. Създава се т. 20а:
„20а. участва в изпълнение на дейностите
по прилагането на ССОО в съответствие с
компетентността на дирекцията;“.
§ 7. В глава трета раздел VI „Звено „Протокол“ се отменя.
§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се т. 1а:
„1а. осигурява постоянния секретар при
осъществяване на правомощието му по развитието на администрацията и административните процедури;“.
2. Точка 9 се изменя така:
„9. планира и организира в техническо
отношение автоматизираната обработка на
информацията, осигурява я технологично,
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планира и организира развитието на комуникационните и информационните системи
в министерството;“.
3. Създава се т. 10:
„10. п лани ра, организи ра и осиг у рява
защитата на интегрираната информационна
инфраструктура на министерството.“
§ 9. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се т. 9а:
„9а. участва в изпълнение на дейностите
по прилагането на ССОО в съответствие с
компетентността на дирекцията;“.
2. В т. 10 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително излишните за министерството движими вещи“.
3. Точки 11 – 15 се отменят.
§ 10. В чл. 26, ал. 1 числото „7“ се заменя
с „9“.
§ 11. В чл. 27, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създават се т. 1а и 1б:
„1а. осигурява постоянния секретар на
отбраната и началника на отбраната при организацията и координирането на дейностите
по планиране на отбраната в съответствие с
компетентността на дирекцията;
1б. участва в изпълнение на дейностите
по прилагането на ССОО в съответствие с
компетентността на дирекцията;“.
2. В т. 8 накрая се поставя запетая и се
добавя „за услуги по обслужването и поддръжката на имоти с отпаднала необходимост, за възлагане на оценки на независими
оценители за осъществяване на процедури по
предоставяне на възмездно право на строеж
върху имоти – частна държавна собственост,
за прекратяване на съсобственост и за публикуване на обяви за провеждане на търгове“.
3. В т. 9 след думите „средствата за“ се
добавя „покриване на“, а думата „услуги“ се
заменя със „строителство, услуги и доставки“.
4. В т. 10 след думата „министерството“
се поставя запетая и се добавя „за услуги по
обслужването и поддръжката на имоти с отпаднала необходимост, за възлагане на оценки
на независими оценители за осъществяване на
процедури по предоставяне на възмездно право на строеж върху имоти – частна държавна
собственост, за прекратяване на съсобственост
и за публикуване на обяви за търгове“.
§ 12. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Дирекция „Отбранителна политика
и планиране“:
1. подпомага министъра в процеса на формиране, провеждане, преглед и отчетност на
изпълнението на отбранителната политика;
2. осигурява постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната при организацията и координирането на дейностите
по планиране на отбраната в съответствие с
компетентността на дирекцията;
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3. анализира процесите и тенденциите в
областта на сигурността и отбраната, формулира насоки за изграждане на отбранителните способности на страната и предлага
параметри за дългосрочното развитие на
въоръжените сили;
4. организира и координира провеждането
на Стратегически преглед на отбраната и/или
прегледи на отбраната;
5. организира участието на министерството в изготвянето на Доклада за състоянието
на националната сигурност в изпълнение на
чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за функциониране
и управление на системата за защита на националната сигурност;
6. ръководи дейностите по подготовката на
проект на Годишен доклад за състоянието на
отбраната и въоръжените сили;
7. подпомага министъра при участието му
във формирането на политиката и вземането
на решения в областта на сигурността и отбраната в НАТО, Европейския съюз и други
международни организации на равнище министри на отбраната;
8. участва в изпълнение на дейностите
по прилагането на ССОО в съответствие с
компетентността на дирекцията;
9. подпомага министъра при участието му
в националните консултативни, координиращи
и контролни органи, които са свързани с националната сигурност и отбрана и членството
в НАТО и в Европейския съюз;
10. подпомага министъра при осъществяване на ръководството на дейността на представителите на министерството в постоянните
представителства на Република България към
Европейския съюз, НАТО, ООН, ОССЕ и
други международни организации;
11. организира процеса по определяне на
длъжности в национални представителства,
щабове и органи на международни организации и други международни инициативи;
12. планира и осъществява програмен мениджмънт на дейностите по провеждане на
отбранителната политика, които са свързани
с членството в НАТО и в Европейския съюз
и международното сътрудничество;
13. подпомага министъра в рамките на
правомощията му по формирането и провеждането на политиката по участието на
страната в международни договори и споразумения в областта на контрола на въоръженията, хуманитарното разоръжаване и
неразпространението на оръжия за масово
унищожаване;
14. подпомага министъра в рамките на
правомощията му по изпълнението на задълженията, които произтичат от националната
нормативна уредба и членството на Република
България в международни споразумения и
инициативи в областта на експортния контрол върху търговията с оръжие и с изделия
и технологии с двойна употреба.“
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§ 13. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. Дирекция „Протокол и двустранно
сътрудничество“:
1. осигурява подготовката и провеждането
на официални срещи и посещения у нас и в
чужбина на ниво министър, заместник-министри, постоянен секретар на отбраната,
началник на отбраната, заместник-началници
на отбраната и началник на политическия
кабинет;
2. съставя и координира с другите структурни звена на министерството програмата
на официални срещи и посещения у нас и в
чужбина на министъра, постоянния секретар
на отбраната, началника на отбраната и началника на политическия кабинет;
3. осигурява подготовката и провеждането
на военни празници и церемонии с участието
на министъра;
4. осигурява участието на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на
отбраната, началника на отбраната и началника на политическия кабинет в тържествени
празници и церемонии от общонационално и
местно значение;
5. предлага нивото на представяне в протоколните прояви на държавно равнище, в
което министерството участва;
6. осиг у рява п ревода на офиц иа лната
кореспонденция и документи, необходими
за дейността на ниво министър, заместникминистри, постоянен секретар на отбраната
и началник на политическия кабинет;
7. организира издаването на дипломатичес
ки паспорти, служебни паспорти и визи при
задгранични командировки на служители от
министерството и Българската армия пред
овластените за това служби и дипломатически
представителства и заявява потребностите за
закупуване на самолетни билети;
8. подпомага министъра при осъществяването на двустранното и регионалното сътрудничество в областта на отбраната;
9. участва в изпълнение на дейностите
по прилагането на ССОО в съответствие с
компетентността на дирекцията;
10. осъществява чрез Служба „Военна информация“ координацията на дейностите и
задачите на Службата на военния аташе по
въпросите на двустранното и регионалното
сътрудничество в областта на отбраната;
11. предоставя на Службата на военния
аташе материали относно двустранното и
регионалното сътрудничество в областта на
отбраната;
12. осъществява контактите и връзките с
чуждестранните военни аташета, акредитирани в Република България.“
§ 14. В чл. 29 се правят следните допълнения:
1. Създава се т. 1а:
„1а. осигурява постоянния секретар на
отбраната и началника на отбраната при ор-
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ганизацията и координирането на дейностите
по планиране на отбраната в съответствие с
компетентността на дирекцията;“.
2. Създава се т. 13а:
„13а. участва в изпълнение на дейностите
по прилагането на ССОО в съответствие с
компетентността на дирекцията;“.
§ 15. В чл. 29а се създава т. 18а:
„18а. участва в изпълнение на дейностите
по прилагането на ССОО в съответствие с
компетентността на дирекцията;“.
§ 16. В чл. 30 се правят следните допълнения:
1. Създава се т. 1а:
„1а. осигурява постоянния секретар на
отбраната и началника на отбраната при
изпълнението на правомощията им по управ
ление на човешките ресурси;“.
2. Създават се т. 4а – 4г:
„4а. подпомага министъра при осъществяване на политиката по доходите в министерството, структурите на пряко подчинение на
министъра и Българската армия;
4б. организира разработването, съгласуването, прилагането и усъвършенстването на
системите за заплащане в министерството,
структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
4в. организира и координира дейността
по обобщаване и анализиране на месечни и
тримесечни справки за начислените средства
за възнаграждения и обезщетения по категории персонал;
4г. участва в изпълнение на дейностите
по прилагането на ССОО в съответствие с
компетентността на дирекцията;“.
§ 17. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се т. 1а:
„1а. осигурява постоянния секретар на
отбраната и началника на отбраната при организацията и координирането на дейностите
по планиране на отбраната в съответствие с
компетентността на дирекцията;“.
2. Точки 15 – 18 се отменят.
§ 18. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се т. 1а:
„1а. осигурява постоянния секретар на
отбраната и началника на отбраната при организацията и координирането на дейностите
по планиране на отбраната в съответствие с
компетентността на дирекцията;“.
2. В т. 4 след думата „изготвя“ се добавя
„доклади и“.
3. В т. 5 думата „осигурява“ се заменя с
„осъществява“.
4. В т. 8 след думите „Борда за управление
на портфолио от проекти“ се добавя „и на
политико-военните направляващи работни
групи, които подпомагат дейността по подготовката и изпълнението на инвестиционните
проекти“.
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5. В т. 9 думите „Европейските структурни
и инвестиционни фондове“ се заменят с „Европейския фонд за отбрана и други европейски
структурни и инвестиционни фондове“.
6. Точка 10 се изменя така:
„10. организира и подпомага в административно-техническо отношение дейностите на
Борда за управление на портфолио от проекти и на политико-военните направляващи
работни групи, които подпомагат дейността
по подготовката и изпълнението на инвестиционните проекти;“.
7. Създава се т. 11:
„11. организира и контролира процесите
по планиране и осъществяване на инвестиционните проекти, които са включени в
портфолиото от проекти на министерството,
структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия, както и за проекти
на НАТО и Европейския съюз.“
§ 19. Създава се чл. 32а:
„Чл. 32а. Дирекция „Търговски дружества
и разпореждане с излишни движими вещи“:
1. организира изпълнението на правомощията на министъра в качеството му на упражняващ правата на собственост на държавата
в търговски дружества с държавно участие;
2. изготвя проекти на актове, с които
министърът упражнява правата на собственост на държавата в търговски дружества с
държавно участие в капитала – протоколни
решения и договори за възлагане на управ
лението и конт рола, и следи за тя х ното
изпълнение;
3. дава становища по предложенията на
едноличните търговски дружества: за разпоредителни сделки с дълготрайни активи; за
отдаване под наем на недвижими имоти; за
придобиване или разпореждане с дялове и
акции; за сключване на договори за кредит,
за съвместна дейност и за поемане на менителнични задължения; за учредяване на залог
и/или ипотека върху дълготрайни материални
активи, както и становища и предложения
относно одобряване избора на застраховател
преди сключването на договор за задължително застраховане на имущество;
4. дава становища и изготвя документация
при увеличаване или намаляване на капитала
и при преструктуриране на държавното участие в капитала на търговските дружества с
държавно участие и др.;
5. участва в разработването и/или дава
становища по проекти за усъвършенстване
на нормативната уредба, която регламентира търговските отношения, управлението на
държавното участие, приватизацията и др.;
6. анализира финансово-икономическото
състояние на търговски дружества с държавно
участие в капитала и подготвя цялата документация, която е свързана с одобряването
на годишните им финансови отчети;
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7. подпомага методически изготвянето на
бизнес програмите на едноличните търговски
дружества, организира разработването и актуализирането им, анализира изпълнението и
контролира заложените в тях икономически
показатели;
8. организира изготвянето на оценки от
независими оценители за извършване на процедури по непарични вноски в търговските
дружества, в които министърът упражнява
правата на собственост на държавата, координира и контролира изпълнението на сключените с оценителите договори;
9. води регистъра по чл. 35 от Правилника
за реда за упражняване правата на държавата
в търговските дружества с държавно участие
в капитала, регистрите по чл. 328, ал. 1, т. 3
и 4 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и поддържа информационния масив на министерството за
промените в органите за управление, ликвидация и контрол, финансовите показатели и
капитала на търговските дружества с държавно
участие в капитала;
10. организира по реда на Закона за държавната собственост и подзаконовите актове по
прилагането му дейностите по управление и
разпореждане с излишните за министерството
движими вещи с общо предназначение;
11. организира оперативния отчет и контролира излишните за министерството движими
вещи, изготвя първичните им счетоводни
документи в съответствие със Закона за счетоводството и организира извършването на
инвентаризацията им;
12. организира дейностите по разпореждането с излишните за министерството и
за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от
Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България продукти, които са
свързани с отбраната, и изделия и технологии
с двойна употреба;
13. организира оперативния отчет на излишните за министерството и за юридическите
лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
продукти, които са свързани с отбраната, и
изделия и технологии с двойна употреба;
14. организира оценката и преоценката
на излишните за министерството движими
вещи с общо предназначение и на излишните
за министерството и за юридическите лица
по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
продукти, които са свързани с отбраната, и
изделия и технологии с двойна употреба;
15. организира дейностите по разпореждане
с излишните за министерството и за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
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България оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ОБВВПИ);
16. организира оценката и преоценката на
излишните за министерството и за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България ОБВВПИ.“
§ 20. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст след думите „Социална
политика“ се добавя „и политика по военнопатриотично възпитание“.
2. Създава се т. 8а:
„8а. участва в изпълнение на дейностите
по прилагането на ССОО в съответствие с
компетентността на дирекцията;“.
3. Точки 10 – 12 се изменят така:
„10. подпомага министъра при ръководството на психологическото осигуряване на
военнослужещите;
11. подпомага министъра при осъществяване на политиката по отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните
служители;
12. подпомага министъра при провеждане
на жилищната политика на министерството.“
§ 21. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 буква „ж“ се изменя така:
„ж) войсковата сл у жба в Българската
армия;“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. подпомага началника на отбраната
при осъществяване на ръководството при
привеждането на въоръжените сили на Република България в по-високи степени на
бойна готовност и носенето на оперативното
дежурство (дежурството);“.
3. Създава се т. 5а:
„5а. участва в планирането и организирането на мобилизационната готовност, мобилизационната подготовка, провеждането на
мобилизацията и попълването на загубите на
въоръжените сили на Република България;“.
4. Създава се т. 17а:
„17а. участва в изпълнение на дейностите
по прилагането на ССОО в съответствие с
компетентността на дирекцията;“.
5. Точка 18 се изменя така:
„18. съгласува изготвените квалификационни характеристики и учебни планове за
обучението на слушатели, курсанти и кадети
във Военна академия „Г. С. Раковски“ и висшите военни училища;“.
§ 22. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 думата „поддържането“ се заменя
с „координира и контролира“.
2. Създава се т. 7а:
„7а. участва в изпълнение на дейностите
по прилагането на ССОО в съответствие с
компетентността на дирекцията;“.
3. Точка 11 се изменя така:
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„11. отчита и анализира състоянието на
осигуреността на въоръжените сили с въоръжение, техника и други материални ресурси,
координира и контролира тяхната експлоатация;“.
4. Точка 13 се отменя.
5. Точка 14 се изменя така:
„14. организира освобождаването на въоръжените сили от излишни отбранителни
продукти и движими вещи с общо предназначение и координира дейностите по бракуване/
утилизация на излишни оръжия и утилизация/
унищожаване на ОБВВПИ;“.
6. В т. 15 думата „дейностите“ се заменя
с „дейности“.
7. Точка 16 се отменя.
8. Точка 17 се изменя така:
„17. подпомага началника на отбраната при
определянето на инфраструктурните потребности във войсковите райони на Българската
армия, включително при изпълнението на
задачите по поддръжка на страната домакин;“.
9. Точка 19 се отменя.
10. В т. 20 думите „в Българската армия
и СППМО“ се заменят с „на въоръжените
сили в Централния артилерийски технически
изпитателен полигон“.
11. Точки 22 и 23 се отменят.
12. Създава се т. 24:
„24. организира процеса по събирането,
обобщаването и анализирането на информацията за изпълнението на обществените
поръчки за доставки и услуги за военните
форми ровани я от Бъ лгарската арми я о т
Единния финансов план за материално-техническо осигуряване и Единния поименен
списък за строителство и строителни услуги
в министерството, в структурите на пряко
подчинение на министъра и в Българската
армия и представя анализа на началника на
отбраната.“
§ 23. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. Дирекция „Стратегическо планиране“:
1. организира разработването и поддържането на Националната отбранителна стратегия,
националните концептуални и доктринални
документи в областта на отбраната и въоръжените сили и хармонизирането им със
съюзните публикации;
2. организира изготвянето на анализи,
оценки и препоръки за формирането на национални позиции по военните измерения на
стратегически документи на НАТО и Европейския съюз;
3. разработва военнотехническите аспекти
и осигурява изпълнението на задълженията и
правата на Република България по практическото осъществяване на дейността по контрола
на въоръженията и мерките за укрепване на
доверието и сигурността в Европа, участва в
работата на международни форуми по тези
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въпроси и обучава експерти от Българската
армия за работа в областта на контрола на
въоръженията;
4. подпомага министъра и началника на
отбраната при ръководството на дейностите
по трансформацията на въоръжените сили на
Република България и координирането им с
НАТО и Европейския съюз;
5. осигурява началника на отбраната и
постоянния секретар на отбраната при организацията и координирането на дейностите
по планиране на отбраната в съответствие с
компетентността на дирекцията;
6. подпомага началника на отбраната при
определяне на мисиите и задачите на въоръжените сили и необходимите отбранителни
способности за тяхното изпълнение;
7. осигурява началника на отбраната и
постоянния секретар на отбраната при организацията и координирането на дейностите
по планиране на отбраната в съответствие с
компетентността на дирекцията;
8. координира участието в процеса на планиране на отбраната в НАТО и развитието
на военните способности на Европейския
съюз и синхронизирането на националното
планиране на отбраната с тях;
9. подготвя военнотехнически експертизи
и препоръки относно участието в съюзни,
коалиционни и други операции и в международни военни формирования;
10. подпомага началника на отбраната при
участието му в работата на военните органи
на НАТО, Европейския съюз и в различните
формати на съюзно и регионално военно сътрудничество и изготвя военни оценки, анализи и препоръки по участието на Българската
армия в програмите и инициативите на НАТО,
Общата политика за сигурност и отбрана на
Европейския съюз и в регионалното военно
сътрудничество;
11. организира и координира дейностите
по предварителното планиране и планирането
в отговор на криза от военнополитически
характер на стратегическо ниво и синхронизирането им с тези в НАТО;
12. подпомага началника на отбраната в
дейността му по организиране провеждането
на стратегически преглед на отбраната/преглед на отбраната и/или преглед на структурата на въоръжените сили и разработването
и поддържането на планове за развитие на
въоръжените сили;
13. организира и координира процеса на
управление на ресурсите за отбрана при подготовката и използването на въоръжените сили;
14. участва в изпълнение на дейностите
по прилагането на ССОО в съответствие с
компетентността на дирекцията.“
§ 24. В чл. 38 се правят следните допълнения:
1. Създава се т. 14а:
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„14а. участва в изпълнение на дейностите
по прилагането на ССОО в съответствие с
компетентността на дирекцията;“.
2. Създава се т. 18:
„18. осигурява министъра и началника на
отбраната при изпълнението на функциите
им в областта на киберотбраната и киберсигурността в съответствие с компетентността
на дирекцията.“
§ 25. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Точка 6 се отменя.
2. В т. 7 думите „съвместните съоръжения
на територията на Република България“ се
заменят с „договорените съоръжения и обекти
по смисъла на ССОО“.
3. Точка 11 се изменя така:
„11. организира дейностите по осигуряване на достъпа на представители на Силите
на САЩ, изпълнителите и служителите по
договори със Силите на САЩ, а когато е
договорено – и на такива от трети страни,
до договорените съоръжения и обекти по
смисъла на ССОО;“.
4. Точка 12 се отменя.
5. В т. 13, 14, 16, 20 и 21 думите „и заместник-началниците на отбраната“ се заменят
със „заместник-началниците на отбраната и
директора на Щаба на отбраната“.
6. Точка 19 се изменя така:
„19. подпомага директора на Щаба на
отбраната при осъществяването на контрол
за изпълнението на приоритетните задачи и
спазването на поставените срокове в дейността
на Щаба на отбраната и Българската армия;“.
§ 26. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „компетентност“ се
поставя запетая и думите „чрез интегрирана
експертиза, хоризонтална координация и пряк
обмен на информация помежду си“ се заменят
с „като формират интегрирана експертиза“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „чрез постоянния секретар на отбраната и директора на
Щаба на отбраната“.
§ 27. В чл. 50 думите „и заместник-началниците на отбраната“ се заменят със „заместник-началниците на отбраната и директорът
на Щаба на отбраната“.
§ 28. Приложение № 1 към чл. 13, ал. 2
се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 13, ал. 2
Обща численост на персонала в административните звена на Министерството на отбраната – 831
щатни бройки

Политически кабинет
постоянен секретар на отбраната
началник на отбраната
заместник-началници на отбраната
директор на Щаба на отбраната
главен сержант на Българската армия

10
1
1
2
1
1

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

Инспекторат
28
дирекция „Сигурност на информацията“ 46
дирекция „Вътрешен одит“
14
звено „Финансов контрол и материални
проверки“
8
Обща администрация
120
в т.ч.:
дирекция „Административно и информационно обслужване“
70
дирекция „Връзки с обществеността“
10
дирекция „Финанси“
40
Специализирана администрация
392
в т.ч.:
Главна дирекция „Инфраструктура на
отбраната“
93
дирекция „Отбранителна политика и
планиране“
37
дирекция „Протокол и двустранно
сътрудничество“
21
дирекция „Планиране, програмиране
и бюджет“
48
дирекция „Правно-нормативна
дейност в отбраната“
33
дирекция „Управление на човешките
ресурси в отбраната“
56
дирекция „Отбранителна аквизиция“
62
дирекция „Проектно управление“
13
дирекция „Търговски дружества и
разпореждане с излишни движими
вещи“
13
дирекция „Социална политика и
политика по военно-патриотично
възпитание“
16
Щаб на отбраната
207
в т.ч.:
дирекция „Операции и подготовка“
61
дирекция „Логистика“
41
дирекция „Стратегическо планиране“
46
дирекция „Комуникационни и информационни системи“
38
дирекция „Координационни дейности“
21
“
§ 29. В приложение № 2 към чл. 27, ал. 2,
т. 4 изречение второ се заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 30. В Плана за развитие на въоръжените
сили до 2020 г., приет с Постановление № 382
на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ,
бр. 3 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 58 и 96 от
2016 г., бр. 51 от 2017 г. и бр. 56 от 2018 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В приложение № 1, в раздел II, т. 2.7,
абзац „Комендантство“ думите „организира
дейностите по планиране на потребностите
от движими вещи и осъществява материално-техническото осигуряване на дейността
на Министерството на отбраната“ се заменят
с „организира дейностите по планиране на
потребностите и материално-техническото
снабдяване на Министерството на отбраната с
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движими вещи, комуникационна и компютърна техника, консумативи и резервни части за
тях; осигурява техническата им поддръжка;“.
2. В приложение № 2 (поверително) към
чл. 2 се правят изменения и допълнения съгласно приложението (поверително).
§ 31. В Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
отбраната и за определяне на структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната
(обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 39
и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от 2012 г., бр. 8,
55 и 76 от 2014 г., бр. 14, 37 и 94 от 2015 г.,
бр. 42, 54, 58 и 96 от 2016 г., бр. 78 от 2017 г.
и бр. 49 и 56 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 5б, ал. 2:
а) в т. 1 думата „използване“ се заличава;
б) в т. 6 накрая се добавя „по теми, които
са свързани с отбраната и сигурността“;
в) в т. 8 думите „ежедневно следене“ се
заменят с „ежедневен преглед“, а накрая се
добавя „по теми, които са свързани с отбраната и сигурността“;
г) точка 10 се отменя;
д) в т. 11 думите „и други печатни издания“
се заличават;
е) точка 12 се изменя така:
„12. подготвяне и организиране на електронен сайт с новини и други публикации
по теми, които са свързани с отбраната и
сигурността на страната;“
ж) създават се т. 13 и 14:
„13. разработване на План за действие
на военните медии в условията на кризисни
ситуации, предизвикани от бедствия, аварии
или терористични действия;
14. участие с други структури от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия в разработването на мерки
за противодействие на хибридни атаки.“
2. В приложение № 6 към чл. 8, т. 5 числото
„169“ се заменя със „171“.
§ 32. За заемане по служебно правоотношение при условията и по реда на § 36 от
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на
Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24
от 2006 г.) се определят длъжностите, които
се изпълняват по трудово правоотношение
в Министерството на отбраната, които осъществяват функции по:
1. администриране, управление и контрол на
функционирането на административно-информационна система (АИС) „Документооборот“;
осигуряване и поддръжка на необходимата
техническа структура за създаването и съхраняването на резервни копия за системата,
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поддържане и управление на платформите,
които осигуряват работата на АИС „Документооборот“ и домейн „МОD.BG“;
2. осъществяване на сроковия контрол по
изпълнението на резолюциите и решенията
на министъра на отбраната, началника на
политическия кабинет, началника на отбраната, заместник-министрите, заместник-началниците на отбраната и постоянния секретар
на отбраната, чрез анализ на движението на
преписките, както и подготовка на писма,
справки и становища за неизпълнените в срок
задачи, свързани с контрола на изпълнение
на решенията.
§ 33. За заемане по служебно правоотношение при условията и по реда на § 36 от
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на
Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24
от 2006 г.) се определят длъжностите, които
се изпълняват по трудово правоотношение в
Информационния център на Министерството
на отбраната по чл. 5б от Постановление № 54
на Министерския съвет от 2010 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството
на отбраната и за определяне на структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната,
които осъществяват функции по:
1. планиране, организиране, координиране,
изготвяне и съставяне на телевизионна и друга
аудио-визуална продукция;
2. спомагане, изготвяне и съставяне на
материали за програмата и емисиите на
Военния телевизионен канал (ВТК) според
зададен ресор;
3. заснемане на студийна, извънстудийна
телевизионна, филмова и рекламна продукция;
4. производството, видеозапис и ефирното
излъчване на програмите, произвеждани в
студията на ВТК;
5. изготвяне, съставяне, координиране и
илюстриране на вестникарски блок във вестник „Българска армия“ според зададен ресор;
6. архивиране, съхраняване, реставриране,
копиране и поставяне на сигнатурни номера
на всички филми, материали и предавания,
изработени и постъпили за излъчване по ВТК.
§ 34. (1) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от реорганизираните
административни звена на Министерството
на отбраната и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната се уреждат в
съответствие с чл. 123 от Кодекса на труда.
(2) Служебните правоотношения на държавните слу ж ители от реорганизираните
административни звена на Министерството
на отбраната и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната в случаите
на съкращаване на длъжности се уреждат в
съответствие с чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона
за държавния служител.
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(3) Правоотношенията с военнослужещите
от реорганизираните административни звена
на Министерството на отбраната и структури
на пряко подчинение на министъра на отбраната се уреждат в съответствие с разпоредбите
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
§ 35. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението се осигуряват в рамките
на бюджета на Министерството на отбраната
за съответната година.
§ 36. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11180

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерския съвет за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерския съвет за 2018 г., както следва:
1. намаляване на утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на управлението
на средствата от ЕС“, бюджетна програма
„Координация при управление на средствата
от ЕС“, с 68 400 лв.;
б) бюджетна програма „Администрация“
с 2 710 000 лв.;
в) бюджетна програма „Убежище и бежанци“ със 100 000 лв.;
2. увеличаване на утвърдените разходи по:
а) област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския
съвет“ с 1 044 400 лв., в т.ч. бюджетна програма „Министерски съвет и организация на
дейността му“, със 728 000 лв. и бюджетна
програма „Координация и мониторинг на
хоризонтални политики“ с 316 400 лв.;
б) „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията
на областите в България“, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“, с 250 000 лв.;
в) „Политика в областта на правото на
вероизповедание“, бюджетна програма „Вероизповедания“, с 15 000 лв.;
г) „Политика в областта на архивното дело“,
бюджетна програма „Национален архивен
фонд“, със 100 000 лв.;
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д) бюджетна програма „Други дейности и
услуги“ с 1 469 000 лв.
Чл. 2. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерския съвет 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 главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
19 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11192

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение на Постановление № 291 на
Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерския съвет за 2018 г. (ДВ, бр. 104
от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. за задължения за текущи и капиталови
разходи на болница „Лозенец“ – 23 191 400 лв.;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Средствата по ал. 1, т. 2 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по
централния бюджет за 2018 г.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Средствата по ал. 1, т. 1 и т. 3 да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2018 г.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. по бюджетна програма „Други дейности
и услуги“ – 23 191 400 лв.;“.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. максималния размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2018 г., със сума в размер 23 491 400 лв.;“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила на
19 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11193
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения от 2016 г. на Морската трудова
конвенция от 2006 г.
(Одобрени от Международната конференция
на труда на нейната сто и пета сесия, Женева,
9 юни 2016 г. В сила за Република България
от 8 януари 2019 г.)
Изменения на Кодекса, свързани с Правило
4.3 на Морската трудова конвенция от 2006 г.
Ръководство В4.3.1 – Разпоредби относно
трудовите злополуки, травмите и професионалните заболявания
В края на ал. 1 се добавя следният текст:
„Така също следва да се отчита последната
версия на Ръководството за елиминиране на
тормоза и насилието на борда на кораба, съвместно издание на Международната камара по
корабоплаване и Международната федерация
на транспортните работници.“
В ал. 4 „и“ се премества от края на т. (b) в
края на т. (c). Добавя се следната нова точка:
„(d) тормоз и насилие.“
Ръководство В4.3.6 – Разследване
В ал. 2 „и“ се премества от края на т. (е)
в края на т. (f). Добавя се следната нова точка: „(g) проблеми, възникващи при тормоз
и насилие.“
Изменения на Кодекса, свързани с Правило
5.1 на Морската трудова конвенция от 2006 г.
Стандарт А5.1.3 – Морско трудово свидетелство и Декларация за съответствие с Морската
трудова конвенция
Текстът на настоящата ал. 4 се премества
в края на ал. 3. Настоящата ал. 4 се заменя
със следния текст:
„Независимо от предвиденото в алинея 1 на
този Стандарт, когато прегледът за подновяване е извършен преди изтичане на срока на
валидност на морското трудово свидетелство
и е установено, че корабът продължава да
отговаря на изискванията на националното
законодателство и разпоредби или на други
мерки, които въвеждат изискванията на тази
Конвенция, но същевременно не може да се
издаде веднага ново свидетелство, което да
бъде налично на борда на кораба, компетентната власт или признатата организация, която
е надлежно упълномощена за тази цел, може
да удължи валидността на свидетелството за
период, който не надвишава пет месеца считано от датата на изтичане на валидността на
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съществуващото свидетелство, и да завери надлежно свидетелството. Новото свидетелство
е валидно за период, който не надвишава пет
години считано от датата, посочена в ал. 3
на този Стандарт.“
ПРИЛОЖЕНИЕ А5-II
Морско трудово свидетелство
В края на образеца на формуляр за морско
трудово свидетелство се добавя следният текст:
„Удължаване на валидността след извършване
на преглед за подновяване (ако се изисква)
С настоящото се удостоверява, че след
извършване на преглед за подновяване е установено, че корабът продължава да отговаря на
изискванията на националното законодателство и разпоредби или на други мерки, които
въвеждат изискванията на тази Конвенция,
и валидността на настоящото свидетелство
се удължава в съответствие с изискванията
на разпоредбите на ал. 4 на Стандарт А5.1.3
до ……………………………... (за период, който не
надвишава пет месеца считано от датата на
валидност на съществуващото свидетелство)
с цел да се позволи издаването на ново свидетелство на кораба, което следва да е налично
на борда му.
Датата на приключване на прегледа за
подновяване, на която се основава настоящото
удължение, е:
……………………………………………………………………………….
Подпис: …………………………………....…………………………
(подпис на упълномощен служител)

Място: …………………………………………………………………….
Дата: ……………………………………………………………………….
(печат или щемпел на органа според случая)“
11122

СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Република Армения за
сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията, подписано
на 12 февруари 2018 г. в Ереван
(Утвърдено с Решение № 208 от 5 април
2018 г. на Министерския съвет. В сила от
10 декември 2018 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Армения, наричани оттук нататък „договарящи страни“,
В желанието си да насърчават отношенията
между двете договарящи страни в сферата на
информационните технологии и съобщенията,
Като имат предвид, че информационните
технологии и съобщенията представляват важен фактор за икономическото и социалното
развитие на всяка държава,
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Като оценяват съществуващия потенциал
за задълбочаване на двустранните отношения
в сферата на информационните технологии и
съобщенията,
Се договориха за следното:
Член 1
Целта на това Споразумение е установяването на междуправителствено сътрудничество
в сферата на информационните технологии и
съобщенията с цел обединяването на усилията на двете договарящи страни за обмяна на
опит и добри практики.
Член 2
2.1. Договарящите страни могат да инициират по-тясно сътрудничество по специфични въпроси в рамките на предмета на това
Споразумение.
2.2. Договарящите страни подкрепят и
препоръчват прякото сътрудничество между
съответните организации в сферата на информационните технологии и съобщенията.
Член 3
Сът рудни чест во то меж д у договарящ ите страни в сферата на информационните
технологии и съобщенията се осъществява
в съответствие с разпоредбите на техните
национални законодателства, препоръките
и действащите актове на Международния
съюз по далекосъобщения (МСД), Всемирния
пощенски съюз (ВПС) и това Споразумение.
Член 4
4.1. Договарящите страни си сътрудничат
в следните области, без да се ограничават
единствено до тях:
– широколентов достъп;
– нормативна уредба в сектора на електронните съобщения и пощенските услуги;
– съвместно участие на български и арменски организации в програми и инициативи
на Европейския съюз;
– насърчаване на контактите между бизнес организациите в договарящите страни и
популяризиране на българските и арменските
компании;
– подготовка на позиции и/или предоставяне на взаимна подкрепа, свързана с участие в
конференции и форуми на специализираните
международни организации.
4.2. Договарящите страни осъществяват
сътрудничеството чрез:
– обмен на информация и документация;
– двустранни консултации;
– посещения на експерти и съвместни
работни групи;
– други подходящи форми на сътрудничество по взаимно договаряне.
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Член 5
За кореспонденция във връзка с прилагането на това Споразумение двете договарящи
страни използват английски език. Езикът за
кореспонденция между другите организации и
институции се определя по взаимно съгласие.
Член 6
Всяка от договарящите страни се задължава
да не разкрива информацията, придобита по
силата на това Споразумение, на трета страна без предварителното съгласие на другата
договаряща страна.
Член 7
7.1. Споровете, произтичащи от тълкуването и прилагането на това Споразумение,
се разрешават посредством преки преговори
и консултации между договарящите страни.
7.2. Разпоредбите на това Споразумение
не засягат правата и задълженията на договарящите страни, произтичащи от други
международни споразумения.
Член 8
8.1. Компетентните органи, отговорни за
изпълнението на това Споразумение, са:
– в Република България: Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията;
– в Република Армения: Министерството
на транспорта, съобщенията и информационните технологии.
8.2. Договарящите страни своевременно се
уведомяват в случай на промяна, свързана с
тези компетентни органи.
Член 9
По инициатива и с взаимното одобрение
на договарящите страни настоящото Споразумение може да бъде допълвано или изменяно.
Измененията и/или допълненията на това
Споразумение влизат в сила в съответствие
с т. 1 на чл. 10 на настоящото Споразумение.
Член 10
10.1. Това Споразумение влиза в сила от
датата на получаването на последното писмено уведомление, с което договарящите
страни взаимно се информират по дипломатически път за изпълнението на техните
вътрешноправни процедури за влизането му
в сила и остава в сила за срок пет години с
автоматично удължаване за нови периоди с
продължителност пет години всеки.
10.2. Всяка от договарящите страни може
да прекрати действието на това Споразумение чрез писмено уведомление до другата
договаряща страна по дипломатически път.
В този случай прекратяването на действието
на Споразумението влиза в сила три месеца
след първото писмено уведомление до другата
договаряща страна.
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10.3. Прекратяването на действието на това
Споразумение не засяга вече започналите
дейности на сътрудничеството.
Подписано в Ереван на 12 февруари 2018 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, арменски и английски език,
като всички текстове имат еднаква сила.
В случай на разногласия при тълкуването
на текстовете на настоящото Споразумение
за меродавен се счита текстът на английски.
За правителството на
За правителството на
Република България:
Република Армения:
Мария Павлова
Вахан Мартиросян,
Цоцоркова-Каймакчиева,
министър на
извънреден и
транспорта,
пълномощен посланик
съобщенията и
на Република
информационните
България
технологии на
в Република
Република
Армения
Армения
11117

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на енергетиката на
Република България и Министерството на
енергетиката и индустрията на Държавата Катар за сътрудничество в областта на
енергетиката
(Утвърден с Решение № 831 от 22 ноември
2018 г. на Министерския съвет. В сила от
29 ноември 2018 г.)
Министерството на енергетиката на Репуб
лика България и Министерството на енергетиката и индустрията на Държавата Катар,
наричани по-долу за краткост поотделно
„Страна“, а заедно „Страните“,
Отчитайки развиващите се приятелски
отношения между Страните и намерението
на Страните за по-нататъшно задълбочаване
на двустранното сътрудничество,
Продължавайки обсъжданите между държавни те ръководи тели и минист ри те на
Страните въпроси за доставки на природен
газ и енергийно сътрудничество,
Подчертавайки ключовото географско положение на двете Страни в техните региони
и ролята на енергийното сътрудничество за
подобряване на енергийната сигурност,
Отбелязвайки значението на стабилното
енергийно партньорство за устойчивото развитие на икономиките на Страните, сигурността и благосъстоянието на народите им,
разширяването на регионалното сътрудничество и общата ангажираност за опазване
на околната среда,
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Потвърждавайки важното геостратегическо
разположение и роля на България като енергиен и газов център в региона на Югоизточна
Европа и като важен транзитен енергиен път,
създаващ коридори между страните производителки и потребителки,
Посочвайки значението на Държавата Катар за политическата стабилност и икономическото развитие на Близкоизточния регион
и като значим производител и доставчик на
енергия,
Приемайки общите ползи от по-тясно сът
рудничество в изграждането на енергийна
инфраструктура, осигуряване на нови газови
пазари за Държавата Катар и диверсификация на източниците и маршрутите на газови
доставки за Република България, региона на
Югоизточна Европа и Европейския съюз,
се споразумяха за следното:
Член 1
Страните съгласно настоящия Меморанд у м за разби рателст во (нари чан по-дол у
„Мемора н д у м“) ще разви ват д вус т ра н но
сътрудничество в областта на енергетиката
в съответствие с националните стратегии на
всяка от Страните.
К ат о п риори т е т н и въп р о си С т ра н и т е
ще изследват областите газова индустрия,
възобновяема и ядрена енергетика, енергийна
ефективност и сигурност на търсенето и доставките, както и подготовка за осъществяване
на определени инфраструктурни проекти и
инициативи в тези области.
В рамките на този Меморандум Страните ще обменят информация в областта на
енергетиката относно основните развития в
секторната политика. Обменът на информация ще бъде обект на такива ограничения за
конфиденциалност, каквито са приложими
или са необходими в съответствие с други
изисквания.
Член 2
Страните ще си сътрудничат чрез обмяна
на опит в дейности, свързани с изграждането
на нова инфраструктура за доставки на втечнен природен газ (ВПГ) и/или компресиран
природен газ (КПГ) от Държавата Катар за
Република България и региона на Югоизточна
Европа, включително с участието на трети
страни.
Член 3
Страните ще подкрепят участието на своите
национални енергийни компании в съвместни
проекти в областта на проучването, добива,
преноса и дистрибуцията на въглеводороди и
ще разгледат конкретни варианти за съвместни дейности, включително чрез създаване на
съвместна компания и/или други подходящи
механизми.
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Всяка дейност на която и да било Страна
по този Меморандум ще се осъществява в
съответствие с възможностите за финансиране и вътрешните политики и процедури, а
също така и в съответствие със законите и
разпоредбите на съответната Страна.
Член 4
Всяка от Страните ще подкрепя усилията
на енергийните си институции и компании
с цел насърчаване на сътрудничеството в
областта на енергетиката.
Ст раните ще поощряват у частието на
компании и в реализирането на енергийни
проекти в областта на ядрената енергетика,
възобновяемите енергийни ресурси, енергийната ефективност и др.
Член 5
Преговорите за реализиране на целите на
настоящия Меморандум ще се провеждат в
рамките на Съвместна българо-катарска работна група по енергийни въпроси (Работна
група), която ще бъде създадена. Всяка от
Страните ще определи по шест членове на
Работната група, състояща се от представители и експерти от съответните министерства,
институции и промишлени отрасли.
Работната група ще провежда своите срещи
последователно във всяка от двете Страни.
Работната група ще докладва за резултатите
от работата си на министъра на енергетиката на
Република България и на министъра на енергетиката и индустрията на Държавата Катар.
Член 6
С изключение на разпоредбите за конфиденциалност, посочени в последния параграф
по член 1 от Меморандума за разбирателство,
останалите разпоредби са израз на стремежа на
двете Страни да определят и оценят възможностите за взаимноизгодно сътрудничество в
областта на енергетиката, без намерение за
обвързващи задължения, които биха могли да
повлияят или да засегнат вече съществуващи
споразумения между Страните.
Член 7
Всички спорове във връзка с тълкуването
и прилагането на настоящия Меморандум
ще бъдат разрешавани чрез преговори между
Страните.
Член 8
Меморандумът може да бъде коригиран и
допълван по всяко време по взаимно писмено
съгласие на Страните и в съответствие със
законовите процедури, следвани във всяка от
двете Страни.
Член 9
Настоящият Меморандум влиза в сила от
датата на получаване на последното писмено
уведомление, с което страните се инфор-
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мират взаимно по дипломатически път за
приключването на вътрешните им правни
процедури, необходими за влизане в сила
на Меморандума.
Срокът на действие на Меморандума е три
години и ще бъде автоматично удължен с още
две години, освен ако някоя от Страните не
уведоми писмено другата за намерението си
да го прекрати най-малко два месеца преди
прекратяването му или изтичането на срока
на неговото действие.
Прекратяването или изтичането на срока
на действие на настоящия Меморандум не
засяга вече започнали дейности и проекти до
тяхното приключване, освен ако Страните не
се договорят друго.
В потвърждение на гореизложеното по-долу делегираните и упълномощени министри
подписаха този Меморандум за разбирателство от името на правителствата на всяка от
Страните.
Настоящият Меморандум е подписан в
гр. София на 8 март 2018 г. в два оригинални
екземпляра на български, английски и арабски
език, като текстовете са еднакво автентични.
В случай на различие в тълкуването меродавен
е текстът на английски език.
За правителството
на Република
България:
Теменужка Петкова,
министър
на енергетиката

За правителството
на Държавата
Катар:
Мухаммад Бин
Абдулрахман Ал-Тани,
заместник
министър-председател,
министър на
външните работи
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-433 от 2017 г. за професионалното
обучение на служителите от Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 26 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2 се създава т. 6:
„6. тактическа подготовка.“
§ 2. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 6:
„6. в тактическата подготовка – държавните
служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР от
Специализиран отряд за борба с терориз
ма – МВР (СОБТ).“
2. В ал. 4 след думите „стрелковата подготовка“ съюзът „и“ се заменя със запетая и
след думите „пожаро-строевата подготовка“
се добавя „и тактическата подготовка“.

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

3. В ал. 5 след думите „регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на
населението“ (РДПБЗН)“ се поставя запетая
и се добавя „а за СОБТ – по учебно-планова
документация, утвърдена от командира, изготвена въз основа на утвърден от главния
секретар на МВР годишен тематичен план по
видовете подготовки по чл. 3, ал. 2“.
4. В ал. 6, т. 1 след думите „специализирана
подготовка“ съюзът „и“ се заменя със запетая
и след думите „пожаро-строева подготовка“
се добавя „и тактическа подготовка“.
5. Създава се ал. 7:
„(7) Постъпилите в СОБТ държавни служители, притежаващи полицейска първоначална професионална подготовка от АМВР,
преминават специализирано обучение, което
се организира под формата на професионално
обучение по месторабота, включва занятия по
видовете подготовки по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 4
и т. 6 и се провежда по ред, определен от
командира на СОБТ.“
§ 3. В чл. 28, ал. 1 след думите „специализирана подготовка“ съюзът „и“ се заменя със
запетая и след думите „пожаро-строева подготовка“ се добавя „и тактическа подготовка“.
§ 4. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „За обучители по“
се добавя „тактическа подготовка,“.
2. В ал. 2 след думите „специализираната
подготовка“ съюзът „и“ се заменя със запетая
и след думите „пожаро-строевата подготовка“
се добавя „и тактическата подготовка“.
§ 5. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. Тактическата подготовка има за
цел създаване, усъвършенстване и поддържане
на необходимите знания, умения и навици
за планиране, организиране, провеждане и
анализ на специални операции.“
§ 6. Създава се чл. 44б:

ВЕСТНИК
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„Чл. 44б. Тактическата подготовка се провежда в установеното за СОБТ работно време
за не по-малко от 8 часа месечно.“
§ 7. В чл. 50 след думите „стрелковата подготовка“ съюзът „и“ се заменя със запетая и
след думите „пожаро-строевата подготовка“
се добавя „и тактическата подготовка“.
§ 8. В чл. 53, ал. 3 след думите „пожаростроева подготовка“ се поставя запетая и се
добавя „а командирът на СОБТ отчета си по
тактическа подготовка,“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. В срок до пет месеца от влизането в
сила на наредбата СОБТ изготвя и предоставя
за утвърждаване от министъра на вътрешните
работи специализирана методика по тактическа подготовка на служителите от СОБТ.
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Младен Маринов
11123

Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера
на основните месечни възнаграждения на
държавните служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на
вътр ешните работи и размера на началните
и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
(обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.; изм. и доп.,
бр. 4, 16 и 69 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 числото „873“ се заменя с „959“.
2. В ал. 6 числото „649“ се заменя със „712“.
§ 2. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 и 2
се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1 и 2

А. ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№

Длъжностни наименования

Основно месечно
възнаграждение
(в лв.)

1

2

3

I.

Ръководство на Министерството на вътрешните работи (МВР)

1

Главен секретар на МВР

2 472
2 232

2

Заместник главен секретар на МВР

ІІ.

Главни дирекции

1

Директор (на главна дирекция)

2 191

2

Заместник-директор (на главна дирекция)

2 030

3

Директор на дирекция в главна дирекция

1 865

4

Заместник-директор на дирекция в главна дирекция

1 773

5

Началник на отдел, Началник на отдел (главен разследващ полицай)

1 724

БРОЙ 106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

№

Длъжностни наименования

Основно месечно
възнаграждение
(в лв.)

1

2

3

6

Заместник-началник на отдел

1 639

7

Началник на сектор

1 557

8

Началник на група

1 351

9

Главен разследващ полицай (в отдел в главна дирекция)

1 557

10

Главен разследващ полицай (в сектор в главна дирекция)

1 508

Главен разследващ полицай (в териториално звено на Главна дирекция „Борба
с организираната престъпност“ (ГДБОП) с район на действие на територията
на гр. София)
Главен разследващ полицай (в териториално звено ГДБОП с район на действие
извън територията на гр. София)
Старши разследващ полицай (в главна дирекция)

1 418

10.1
10.2
11
12
13
14
15
16

Началник на сектор (главен разследващ полицай) в регионална дирекция
„Гранична полиция“ (РДГП)
Старши разследващ полицай (в териториално звено на Главна дирекция „Борба
с организираната престъпност“ (ГДБОП) с район на действие на територията
на гр. София)
Старши разследващ полицай в териториално звено на ГДБОП (с район на
действие извън територията на гр. София) и РДГП и Разследващ полицай (в
главна дирекция)
Старши разследващ полицай в гранично полицейско управление (ГПУ) в РДГП

1 393
1 459
1 393
1 235
1 179
1 165

18

Разследващ полицай (териториално звено на ГДБОП с район на действие на
територията на гр. София)
Разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на действие
извън територията на гр. София), РДГП и в ГПУ в РДГП
Младши разследващ полицай

1 129

19

Разузнавач I степен

1 459

20

Разузнавач II степен

1 337

21

Разузнавач ІII степен

1 251

17

1 153
1 148

22

Разузнавач ІV степен

1 211

23

Разузнавач V степен

1 179

24

Разузнавач VІ степен

1 129

25

Полицейски инспектор I степен, Инспектор I степен

1 459

26

Полицейски инспектор II степен, Инспектор II степен

1 337

27

Полицейски инспектор ІII степен, Инспектор ІII степен

1 251

28

Полицейски инспектор ІV степен, Инспектор ІV степен

1 211

29

Полицейски инспектор V степен, Инспектор V степен

1 179

30

Полицейски инспектор VІ степен, Инспектор VІ степен

1 129

31

Инспектор по защита на населението (ЗН) I степен

1 426

32

Инспектор по ЗН II степен

1 306

33

Инспектор по ЗН ІII степен

1 220

34

Инспектор по ЗН ІV степен

1 178

35

Инспектор по ЗН V степен

1 152

36

Инспектор по ЗН VІ степен

1 109

ІІI.

Териториални звена за обслужване на гр. София в Главна дирекция „Нацио
нална полиция“ (ГДНП) и ГДБОП, Зонално жандармерийско управление
(ЗЖУ) – София, и Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ (СДПБЗН)
Директор на СДПБЗН

1 785

1

С Т Р.
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№

Длъжностни наименования

Основно месечно
възнаграждение
(в лв.)

1

2

3

2

Заместник-директор на СДПБЗН

1 658

3

Началник на ЗЖУ

1 609

4

Заместник-началник на ЗЖУ

1 599

5

Началник на отдел в СДПБЗН

1 599

6

Началник на сектор

1 418

7

Началник на група

1 298

8

Разузнавач ІII степен

1 235

9

Разузнавач ІV степен

1 184

10

Разузнавач V степен

1 153

11

Разузнавач VІ степен

1 129

12

Полицейски инспектор ІII степен, Инспектор III степен

1 235

13

Полицейски инспектор ІV степен, Инспектор IV степен

1 184

14

Полицейски инспектор V степен, Инспектор V степен

1 153

15

Полицейски инспектор VІ степен, Инспектор VI степен

1 129

16

Инспектор по ЗН ІII степен

1 203

17

Инспектор по ЗН ІV степен

1 154

18

Инспектор по ЗН V степен

1 124

19

Инспектор по ЗН VІ степен

1 109

IV.

Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН)
към СДПБЗН

1

Началник (РСПБЗН)

1 609

2

Началник на сектор

1 418

3

Началник на група

1 298

4

Началник на участък

1 323

5

Инспектор ІV степен

1 184

6

Инспектор V степен

1 153

7

Инспектор VІ степен

1 129

8

Инспектор по ЗН ІV степен

1 154

9

Инспектор по ЗН V степен

1 124

10

Инспектор по ЗН VІ степен

1 109

V.

Териториални звена в страната на ГДНП и ГДБОП

1

Началник II степен (на ЗЖУ)

1 393

2

Заместник-началник II степен (на ЗЖУ)

1 360

3

Началник III степен (на ЗЖУ)

1 360

4

Заместник-началник III степен (на ЗЖУ)

1 252

5

Началник на сектор

1 393

6

Началник на сектор в ЗЖУ

1 349

7

Началник на група

1 252

8

Разузнавач ІV степен

1 179

9

Разузнавач V степен

1 148

10

Разузнавач VІ степен

1 129

11

Полицейски инспектор ІV степен

1 179

12

Полицейски инспектор V степен

1 148
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№

Длъжностни наименования

Основно месечно
възнаграждение
(в лв.)

1

2

3

13

Полицейски инспектор VІ степен

VI.

Специализиран отряд „Въздушно наблюдение“ (СОВН)

1 129

1

Началник на СОВН

1 700

2

Заместник-началник на СОВН

1 586

3

Началник на сектор

1 514

4

Началник на група

1 321

5

Старши пилот

1 321

6

Пилот

1 220

7

Борден инженер ІII степен

1 203

8

Борден инженер ІV степен

1 154

9

Борден инженер V степен

1 124

10

Борден инженер VІ степен

1 109

VII.

Регионални дирекции „Гранична полиция“ (РДГП)

1

Директор

1 788

2

Заместник-директор

1 615

3

Началник на база гранично-полицейски кораби (БГПК) – Созопол

1 599

4

Началник на сектор

1 393

5

Началник (БГПК – Видин)

1 393

6

Заместник-началник (БГПК – Созопол)

1 393

7

Заместник-началник (БГПК – Видин)

1 349

8

Началник на група кораби

1 349

9

Началник на група

1 252

10

Командир на кораб над 100 БРТ (бруто регистър тона)

1 349

11

Командир на кораб до 100 БРТ

1 252

12

Главен щурман

1 360

13

Старши щурман

1 287

14

Разузнавач ІV степен

1 179

15

Разузнавач V степен

1 148

16

Разузнавач VІ степен

1 129

17

Полицейски инспектор ІV степен

1 179

18

Полицейски инспектор V степен

1 148

19

Полицейски инспектор VІ степен

1 129

VIII.

Гранични полицейски управления (ГПУ)

1

Началник I степен (ГПУ)

1 599

2

Заместник-началник I степен (ГПУ)

1 393

3

Началник II степен (ГПУ)

1 385

4

Началник на сектор (ГПУ)

1 360

5

Началник I степен на Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП)

1 393

6

Заместник-началник I степен (ГКПП)

1 360

7

Началник II степен (ГКПП)

1 252

8

Заместник-началник II степен (ГКПП)

1 239

9

Началник на група

1 252

10

Началник III степен (ГКПП)

1 217

С Т Р.
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№

Длъжностни наименования

Основно месечно
възнаграждение
(в лв.)

1

2

3

11

Началник на смяна (ГКПП)

1 252

12

Разузнавач V степен

1 148

13

Разузнавач VІ степен

1 129

14

Полицейски инспектор V степен

1 148

15

Полицейски инспектор VІ степен

1 129

ІX.

Регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН)

1

Директор (РДПБЗН І степен)

1 615

2

Директор (РДПБЗН ІІ степен)

1 599

3

Директор (РДПБЗН ІІІ степен)

1 586

4

Началник на сектор

1 393

5

Началник на група

1 252

6

Инспектор ІV степен

1 179

7

Инспектор V степен

1 148

8

Инспектор VІ степен

1 129

9

Инспектор по ЗН ІV степен

1 152

10

Инспектор по ЗН V степен

1 121
1 109

11

Инспектор по ЗН VІ степен

X.

Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ към РДПБЗН

1

Началник (РСПБЗН І степен)

1 385

2

Началник (РСПБЗН ІІ степен)

1 374

3

Началник (РСПБЗН ІІІ степен)

1 360

4

Началник на група

1 252

5

Началник на участък

1 252

6

Инспектор V степен

1 148

7

Инспектор VІ степен

1 129

8

Инспектор по ЗН V степен

1 121

9

Инспектор по ЗН VІ степен

1 109

XІ.

Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)

1

Директор

1 865

2

Заместник-директор

1 768

3

Началник на отдел

1 599

4

Заместник-началник на отдел

1 455

5

Началник на сектор

1 418

6

Началник на група

1 298

7

Старши оперативен дежурен

1 298

8

Старши разследващ полицай

1 235

9

Разследващ полицай

1 153

10

Младши разследващ полицай

1 129

11

Разузнавач ІII степен

1 235

12

Разузнавач ІV степен

1 184

13

Разузнавач V степен

1 153

14

Разузнавач VІ степен

1 129

15

Полицейски инспектор ІII степен

1 235
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№

Длъжностни наименования

Основно месечно
възнаграждение
(в лв.)

1

2

3

16

Полицейски инспектор ІV степен

1 184

17

Полицейски инспектор V степен

1 153

18

Полицейски инспектор VІ степен

1 129

XІІ.

Районни управления (РУ) към СДВР

1

Началник

1 609

2

Заместник-началник

1 599

3

Началник на сектор

1 418

4

Началник на участък

1 323

5

Началник на група

1 298

6

Старши разследващ полицай

1 235

7

Разследващ полицай

1 153

8

Младши разследващ полицай

1 129

9

Разузнавач ІV степен

1 184

10

Разузнавач V степен

1 153

11

Разузнавач VІ степен

1 129

12

Полицейски инспектор ІV степен

1 184

13

Полицейски инспектор V степен

1 153

14

Полицейски инспектор VІ степен

1 129

XIII. Областни дирекции на МВР (ОДМВР)
1

Директор I степен

1 785

2

Директор IІ степен

1 753

3

Директор IІІ степен

1 700

4

Заместник-директор I степен

1 615

5

Заместник-директор II степен

1 599

6

Заместник-директор IІІ степен

1 586

7

Началник на отдел

1 544

8

Началник на сектор

1 393

9

Началник на група

1 252

10

Разузнавач ІV степен

1 179

11

Разузнавач V степен

1 148

12

Разузнавач VІ степен

1 129

13

Полицейски инспектор ІV степен

1 179

14

Полицейски инспектор V степен

1 148

15

Полицейски инспектор VІ степен

1 129

16

Стажант

903

XIII.1. Отдел „Разследване“
1

Началник на отдел

1 544

2

Началник на сектор

1 393

3

Главен разследващ полицай

1 393

4

Старши разследващ полицай в ОДМВР

1 179

5

Старши разследващ полицай в РУ

1 165

6

Разследващ полицай в ОДМВР

1 148

7

Разследващ полицай в РУ

1 148
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Длъжностни наименования

Основно месечно
възнаграждение
(в лв.)

1

2

3

8
XIV.

Младши разследващ полицай

1 129

Районни управления към ОДМВР

1

Началник I степен

2

Началник ІІ степен

1 374

3

Началник IІІ степен

1 360

4

Началник на сектор

1 349

5

Началник на група

1 252

6

Началник на участък

1 252

7

Разузнавач V степен

1 148

8

Разузнавач VІ степен

1 129

9

Полицейски инспектор V степен

1 148

10

Полицейски инспектор VІ степен

1 129

XV.

1 385

Специализиран отряд за борба с тероризма (СОБТ)

1

Командир

1 865

2

Заместник-командир

1 749

3

Началник на отдел

1 724

4

Началник на сектор

1 557

5

Началник на група

1 351

6

Разузнавач I степен

1 459

7

Разузнавач II степен

1 337

8

Разузнавач ІII степен

1 251

9

Разузнавач ІV степен

1 211

10

Разузнавач V степен

1 179

11

Разузнавач VІ степен

1 129

XVI.

Tериториални звена в страната на СОБТ

1

Началник на сектор

1 393

2

Началник на група

1 252

3

Разузнавач ІV степен

1 179

4

Разузнавач V степен

1 148

5

Разузнавач VІ степен

1 129

XVII. Дирекция „Вътрешна сигурност“ (ДВС)
1

Директор

1 865

2

Заместник-директор

1 749

3

Началник на отдел

1 724

4

Началник на сектор

1 557

5

Началник на група

1 351

6

Разузнавач I степен

1 459

7

Разузнавач II степен

1 337

8

Разузнавач ІII степен

1 251

9

Разузнавач ІV степен

1 211

10

Разузнавач V степен

1 179

11

Разузнавач VІ степен

1 129

12

Полицейски инспектор I степен

1 459
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Длъжностни наименования

Основно месечно
възнаграждение
(в лв.)

1

2

3

13

Полицейски инспектор II степен

1 337

14

Полицейски инспектор ІII степен

1 251

15

Полицейски инспектор ІV степен

1 211

16

Полицейски инспектор V степен

1 179

17

Полицейски инспектор VІ степен

1 129

XVIІI. Дирекция „Миграция“ (ДМ)
1

Директор

1 865

2

Заместник-директор

1 749

3

Началник на отдел

1 724

4

Началник на сектор

1 557

5

Началник на група

1 351

6

Полицейски инспектор I степен

1 459

7

Полицейски инспектор II степен

1 337

8

Полицейски инспектор ІII степен

1 251

9

Полицейски инспектор ІV степен

1 211

10

Полицейски инспектор V степен

1 179

11

Полицейски инспектор VІ степен

1 129

XIX. ДМ, специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) – София
1

Началник на отдел

1 599

2

Началник на сектор

1 418

3

Началник на група

1 298

4

Полицейски инспектор ІII степен

1 235

5

Полицейски инспектор ІV степен

1 184

6

Полицейски инспектор V степен

1 153

7

Полицейски инспектор VІ степен

1 129

XX.

ДМ, СДВНЧ – Любимец

1

Началник на отдел

1 544

2

Началник на сектор

1 393

3

Началник на група

1 252

4

Полицейски инспектор ІV степен

1 179

5

Полицейски инспектор V степен

1 148

6

Полицейски инспектор VІ степен

1 129

XXI. Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ (ДМОС)
1

Директор

1 865

2

Началник на отдел

1 724

3

Началник на сектор

1 557

4

Задграничен представител I степен

1 514

5

Началник на група

1 351

6

Задграничен представител II степен

1 426

7

Разузнавач I степен

1 459

8

Разузнавач II степен

1 337

9

Разузнавач ІII степен

1 251

10

Разузнавач ІV степен

1 211
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1

2

3

11

Разузнавач V степен

1 179

12

Разузнавач VІ степен

1 129

XXII. Дирекция „Инспекторат“
1

Директор

1 825

2

Заместник-директор

1 712

3

Началник на отдел

1 671

4

Държавен инспектор

1 525

5

Главен инспектор

1 426

6

Старши инспектор

1 306

ХXIII. Институт по психология (ИП)
1

Началник на отдел

1 671

2

Началник на сектор

1 514

3

Специалист I степен

1 426

4

Специалист II степен

1 306

5

Специалист III степен

1 220

6

Специалист ІV степен

1 188

7

Специалист V степен

1 152

8

Специалист VІ степен

1 109

ХXIV. ИП (структурни звена със седалище в страната)
1

Началник на сектор

1 362

2

Специалист ІV степен

1 152

3

Специалист V степен

1 121

4

Специалист VІ степен

1 109

ХXV. Академия на МВР
1

Ректор

1 775

2

Заместник-ректор

1 695

3

Декан

1 671

4

Заместник-декан

1 653

5

Ръководител на катедра

1 514

6

Професор

1 572

7

Доцент

1 514

8

Главен асистент

1 426

9

Асистент

1 306

10

Старши преподавател

1 426

11

Преподавател

1 306

12

Главен инструктор в Център за бойна подготовка и спорт (ЦБПС)

1 426

13

Старши инструктор (ЦБПС)

1 306

XXVI. Центрове за специализация и професионална подготовка (ЦСПП)
1

Директор (ЦСПП)

1 508

2

Заместник-директор (ЦСПП)

1 330

3

Ръководител на секция

1 294

4

Старши преподавател

1 220

5

Преподавател

1 179
“
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§ 3. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и 2 се изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 2, ал. 1 и 2

Б. ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Основно месечно
възнаграждение
(в лв.)
1
2
3
1
Началник на противопожарен участък
911
2
Началник на дежурна смяна в Главна дирекция „Пожарна безопасност и за900
щита на на селението“ (ГДПБЗН)
3
Главен боцман
900
4
Командир на кораб до 20 бруто регистър тона
900
5
Командир на отделение
900
6
Командир на екип (ГДПБЗН)
900
7
Младши експерт
900
8
Младши разузнавач
900
9
Младши полицейски инспектор
900
10
Младши оперативен дежурен
900
11
Младши инструктор
900
12
Борден техник
890
13
Младши инспектор І степен (ГДПБЗН)
900
14
Старши полицай
890
15
Старши пожарникар
890
16
Старши пожарникар/старши спасител
890
17
Старши спасител (ГДПБЗН)
890
18
Младши инспектор ІІ степен (ГДПБЗН)
890
19
Младши автоконтрольор I степен
890
20
Водач на оперативен автомобил I степен
890
21
Водач на специален автомобил I степен (ГДПБЗН)
890
22
Полицай
878
23
Пожарникар
878
24
Пожарникар/спасител
878
25
Младши инспектор ІІІ степен (ГДПБЗН)
878
26
Спасител (ГДПБЗН)
878
27
Младши автоконтрольор IІ степен
878
28
Водач на оперативен автомобил IІ степен
878
29
Водач на специален автомобил IІ степен (ГДПБЗН)
878
30
Стажант
702
“
§ 4. Приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, ал. 6 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 5 и чл. 6, ал. 6
В. ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
№

№
1
I.
I.1.
1

Длъжностни наименования

Заплата за
Код по Националната класификация на длъжност (в лв.)
Длъжностни наименования
професиите и длъжмаксиначална
ностите
мална
2
3
4
5
6
РЪКОВОДНИ, АНАЛИТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър; образователно
квалификационна степен доктор
Парламентарен секретар
1112
7049

717

2 075
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Заплата за
Код по Националната класификация на длъжност (в лв.)
професиите и длъжмаксиначална
ностите
мална

1
2

Съветник, министър

3
2422

4
6049

5
717

6
2 023

3

Експерт, кабинета на министър

2422

6050

717

1 867

4

Главен експерт/помощник, главен секретар на МВР

2422

6041

717

1 458

5

Директор, институт

1223

7003

717

1 845

6

Заместник-директор, институт

1223

7004

717

1 731

7

Началник-клиника

1342

7010

717

1 454

8

Ръководител, катедра

1345

9012

717

1 126

9

Професор

2422

7083

717

1 302

10

Професор, висше училище

2310

7005

717

1 302

11

Доцент

2422

7082

717

1 235

12

Доцент, висше училище

2310

7004

717

1 235

13

Управител, лечебно заведение

1342

7003

717

1 382

14

Началник сектор

1219

6019

717

1 533

15

Лекар/заместник-началник клиника

2211

7001

717

1 341

16

Главен асистент

2422

7080

717

1 086

17

Главен асистент, висше училище

2310

7003

717

1 086

18

Асистент

2422

7081

717

1 007

19

Асистент, висше училище

2310

7002

717

1 007

20

Старши преподавател, висше училище

2310

7007

717

1 086

21

Преподавател, висше училище

2310

6001

717

1 037

22

Преподавател/Център за професионално обучение

2320

5009

717

1 037

23

Началник, строителен обект

1323

7006

717

967

24

Ръководител, група

1219

5012

717

1 341

25

Лекар, началник-отделение

1342

7011

717

1 205

26

Лекар/началник операционен блок

2211

7001

717

1 205

27

Лекар/заместник-началник отделение

2211

7001

717

1 187

28

Лекар/професор

2211

7001

717

1 302

29

Лекар/началник на кабинет

2211

7001

717

1 187

30

Лекар/завеждащ медицинска служба

2211

7001

717

1 205

31

Лекар

2211

7001

717

1 184

32

Лекар/председател на регионална експертно-лекарска
комисия (РЕЛК)

2211

7001

717

1 533

33

Лекар по дентална медицина

2261

7001

717

1 184

34

Лекар, специализант

2212

7081

717

1 184

35

Фармацевт – магистър, ръководител на аптека

1342

7020

717

998

36

Фармацевт магистър

2262

7003

717

998

37

Служител, сигурност на информацията

2422

7065

717

998

38

Главен счетоводител

2411

6002

717

978

39

Заместник главен счетоводител

2411

6003

717

956

40

Финансов контрольор

2411

6012

717

1 037

41

Главен юрисконсулт

2611

7022

717

1 037

42

Старши юрисконсулт

2611

7023

717

1 007

43

Юрисконсулт

2611

7021

717

947
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Код по Националната класификация на длъжност (в лв.)
професиите и длъжмаксиначална
ностите
мална

1
44

Младши юрисконсулт

3
2611

4
7024

5
717

6
947

45

Главен експерт

2422

6041

717

1 037

46

Експерт

2422

6056

717

1 007

47

Главна медицинска сестра

1342

6012

717

978

48

Старша медицинска сестра

1342

6013

717

967

49

Старша акушерка

1342

6017

717

967

50

Старши рехабилитатор

1342

6019

717

967

51

Старши медицински лаборант

1342

6015

717

967

52

Старши рентгенов лаборант

1342

6014

717

967

53

Кинезитерапевт

2264

6004

717

1 184

54

Технически ръководител, строителство

3123

3001

717

967

55

Главен специалист

3359

3026

717

967

56

Биолог

2131

6006

717

947

57

Инженер, енергетик

2151

6002

717

947

58

Управител/културни дейности

1120

7023

717

947

59

Икономист, финанси

2631

6024

717

947

60

Инженер, инвеститорски контрол

2142

6004

717

947

61

Инженер, електроник

2152

6004

717

947

62

Инженер, телекомуникация

2153

6003

717

947

63

Инженер, конструктор

2144

6042

717

947

64

Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура

2144

6018

717

947

65

Инженер, производство

2141

6001

717

947

66

Инспектор, технически надзор

3123

3002

717

947

67

Инспектор/организация на строителството

3343

3005

717

947

68

Инспектор, обществено хранене

3359

3015

717

947

69

Икономист, плановик

2631

6026

717

947

70

Преводач

2643

6006

717

947

71

Психолог

2634

6001

717

947

72

Редактор, книги

2641

6008

717

947

73

Програмист, бази данни

2521

6005

717

947

74

Системен администратор

2522

6001

717

947

75

Стоковед

4321

2018

717

947

76

Химик

2113

6001

717

947

77

Физик

2111

6005

717

947

78

Инспектор/експлоатация на авиационна техника

3343

3005

717

947

79

Инженер, електрически машини и апарати

2151

6008

717

947

80

Инженер, корабни машини и механизми

2144

6026

717

947

81

Организатор обучение/Академия на МВР

2424

6004

717

947

82

Инженер, хидролог

2142

6001

717

947

83

Инженер, водоснабдяване и канализация

2142

6002

717

947

84

Инженер, строителен

2142

6012

717

947

85

Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни
системи

2144

6030

717

947

86

Инженер, химик

2145

6001

717

947
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Код по Националната класификация на длъжност (в лв.)
професиите и длъжмаксиначална
ностите
мална
3

4

5

6

4413

6005

717

947

Счетоводител

2411

6004

717

947

Специалист/държавни имоти

3343

3008

717

947

90

Специалист/информационни източници

3343

3008

717

947

91

Специалист/ценообразуване в Капитално строителство

3343

3008

717

947

92

Специалист/почивно дело

3343

3008

717

947

93

Специалист/по щата и регистрация на моторни превозни
средства (МПС)

3343

3008

717

947

94

Специалист/обществено хранене

3343

3008

717

947

95

Специалист/вещево осигуряване

3343

3008

717

947

87

Коректор

88
89

96

Уредник, музей/МВР

2621

6004

717

947

97

Диригент

2652

7011

717

947

I.2.

Образователно-квалификационна степен професионален
бакалавър по…

1

Библиотекар

2622

5001

717

871

2

Инструктор, обучение на водачи на моторно превозно
средство (МПС)

5165

5001

717

871

3

Фелдшер

2240

3001

717

866

4

Инструктор, диетично хранене

2265

3002

717

866

5

Помощник-фармацевт

3213

5001

717

866

6

Главна медицинска сестра

1342

6012

717

871

7

Старша медицинска сестра

1342

6013

717

871

8

Медицинска сестра

2221

5001

717

866

9

Старша акушерка

1342

6017

717

871

10

Акушерка

2222

5001

717

866

11

Старши рехабилитатор

1342

6019

717

871

12

Рехабилитатор

2264

5001

717

866

13

Старши медицински лаборант

1342

6015

717

871

14

Медицински лаборант

3212

5012

717

866

15

Старши рентгенов лаборант

1342

6014

717

871

16

Рентгенов лаборант

3211

3001

717

866

17

Медицински секретар

3344

3001

717

866

ІІ.

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

II.1.

Първа група

1

Техник, строителство и архитектура

3112

3009

560

783

2

Технически ръководител, строителство

3123

3001

560

783

3112

3007

560

714

II.2.

Втора група

1

Техник, инвеститорски контрол

2

Инспектор, контрол на общоопасни средства

3119

3048

560

714

3

Техник, гражданско строителство (конструктор)

3112

3004

560

714

4

Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт

3115

3045

560

714

5

Техник, механик/дозиметрични прибори

3115

3004

560

714

6

Техник, механик/организационна техника и технически
средства

3115

3004

560

714
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1

2

С Т Р. 4 9

Заплата за
Код по Националната класификация на длъжност (в лв.)
професиите и длъжмаксиначална
ностите
мална
3

4

5

6

3115

3004

560

714

3119

3010

560

714

3343

3007

560

714

3343

3007

560

714

3343

3007

560

714

Счетоводител

2411

6004

560

714

13

Техник, асансьорна техника

3113

3002

560

714

14

Техник, електронна техника

3114

3007

560

714

15

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна
техника

3115

3039

560

714

16

Техник, механик/нестандартно противопожарно оборудване

3115

3004

560

714

7

Техник, механик/технически контрол на МПС

8

Техник, производствени резултати

9

Организатор/въоръжението

10

Организатор/вещево осигуряване

11

Организатор/финансиране на строителството

12

17

Техник, телекомуникации

3522

3007

560

714

18

Технолог/производствена база

3119

3044

560

714

19

Лаборант/аналитик

7549

2005

560

714

20

Лаборант, препаратор

3212

3006

560

714

21

Фотограф

3431

3001

560

714

22

Техник, електрически системи

3113

3006

560

714

23

Техник, медицинска техника

3119

3006

560

714

24

Административен секретар/Организатор на Академичен
съвет и Специализиран научен съвет – АМВР

3343

3001

560

714

25

Техник-механик, самолетна техника

3115

3018

560

714

26

Техник-механик

3115

3004

560

714

27

Авиомеханик

3155

3001

560

714

28

Ветеринарен техник (фелдшер)

3240

3003

560

714

ІІІ.

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

III.1

Първа група

1

Технически сътрудник/политически кабинет

4110

2005

560

1 342

2

Управител, спортни дейности

1431

3016

560

708

3

Управител/общежитие

1120

7023

560

708

4

Управител/учебна база

1120

7023

560

708

5

Управител, стол

1412

3007

560

708

6

Управител, хижа

1439

3006

560

708

7

Дактилоскопист

3355

3010

560

708

8

Технически изпълнител/по заплащането на труда

4110

2006

560

708

9

Сътрудник, охрана/граничен контрол

5414

3010

560

708

10

Сътрудник, охрана

5414

3010

560

708

11

Инструктор

5169

3007

560

708

12

Оркестрант

2652

6004

560

708

13

Оператор, център обаждания

4222

3001

560

708

III.2

Втора група

1

Касиер, домакин/„Пътна полиция“

4311

2002

560

700

2

Системен оператор

3513

3003

560

700
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3

4

5

6

3

Оператор, стая с контролни съоръжения/СОД

2

3522

3016

560

700

4

Началник, склад

4321

2021

560

700

III.3

Трета група

1

Завеждащ, административна служба

4110

2001

560

693

2

Отчетник, планиране на материали

4322

2002

560

693

3

Технически изпълнител/„Пътна полиция“

4110

2006

560

693

4

Технически изпълнител/„Човешки ресурси“

4110

2006

560

693

5

Технически изпълнител/учебно-методическа дейност

4110

2006

560

693

6

Технически изпълнител/научно-приложно звено

4110

2006

560

693

7

Диспечер, транспортни средства

4323

2007

560

693

8

Управител/ведомствен жилищен фонд

1120

7023

560

693

9

Телефонист/междуселищен номератор

4223

2002

560

693

10

Секретар

4120

2001

560

693

11

Завеждащ, техническа служба

4110

2002

560

693

ІV.

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

IV.1.

Първа група

1

Снабдител, доставчик

4321

2015

560

682

2

Домакин

4321

3022

560

682

3

Организатор/медицински регистратор

3343

3007

560

682

4

Машинописец I категория

4131

2001

560

682

2006

560

667

IV.2.

Втора група

1

Технически изпълнител

4110

2

Деловодител

4415

2003

560

667

3

Магазинер

4321

2008

560

667

4

Машинописец II категория

4131

2001

560

667

9621

0001

560

663

IV.3.

Трета група

1

Куриер

2

Продавач, бюфет

5212

0001

560

663

3

Продавач, книги

9520

0002

560

663

4

Сервитьор

5131

2004

560

663

5

Администратор, хотел

4224

3002

560

663

6

Касиер

5230

1001

560

663

7

Калкулант

4311

2001

560

663

8

Дезинфектатор

5329

1003

560

663

V.

КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ

1

Бояджия, сгради

7131

1001

560

693

2

Бръснар

5141

2002

560

693

3

Фризьор

5141

2001

560

693

4

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)

7126

2002

560

693

5

Водач, електрокар

8344

2003

560

693

6

Водач, мотокар

8344

2004

560

693

7

Дърводелец

7115

2002

560

693
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1

2

8

Електромонтьор
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ностите
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3

4

5

6

7412

2009

560

693

9

Заварчик

7212

1001

560

693

10

Кранист

8343

2001

560

693

11

Главен готвач

3434

2001

560

693

12

Готвач

5120

2001

560

693

13

Помощник-готвач

5120

2003

560

693

14

Майстор-сладкар

7512

2008

560

693

15

Сладкар

5120

2002

560

693

16

Транжор

7511

1019

560

693

17

Машинист, пътно-строителни машини

8342

2007

560

693

18

Автомонтьор

7231

2001

560

693

19

Монтьор, печатарско оборудване

7233

2025

560

693

20

Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации

7127

2003

560

693

21

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

7233

2031

560

693

22

Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

7233

2030

560

693

23

Моделиер-конструктор, облекла

7531

3009

560

693

24

Огняр

8182

2004

560

693

25

Печатар/полиграфист

7322

2014

560

693

26

Монтьор, корабно оборудване

7233

2019

560

693

27

Работник по ремонт на въоръжението

7549

2020

560

693

28

Ретушьор

7321

2029

560

693

29

Сарач

7536

1021

560

693

30

Работник, строителството

9312

0003

560

693

31

Стругар

7223

1015

560

693

32

Фрезист

7223

2041

560

693

33

Шивач

7533

1014

560

693

34

Шлосер

7222

3011

560

693

35

Шофьор противопожарен автомобил

8332

2001

560

693

36

Шофьор товарен автомобил

8332

2010

560

693

37

Шофьор автобус

8331

2002

560

693

38

Шофьор, лекотоварен автомобил

8322

2006

560

693

39

Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

8332

2005

560

693

40

Шофьор, лек автомобил до 9 места

8322

2002

560

693

41

Шофьор, тежкотоварен автомобил

8332

2009

560

693

VІ.

НЕКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ

1

Гледач, служебни животни

5164

1009

560

612

2

Камериер/камериерка

5162

1001

560

612

3

Перач, ръчно

9121

0003

560

612

4

Общ работник

9622

0001

560

612

5

Работник, кухня

9412

0003

560

612

6

Работник, озеленяване

9214

0015

560

612

7

Спасител, плаж

5419

1002

560

612

С Т Р.
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№
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1

2

8

Санитар

9

Пазач

10

Чистач

ВЕСТНИК
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ностите
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3

4

5

6

5321

1002

560

612

9510

0005

560

612

9112

0004

560

612

VII. Приложни специалисти със спомагателни функции и средно образование (за служители, чиито
правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) и
за държавни служители със средно образование, чиито правоотношения се преобразуват съгласно
§ 70, ал. 1, т. 2 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.)
1

Старши специалист

3359

3022

560

1 185

2

Младши специалист

3359

3021

560

1 105
“

Заключителни разпоредби
§ 5. (1) Ръководителите на структури по чл. 37 от ЗМВР да издадат заповеди за определяне
на новите размери на основните месечни възнаграждения на подчинените си служители, а за
главния секретар на МВР, заместник главния секретар на МВР и ръководителите на структури
по чл. 37 от ЗМВР – със заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) Директорите на РДГП и РДПБЗН да издадат заповеди за определяне на новите размери
на основните месечни възнаграждения на подчинените си държавни служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР.
§ 6. Наредбата влиза в сила от 1.01.2019 г.
Министър:
Младен Маринов
11166
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С Т Р. 5 3   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-76
от 5 октомври 2018 г.

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И
ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-1025
от 16 ноември 2018 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 21, ал. 3, т. 2 от Закона за
прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз
(ЗПООПЗПЕС) и чл. 33, ал. 1 от Наредба № 16
от 2007 г. за подготовка и представяне на искания
до Европейската комисия относно земеделските
продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за
контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица, доклад от Янко
Иванов – заместник-министър на земеделието,
храните и горите, с рег. №  93-8625/16.11.2018 г.
във връзка с подадено заявление с вх. № АО1567/31.07.2018 г. от „Нутрамед“ – ЕООД, с искане
за разрешение за осъществяване на контрол за
съответствие със спецификацията на земеделски
продукти и храни със защитени географски означения и с традиционно специфичен характер
нареждам:
1. Разрешавам на „Нутрамед“ – ЕООД, ЕИК:
201694362, със седалище и адрес на управление:
Пловдив, ул. Сливница № 6а, ет. 6, офис 12, да
упражнява дейност като контролиращо лице по
смисъла на чл. 37 от Регламент (ЕС) № 1151/2012
на Европейския парламент и на Съвета от 12
ноември 2012 г. относно схемите за качество
на селскостопанските продукти и храни в съответствие с чл. 18, ал. 1 на ЗПООПЗПЕС за
осъществяване на контрол за съответствие със
спецификацията на Защитено географско указание
(ЗГУ) „Горнооряховски суджук“, ЗГУ „Българско
розово масло“, Храна с традиционно специфичен
характер (ХТСХ) „Филе Елена“, ХТСХ „Луканка
Панагюрска“, ХТСХ „Роле Трапезица“, ХТСХ
„Кайсерован врат Тракия“ и ХТСХ „Пастърма
Говежда“.
2. Заповедта да се съобщи на заявителя и на
заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
3. Заповедта да се доведе до знанието на
съответните длъжностни лица за сведение и
изпълнение.
Министър:
Р. Порожанов
11090

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-578 от 25.07.2018 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, отразено в т. 8 на протокол № 76 от
заседание, състояло се на 21.08.2018 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД09-142 от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от
27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г.,
Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД09-1039 от 1.12.2017 г., Заповед № РД-09-119 от
15.02.2018 г., Заповед № РД-09-664 от 6.08.2018 г.,
Заповед № РД-09-727 от 17.08.2018 г. и Заповед
№ РД-09-729 от 20.08.2018 г. на министъра на
културата, нареждам:
І. Предоставям стат у т на обек т: ц ърк ва
„Св. Никола“, с. Лялинци, община Трън, област Перник, като архитектурно-строителна и
художествена недвижима културна ценност от
Средновековието и Възраждането с категория
„национално значение“.
Определям режими за опазване на архитек
турно-строителната и художествена недвижима
културна ценност (НКЦ), както следва:
А. Териториален обхват:
1. Териториален обхват на НКЦ: териториалният обхват на НКЦ е в границите на УПИ
VI-12, кв. 2 по плана на с. Лялинци, община
Трън, собственост на Църковното настоятелство
„Св. Никола“, с. Лялинци (скица, издадена от
Общинската техническа служба – гр. Трън, на
12.05.2016 г. (улична регулация, утвърдена със
Заповед № 1086 от 14.02.1932 г.).
2. Териториален обхват на охранителната зона
на НКЦ: няма необходимост от охранителна зона
поради сравнителната обособеност на църковния
имот, разположен във висока част на селото.
Б. Предписания за опазване:
1. Изисква се:
консерваци я, реставраци я и експониране
на храма и на елементите с архитектурна и
художествена стойност: стенописи, иконостас,
икони, каменна плоча с надпис над входа на
южната врата;
изпълнение на от водн яване (д рена ж) по
външните стени за ограничаване проникването
на влага;
отоплението на х рама да се извършва с
уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност; при монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
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архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност;
палене на свещи само от чист пчелен восък;
довършване на строителни дейности по камбанарията (стълби, врата и др.);
поддържане в добро състояние на по-късно
построените сгради на магерница и камбанария,
както и на оградата на храма.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Допустими дейности:
благоустрояване на околното пространство:
полагане на плочници около сградата;
ремонтни работи за по-късно изградените
църковни постройки – камбанария и магерница;
поставяне на художествено и функционално
осветление в имота на храма, което не е закрепено
за самия обект и не пречи на неговото свободно
възприемане.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
ІІ. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
ІІІ. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Административния съд – София-град.

11012

За министър:
Ам. Гешева

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-96
от 10 декември 2018 г.
За реализацията на проект „Модернизация
на желе зоп ът ната л и н и я С офи я – П ловд и в
на жп участъци София – Елин Пелин и Елин
Пелин – Септември“ с цел постигане на проектна
скорост до 160 км/час е необходимо да се изработят подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за ново трасе на жп линията
в участъка Ихтиман – Септември и подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП- – ПРЗ) за нова гара Костенец. С
Решение № 509 от 8.07.2011 г. на Министерския
съвет железопътната линия София – Пловдив
е определена за обект с национално значение.
Железопътната линия София – Пловдив представлява национален обект по смисъла на § 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
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държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона
за железопътния транспорт като част от железопътна магистрала Калотина-запад (държавна
граница със СР Югославия) – София – Пловди
в – Димитровград – Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Републ ика Турция),
посочена в т. 1 на приложение № 1 към чл. 8,
ал. 1 от Наредбата от 2001 г. за категоризация на
железопътните линии, включени в железопътната
инфраструктура, и закриване на отделни линии
или участъци от линии. Железопътната линия
София – Пловдив е част и от железопътния
коридор Ориент/Източно-Средиземноморски
в частта, преминаваща през територията на
България. Предвид изложеното и на основание
чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ) във връзка
с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 1 от ЗУТ, заявление от Държавно предприятие „Национална
компани я „Железопътна инфраст ру кт у ра“ с
вх. № АУ13-10/23.05.2018  г., допълнено с писма вх. № АУ13-10/22.08.2018 г., вх. № АУ1310/7.09.2018 г., вх. № АУ13 -13/19.10.2018 г. и
вх. № АУ13-13/28.11.2018 г.; заповеди № РД-02-1526 от 10.02.2015 г. и № РД-02-15-23 от 10.02.2015 г.
на минист ъра на рег иона лно т о разви т ие и
благоустройството и Заповед № РД-02-15-109
от 21.07.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за поправка на
очевидна фактическа грешка в Заповед № РД02-15-26 от 10.02.2015 г., разгласени по реда на
чл. 124б от ЗУТ; съобщаване и разгласяване на
проектите на ПУП – ПП и ПУП – ПРЗ по реда
на чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ, в т. ч. с обявление
в бр. 67 от 26.08.2016 г. на „Държавен вестник“;
Констативен акт от 26.09.2016 г. на Община
Белово; съобщаване и разгласяване на коригирани проекти на ПУП – ПП и ПУП – ПРЗ по реда
на чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ, в т. ч. с обявление
в бр. 10 от 27.01.2017 г. на „Държавен вестник“;
Констативен акт от 28.02.2017 г. на Община
Белово; Протокол на СГКК – Пазарджик, от
2.09.2016 г. за проверка и приемане в ИК АР;
писма изх. № ЕО-50/6.11.2017 г. и изх. № ЕО50/14.08.2018 г. на министъра на околната среда и водите с преценка за Решение по ОВОС
№ 6-6/2014 г. като достат ъчно основание за
одобряване на ПУП – ПП и ПУП – ПРЗ, писмо
изх. № 48-00-627/29.12.2017 г. на заместник-министъра на околната среда и водите, съгласно
което няма вероятност инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху
защитени зони и не е необходимо провеждане на
процедура по реда на глава втора от Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите
на опазване на защитените зони; писмо изх. № 2600-2780/16.12.2015 г. на Министерството на околната среда и водите относно Решение № 10667 от
14.10.2015 г. на петчленен състав на Върховния
административен съд по адм. дело № 8830/2015 г.;
Решение на комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието, храните и
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горите (МЗХГ) № КЗЗ-06/20.03.2018 г. за промяна на предназначението на земеделски земи за
неземеделски нужди и утвърждаване на трасе за
проектиране; писмо изх. № 70-1770/8.05.2018 г.
на дирекция „Поземлени отношения и комасации“ към МЗХГ за влязло в сила Решение на
КЗЗ № КЗЗ-06/20.03.2018 г.; писма изх. № 06-00332/25.08.2016 г. и изх. № 12-00-664/30.11.2016 г.
на „Югозападно държавно предприятие“ – ДП
„Благоевград“ към МЗХГ; писма изх. № ПУ07-21/11.07.2018 г. и изх. № ПУ-07-21/7.08.2018 г.
на Басейнова дирекция „Източнобеломорски
р а йон “; п и с мо и з х . № 18 6/18 .0 7. 2 018 г. н а
„Геоза щ и т а“ – ЕООД – Перн и к; с т а нови ща
изх. № 33-НН-440/31.08.2016 г. и изх. № 33-НН694/21.12.2016 г. на Министерството на културата;
Здравно заключение изх. № СП-II-91/20.10.2017 г.
на Регионалната здравна инспекция – Пазарджик;
писмо рег. № 578500-3308, екз. № 2/22.05.2017 г.
на дирекция „Управление на собствеността и
социални дейности“ към Министерството на
вътрешните работи; писмо рег. № 812100-16810,
екз. № 2/7.07.2016 г. на Министерст во т о на
вътрешните работи; становище рег. № 14-00102/6.04.2017 г. на Министерството на отбраната;
становище рег. № Д-846, екз. 2/16.04.2018 г. на
Държавна агенция „Национална сигу рност“;
писмо рег. № 121728, екз. № 2/2.07.2018 г. на
Държавна агенция „Разузнаване“; становища
с рег. № БЛ-570, екз. № 2/18.08.2016 г. и рег.
№ БЛ-148, екз. № 1/6.02.2017 г. на Ра йон на
сл у жба „Пожарна безопасност и защита на
н ас е лен ие т о“ – Б е лов о; п ис мо и з х . № У Т115/6.02.2017 г. на Община Белово за съответствие на проектите на ПУП с общинските
планове за защита при бедствия; писма изх.
№ ЦУ-ПМО-4410(5)/17.09.2016 г. и изх. № ЦУПМО-7772(2)/16.02.2017 г. на „Електроенергиен
системен операт ор“ – Е А Д; становища изх.
№ 18002303-1 от 9.08.2016 г., изх. № 18002755-1
от 9.08.2016 г., изх. № 18002224-1/11.08.2016 г. и
изх. № 18824248-1/25.01.2017 г. на „ЕВН България
Е лек т р ора зп р еде лен ие“ – Е А Д; п исма и з х.
№ БТГ 24-00-3693/3.08.2016 г. и изх. № БТГ 24-005735/1.12.2016 г. на „Булгартрансг аз“ – ЕАД; писма изх. № 2674/10.08.2016 г. и изх. № 315/3.02.2017 г.
на „ Лу кой л – Б ъ л г ари я“ – ЕООД; с ъгл ас уват ел н и с та нови ща рег ис т ра ц ионен и н декс
95-Д-115/13.08.2018 г. и рег ис т ра ц ионен и ндекс 95-Д-116/13.08.2018 г. на „Българска телеком у н и к а ц ион на ком па н и я“ – Е А Д; п исмо изх. № 468/21.02.2017 г. на „Напоителни
сис т ем и“ – Е А Д, к лон „Топол н и ца“; п исма
изх. № 24-00-1830/5.09.2017 г. и изх. № 24-002445/29.11.2017 г. на А генция „Пътна инфраструктура“; становище изх. № 46/30.08.2016 г. и
писмо изх. № 005/27.01.2017 г. на „ВиК“ – ЕООД,
Белово; писмо изх. № 92-16-10/13.03.2017 г. на
„Национална електрическа компания“ – ЕАД;
писмо изх. № TI37498/13.05.2015 г. на „Теленор
Б ъ л г а р и я “ – Е А Д ; п и с м а р е г. № 0 0 9 4 1425/15.05.2015 г. и рег. № 0094-1645/22.07.2016 г. на
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Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“; писмо изх.
№ 3171/19.05.2015 г. на „Мобилтел“ – ЕАД; писмо
изх. № 167/20.05.2015 г. на „Рила газ“ – ЕАД;
писмо изх. № ОМ-ИД-70/11.05.2015 г. на „Овергаз
мрежи“ – А Д; писмо изх. № 158/19.05.2015 г.
на „Си т игаз Българи я“ – ЕА Д; решени я от
протоколи № У ТАТ У- 01- 02-21/20.09.2018 г. и
№ УТАТУ-01-02-23/9.11.2018 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика при МРРБ и Заповед
№ РД-02-15-70 от 24.10.2018 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на жп линия София – Пловдив, участък
Ихтиман – Септември, разположени в землищата на с. Сестримо и гр. Белово, община Белово,
област Пазард ж ик, и подробен уст ройствен
план – план за регулация и застрояване за нова
жп гара Костенец, част от проект: Модернизация
на железопътна линия София – Пловдив: участък
Ихтиман – Септември, разположена в землището на с. Габровица, община Белово, област
Пазард ж и к , с ъгласно п рие т и т е и одобрен и
текстови и графични части, представляващи
неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс настоящата заповед подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Административния съд – Пазарджик, в 14-дневен
срок от обнародването є чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
11052

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД
№ ЗМФ-1179 от 12 декември 2018 г.
№ 1016-40-1349 от 10 декември 2018 г.
На основание чл. 6, ал. 15 от Кодекса за социално осигуряване утвърждаваме образец на
справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално
осигуряване към годишната данъчна декларация
по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица съгласно приложението.
Настоящата заповед и приложенията към нея
подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър на финансите:
Вл. Горанов
Управител на НОИ:
Ив. Иванов
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СПРАВКА ЗА ОКОНЧАТЕЛНИЯ РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ЗА 20…. г.

Образец 2004

Към данъчна декларация вх. № ____________________________/ __________________ 20…. г.
ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАТОРА
1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/СЛ. № ОТ РЕГИСТЪРА НА
НАП
3. ДАТА НА РАЖДАНЕ

2.

Код корекция

>>

т. 2 се попълва, когато се подава коригираща Справка за окончателния размер на осигурителния
доход
т. 3 се попълва само в случаите, когато в т. 1 е попълнено ЛН/ЛНЧ или сл. № от регистъра на НАП

4. Собствено име

Презиме

Фамилно име

Указания за попълване на Таблица 1
1. Тази таблица се попълва само от самоосигуряващите се лица, получаващи
доходи от дейност като: упражняващи свободна професия; занаятчийска дейност;
еднолични търговци; собственици на ЕООД; съдружници в търговски дружества;
физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества; регистрираните
земеделски стопани и тютюнопроизводители, които определят годишен
осигурителен доход; лица, които упражняват дейности, подлежащи на облагане с
патентен данък и не са еднолични търговци. Тази таблица се попълва и в
случаите, в които тези лица получават доходи от работа без трудово
правоотношение, независимо от дейността, за която са регистрирани.
2. Съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО) тези лица определят
окончателния размер на месечния си осигурителен доход въз основа на
данъчната декларация. Доходът не може да бъде по-голям от максималния
месечен осигурителен доход за съответната година през месеците, за които е
упражнявана дейността. Върху годишния осигурителен доход, определен като
разлика между декларирания или установения от органа по приходите по реда и
условията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) облагаем доход
от упражняване на трудова дейност и сбора от доходите, върху които се дължат
авансово осигурителни вноски, се определя окончателна осигурителна вноска в
размерите за фонд “Пенсии” и фонд „Общо заболяване и майчинство“, за тези,
които са избрали да се осигуряват в този фонд, и за допълнително задължително
пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд. Информация,
относно размерите на осигурителните вноски и максималния месечен размер на
осигурителния доход за съответната година, може да намерите на интернет
страницата на НАП – www.nap.bg.
Определянето на окончателния размер на осигурителния доход се извършва за
всеки месец от периода, през който е упражнявана дейността.
3. В колона 3 самоосигуряващите се лица попълват осигурителния доход,
върху който се дължат осигурителни вноски за упражняваната трудова дейност в
качеството им на лица по чл. 4, ал. 1 и 10, и чл. 4а от КСО.
Осигурителният доход трябва да съответства на подадените от осигурителя
данни за този доход с декларация образец № 1 съгласно приложение № 1 към
чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8
от 29 декември 2005 г.). Също така, тези данни може да се получат и при
поискване от НАП или НОИ, или справка чрез ПИК/КЕП, издаден на лицето.
Когато месечният осигурителен доход, вписан в колона 3, е равен на
максималния месечен осигурителен доход, съответните редове на колона 4
не се попълват.
4. В колона 4 се попълва осигурителния доход, върху който лицата, изброени в
т. 1 от указанията, дължат авансово осигурителни вноски. Осигурителният доход
трябва да съответства на данните за този доход, подадени от самоосигуряващите
се лица с декларация образец № 1 съгласно приложение № 1 към чл. 2, ал. 1,
съответно декларация образец № 5 съгласно приложение № 3 към чл. 2, ал. 1 от
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.
5. В колона 5 се вписва облагаемия доход от упражняване на дейност като
самоосигуряващо се лице. На ред 13 се попълва облагаемия доход от дейността
като самоосигуряващо се лице по следния начин:
- регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители за доходите от
продажба на произведени и преработени продукти от земеделската им дейност и
едноличните търговци, на които облагаемият им доход се формира по реда на чл.
26 от ЗДДФЛ, посочват облагаемия доход, деклариран в Приложение 2, част ІІІ,
ред 9.3. В случай, че на ред 12, колона Б, шифър 8120 е попълнена сума от
приспадане на данъчна загуба, тази сума се прибавя към облагаемия доход,
деклариран в Приложение 2, част ІІІ, ред 9.3;
- собствениците или съдружниците в търговски дружества, както и физическите
лица-членове на неперсонифицирани дружества, които декларират доходи от
извършване на трудова дейност като самоосигуряващи се лица в тези дружества
посочват съответната част от облагаемия доход, получен от извършването на
услуги с личен труд само в тези дружества, деклариран в Приложение 1, част І,
ред 1, колона 4 с код 102;
- лицата, на които облагаемият им доход се формира по реда на чл. 29 от
Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):
регистрираните земеделски стопани за доходите от продажба на произведени и
преработени продукти от земеделската им дейност посочват облагаемия доход,
деклариран в Приложение 3, част I, ред 6 (само частта от облагаемия доход от
продажба на преработените продукти с код 302); лицата, упражняващи свободна
професия и/или занаятчийска дейност, посочват облагаемия доход, деклариран в
Приложение 3, част I, ред 6 с код 305 и 306;
- самоосигуряващите се лица, които през годината са получили доходи от
дейности, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за
местните данъци и такси и облагаеми доходи от дейност по таксиметров превоз
на пътници, посочват дохода, деклариран в Приложение 7, част ІІ, ред 3 на
данъчната декларация, според начина на упражняване на дейността;
- самоосигуряващите се лица, получили възнаграждения за работа без трудово
правоотношение, посочват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част І,
ред 6, деклариран с код 307 в колона 8;
- изпълнителите по договори за управление и контрол на юридически лица с
нестопанска цел, чиято длъжност не е изборна, ако изпълняват тази дейност
извън дейността, за която са регистрирани като самоосигуряващи, посочват

съответната част от облагаемия доход, деклариран в Приложение 1, част І, ред 1,
колона 3 с код 101, получен от юридическото лице с нестопанска цел.
Ако самоосигуряващото се лице е упражнявало трудова дейност на различни
основания, посочени в т. 5, на ред 13, се попълва сбора от облагаемите доходи за
съответните дейности.
Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като
сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е
упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо
от броя на отработените през месеца дни.
6. В колона 6 се попълва осигурителния доход, върху който се дължат
осигурителни вноски, формиран като сбор от сумите на съответните редове на
колона 3 и колона 4.
7. В колона 7 се вписва осигурителния доход за месеца, върху който се дължат
осигурителни вноски, образуван като сбор от сумите на съответните редове,
вписани в колона 3 и колона 5. Осигурителният доход, вписан в редовете на
колона 7, не може да надвишава максималния размер на осигурителния доход за
съответния месец.
8. Годишният осигурителен доход, върху който се внасят окончателни
осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите от ред 13 на колона 7 и
ред 13 на колона 6 и се попълва в т. 1 под Таблица 1. Когато разликата е
положителна, върху нея се довнасят осигурителни вноски, а ако е отрицателна надвнесените осигурителни вноски се прихващат и/или възстановяват по реда на
ДОПК, освен когато осигурителният доход в колона 5 е по-малък от минималния
осигурителен доход по КСО.
9. Дължимата окончателна осигурителна вноска за съответната година в
размера, определен за фонд “Пенсии” и фонд „Общо заболяване и майчинство“, и
ДЗПО в универсален пенсионен фонд, се изчислява от годишния осигурителен
доход, вписан в т. 1 под Таблица 1. Размерът на окончателната осигурителната
вноска за фонд “Пенсии” се попълва в т. 2, а за фонд “Пенсии” и фонд „Общо
заболяване и майчинство“ в т. 3 под таблицата. Размерът на окончателната
осигурителна вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд и/или увеличената
осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ в размера на вноската за универсален
пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б от КСО, се попълва в т. 4
под таблицата. В тази точка се вписва общия размер на окончателните
осигурителни вноски за ДЗПО в универсален пенсионен фонд в случаите, когато
през календарната година самоосигуряващото се лице е направило избор за
промяна на осигуряване от ДЗПО в универсален пенсионен фонд, във фонд
„Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.
10. В случаите, в които лицето в съответните приложения на данъчната
декларация декларира и доходи, получени за извършена дейност през минали
години или установения от органа по приходите по реда и условията на ДОПК
облагаем доход е по-висок или по-нисък за минали години, подава и коригираща
справка за окончателния размер на осигурителния доход за съответната година.
Дължимите осигурителни вноски за довнасяне в тези случаи се изчисляват в
размера, определен за фонд “Пенсии”, а от 2015 г. и за фонд „Общо заболяване и
майчинство“, за тези, които са избрали да се осигуряват в този фонд, както и за
ДЗПО в универсален пенсионен фонд за съответните години.
11.
Окончателните
осигурителни
вноски
се
внасят
с
преводно
нареждане/вносна бележка или пощенски запис със задължително вписан
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер от регистъра на НАП по съответните сметки на
компетентната ТД на НАП, в срока за подаване на данъчната декларация.
Окончателните осигурителни вноски за фонд “Пенсии” и фонд „Общо заболяване
и майчинство“ за тези, които са избрали да се осигуряват и в този фонд, се внасят
по банковата сметка за събиране на приходите за социалноосигурителните
фондове към Националния осигурителен институт. Окончателната осигурителна
вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд и/или за фонд „Пенсии“ в размера
на увеличената осигурителна вноска за универсален пенсионен фонд за лицата,
направили избор по чл. 4б от КСО, се внася по банковата сметка за ДЗПО.
Доходи от трудова дейност, които подлежат на годишно изравняване и са
декларирани в приложения от данъчната декларация, извън посочените в
указанието, също се вземат предвид при формиране на осигурителния доход,
върху който се довнасят осигурителни вноски.
При определяне на окончателния размер на месечния и годишния осигурителен
доход следва да се има предвид и действието на регламентите на Европейския
съюз за координация на системите за социална сигурност.
Забележка: Самоосигуряващите се лица подават по реда на
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и
реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените
при тях лица, както и от самооосигуряващите се лица декларация
обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“ за общия
размер на дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното
обществено осигуряване, ДЗПО в универсален пенсионен фонд за
предходната календарна година в срок до 30 април. В декларацията се
включват вноските, които са дължими авансово през годината и размера на
окончателните осигурителни вноски, определени по реда на КСО.
12. След подадена нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, с която
са направени промени в годишната данъчна декларация, самоосигуряващото се
лице подава еднократно Таблица 1 в срок до 30 септември на годината, следваща
годината за която се отнася.
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ТАБЛИЦА 1
за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 20.. г., върху който се дължат осигурителни
вноски за държавно обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване в
универсален пенсионен фонд

№

Месеци

Осигурителен доход,
върху който се дължат
осигурителни вноски
за упражняваната
трудова дейност в
качеството на лице
по чл. 4, ал. 1, ал. 10 и
чл. 4а от КСО

Осигурителен доход,
върху който се дължат
авансово осигурителни
вноски от
самоосигуряващото се
лице

2

3

4

1
1.

Януари

2.

Февруари

3.

Март

4.

Април

5.

Май

6.

Юни

7.

Юли

8.

Август

9.

Септември

10.

Октомври

11

Ноември

12.

Декември

13.

Общо:

Облагаем доход от
дейност като
самоосигуряващо се
лице

Осигурителен
доход за
месеца, върху
който се
дължат
осигурителни
вноски
к. 3 + к. 4

Осигурителен
доход за
месеца,
върху който
се дължат
осигурителни
вноски, не
по-голям от
максималния
осигурителен
доход
к. 3 + к. 5

5

6

7

1. Годишен осигурителен доход, върху който се внасят окончателни осигурителни вноски за фонд
„Пенсии“ и фонд „Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали
да се осигуряват за този фонд и ДЗПО в универсален пенсионен фонд (ред 13, колона 7 - ред 13,
колона 6) лв.
2. Размер на окончателната осигурителната вноска за фонд “Пенсии” лв. (виж т. 2 от
Указанието)
3. Размер на окончателната осигурителна вноска за фонд “Пенсии” и фонд „Общо заболяване и
майчинство“ лв. (виж т. 2 от Указанието)
4. Размер на окончателната осигурителна вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд и/или
увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ за лицата, направили избор по чл. 4б от Кодекса
за социално осигуряване лв. (виж т. 2 от Указанието)
Забележка:1. Пренесете сумите от точки 2, 3 и 4 под Таблица 1 в съответното Приложение от данъчната
декларация, в което сте декларирали доходите си. Когато доходите, подлежащи на годишно изравняване, се
декларират в различни приложения от декларацията, сумата се разпределя до изчерпването й, като се вписва на
съответните редове.
Подпис: ……………………………
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
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ТАБЛИЦА 2

за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 20.. г., върху който се дължат
здравноосигурителни вноски

№

Месеци

Осигурителен
доход по чл. 40,
ал. 1, т. 1, 2а, 4 и 5
от ЗЗО

1

2

3

1.

Януари

2.

Февруари

3.

Март

4.

Април

5.

Май

6.

Юни

7.

Юли

8.

Август

9.

Септември

10.

Октомври

11.

Ноември

12.

Декември

13.

Общо:

Осигурителен доход,
върху който се
дължат авансово
осигурителни вноски
от
самоосигуряващото
се лице

Облагаем доход от
дейност като
самоосигуряващо
се лице

Осигурителен доход за
месеца, върху който се
дължат осигурителни
вноски
к. 3 + к .4

Осигурителен
доход за месеца,
върху който се
дължат
осигурителни
вноски, не
по-голям от
максималния
осигурителен
доход
к. 3 + к. 5

4

5

6

7

1. Годишен осигурителен доход, върху който се внасят окончателни осигурителни вноски (ред 13,
колона 7 - ред 13, колона 6)
лв.
2. Размер на окончателната осигурителна вноска за здравно осигуряване
лв. (виж т. 9
от Указанието).

Забележка: Пренесете сумата от точка 2 под Таблица 2 в съответното Приложение от данъчната
декларация, в което сте декларирали доходите си. Когато доходите, подлежащи на годишно
изравняване, се декларират в различни приложения от декларацията, сумата се разпределя до
изчерпването й на съответните редове.
Подпис: ……………………………
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
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Указания за попълване на Таблица 2
1. Тази таблица се попълва от самоосигуряващите се лица, получаващи
доходи от дейност като: упражняващи свободна професия; занаятчийска
дейност; еднолични търговци; собственици на ЕООД; съдружници в
търговски дружества; физическите лица, членове на неперсонифицирани
дружества; регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители,
които определят годишен осигурителен доход; лица, упражняващи дейности,
подлежащи на облагане с патентен данък и не са еднолични търговци. Тази
таблица се попълва и в случаите, в които тези лица получават доходи от
работа без трудово правоотношение, независимо от дейността, за която са
регистрирани. Тя се попълва и от самоосигуряващите се лица по чл. 40,
ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), които през годината са
получили доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от
данъчната декларация.
2. Съгласно ЗЗО тези лица определят окончателния размер на
осигурителния си доход въз основа на данъчната декларация.
Окончателният месечен размер на осигурителния доход не може да
надвишава максималния месечен осигурителен доход за съответната
година. Когато общият месечен осигурителен доход надвишава дохода,
върху който се дължат авансово вноски, върху разликата следва да се
довнесат здравноосигурителни вноски. Месечният осигурителен доход, с
оглед изчисляването годишния размер на вноската, се получава като
годишният облагаем доход се раздели на броя на месеците, за които се
отнася. Информация, относно размера на здравноосигурителната вноска и
максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната
година, може да намерите на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.
3. В колона 3 лицата по т. 1 попълват осигурителния доход по чл. 40,
ал. 1, т. 1, 2а, 4 и 5 от ЗЗО.
Осигурителният доход трябва да съответства на подадените от
осигурителя данни за този доход с декларация образец № 1 съгласно
приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за
съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от
работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от
самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.). Също
така, тези данни може да се получат и при поискване от НАП или НОИ, или
справка чрез ПИК/КЕП, издаден на лицето.
Доходът, получен от пенсии, отпуснати от държавното обществено
осигуряване или от професионален пенсионен фонд, е равен на размера на
пенсията или сбора от пенсиите, без добавките към тях.
Доходът, върху който се внасят здравноосигурителни вноски за
периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане,
отглеждане на малко дете е равен на минималният осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски
стопани и тютюнопроизводители.
Когато месечният осигурителен доход, вписан в колона 3 е равен на
максималния месечен осигурителен доход, съответните редове на
колона 4 не се попълват.
4. В колона 4 се попълва осигурителният доход, върху който
самоосигуряващите се лица по ЗЗО дължат авансово осигурителни вноски.
5. В колона 5 се вписва облагаемия доход от упражняване на
дейностите по т. 1 от тези указания. Колона 5 се попълва и от осигурените на
основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО лица, получили доходи, подлежащи на
данъчно облагане съгласно данните от годишната данъчна декларация. На
ред 13 се попълва облагаемия доход по следния начин:
- регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, за
доходите от продажба на произведени и преработени продукти от
земеделската им дейност и едноличните търговци, на които облагаемия им
доход се формира по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица (ЗДДФЛ), посочват облагаемия доход, деклариран в
Приложение 2, част ІІІ, ред 9.3. В случай, че на ред 12, колона Б, шифър
8120 е попълнена сума от приспадане на данъчна загуба, тази сума се
прибавя към облагаемия доход, деклариран в Приложение 2, част ІІІ,
ред 9.3;
- собствениците или съдружниците в търговски дружества, както и
физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, които
декларират доходи от извършване на трудова дейност като
самоосигуряващи се лица в тези дружества посочват съответната част от
облагаемия доход, получен от извършването на услуги с личен труд само в
тези дружества, деклариран в Приложение 1, част І, ред 1, колона 4 с
код 102;
- лицата, на които облагаемия им доход се формира по реда на чл. 29 от
ЗДДФЛ: регистрираните земеделски стопани за доходите от продажба на
произведени и преработени продукти от земеделската им дейност посочват
облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част І, ред 6 (само частта от
облагаемия доход от продажба на преработените продукти с код 302),
лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност
посочват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част І, ред 6, с
код 305 и 306;
- самоосигуряващите се лица, които през годината са получили доходи
от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за
местните данъци и такси и облагаеми доходи от дейност по таксиметров
превоз на пътници, посочват дохода, деклариран в Приложение 7, част ІІ,
ред 3 на данъчната декларация, според начина на упражняване на
дейността;
- самоосигуряващите се лица, получили възнаграждения за работа без
трудово правоотношение, посочват облагаемия доход, деклариран в
Приложение 3, част І, ред 6, деклариран с код 307 в колона 8;
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- изпълнителите по договори за управление и контрол на юридически
лица с нестопанска цел, чиято длъжност не е изборна, ако изпълняват тази
дейност извън дейността, за която са регистрирани като самоосигуряващи,
се посочват съответната част от облагаемия доход, деклариран в
Приложение 1, част І, ред 1, колона 3 с код 101, получен от юридическото
лице с нестопанска цел.
- лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли
здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО върху
осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на
осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона
за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година и
същевременно имат получени доходи, подлежащи на данъчно облагане
съгласно данните от данъчната декларация, попълват облагаемия доход,
деклариран в Приложение 3, част І, ред 6, Приложение 4, част І, ред 7,
Приложение 5, част ІІ, ред 1 и Приложение 6, част І, ред 3.
Ако самоосигуряващото се лице е получило доходи на различни
основания, посочени в т. 5, на ред 13, се попълва сбора от тези облагаеми
доходи.
Облагаемият доход в редове от 1 до 12 в колона 5 се определя
като:
- сумата в ред 13, формирана от облагаемия доход от упражняване
на трудова дейност на лицето на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО се
разделя на броя на месеците, през които лицето е получило доходи на
това основание, независимо от броя на отработените през месеца дни.
- сумата в ред 13, формирана от облагаеми доходи, подлежащи на
данъчно облагане съгласно данните от данъчната декларация,
получени от лица, които не са осигурени на друго основание и са
внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от
ЗЗО, се разделя на броя на месеците, през които лицето се е
осигурявало на това основание, независимо от броя на дните през
месеца, в които е лице по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.
6. В колона 6 се попълва осигурителния доход, върху който се дължат
осигурителни вноски, формиран като сбор от сумите на съответните редове
на колона 3 и колона 4.
7. В колона 7 се вписва осигурителния доход за месеца, върху който се
дължат осигурителни вноски, образуван като сбор от сумите на съответните
редове, вписани в колона 3 и колона 5. Осигурителният доход, вписан в
редовете на колона 7, не може да надвишава максималния месечен
осигурителен доход за съответния месец.
8. Годишният осигурителен доход, върху който се внасят окончателни
осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите от ред 13 на
колона 7 и ред 13 на колона 6 и се попълва в т. 1 под Таблица 2. При
положение, че разликата е положителна върху нея се довнасят
осигурителни вноски, а ако е отрицателна надвнесените осигурителни
вноски се прихващат и/или възстановяват по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК), освен когато осигурителния
доход в колона 5 е по-малък от минималния осигурителен доход по ЗЗО.
9. Дължимата окончателна осигурителна вноска за осигуреното лице се
определя в размера, съгласно Закона за бюджета на НЗОК за съответната
година от сумата в т. 1 под Таблица 2 и се попълва в т. 2 под таблицата.
10. В случаите, в които лицето в съответните приложения на данъчната
декларация декларира и доходи, получени за извършена дейност през
минали години или установения от органа по приходите по реда и условията
на ДОПК облагаем доход е по-висок или по-нисък за минали години, подава
и коригираща справка за окончателния размер на осигурителния доход за
съответната година.
Дължимите осигурителни вноски за довнасяне в тези случаи се
изчисляват в размера за съответните години.
11. Окончателната здравноосигурителна вноска се внася с преводно
нареждане/вносна бележка или пощенски запис със задължително вписан
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер от регистъра на НАП по банковата сметка на
компетентната териториална дирекция на НАП за здравноосигурителни
вноски за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, в срока на
подаване на данъчната декларация.
Доходи, които подлежат на годишно изравняване и са декларирани в
приложения от данъчната декларация, извън посочените в указанието, също
се вземат предвид при формиране на осигурителния доход, върху който се
внасят окончателни осигурителни вноски.
При определяне на окончателния размер на осигурителния доход и
годишния осигурителен доход следва да се има предвид и действието на
регламентите на Европейския съюз за координация на системите за
социална сигурност.
Забележка: Самоосигуряващите се лица подават по реда на
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите
за осигурените при тях лица, както и от самооосигуряващите се лица
декларация обр.№ 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от
ЗДДФЛ“ за общия размер на дължимите осигурителни вноски за
здравно осигуряване. В декларацията се включват вноските, които са
дължими авансово през годината и размера на окончателните
осигурителни вноски, определени по реда на ЗЗО.
12. След подадена нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, с
която са направени промени в годишната данъчна декларация,
самоосигуряващото се лице подава еднократно Таблица 2 в срок до
30 септември на годината, следваща годината за която се отнася.

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 106

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1140
от 6 декември 2018 г.
На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
нов образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
за ползване на данъчно облекчение за деца съгласно приложението.
Министър:
Вл. Горанов

БРОЙ 106
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1   

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 106

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1141
от 6 декември 2018 г.
На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
нов образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания съгласно приложението.
Министър:
Вл. Горанов

БРОЙ 106

11104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3   

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 106

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1172
от 12 декември 2018 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 259, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане
утвърждавам образец на Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО за дължимия данък
върху дейността от опериране на кораби съгласно приложението.
Настоящата заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов
Образец 1080

по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО за дължимия данък върху
дейността от опериране на кораби
Попълва се от приходната администрация

Попълва се от данъчно задълженото лице

Териториална
дирекция на НАП

Данъчна година >>
ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна
декларация за посочения период, но искате да
направите корекции в нея, е необходимо да
подадете нова данъчна декларация, в която се
съдържат всички данни за периода, а не само тези
които променяте. Корекции в декларацията може
да правите в срока за подаването ѝ.

Входящ № и дата

Част І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1. Период, за който се подава декларацията

от дата

Посочете съответния данъчен период, за който се отнася декларацията

до дата

2. Входящ № и дата на декларацията, с която е упражнено правото
№
/
20.…г.
на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на
кораби
3. Данъчно задълженото лице извършва само дейност, подлежаща на облагане с данък върху дейността от
опериране на кораби (отбележете с „Х”)
4. Получени доходи от източници в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно
облагане (отбележете с „Х”)
5. Прилаган/и метод/и за избягване на двойното данъчно облагане (при “Освобождаване с
“Данъчен
даден отговор „да” на ред 4, отбележете с „Х” прилагания/ите метод/и)
прогресия”
кредит”
6. Входящ № и дата на годишния отчет за дейността

№

/

7. Декларацията се подава за календарната година в случаите на прекратяване/заличаване

(Този ред се отбелязва, когато годишната данъчна декларация за предходната година се подава в срока по чл. 218а, ал. 3 от ЗКПО, като се
посочва датата на заличаване/прекратяване. Когато е отбелязан този ред, в част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратеното данъчно
задължено лице, като на р. 9 се вписват данните на последния представляващ данъчно задълженото лице – ликвидатор, синдик или
представляващия място на стопанска дейност или неперсонифицирано дружество.)

8. Декларацията се подава за данъчно задължено лице, което се заличава/прекратява, и датата на
заличаване/прекратяване е през календарната година, за която се отнася декларацията

Да
Не
Да
Не

20.…г.
Дата

Дата

(Този ред се отбелязва, когато декларацията се подава в срока по чл. 218а, ал. 2 от ЗКПО, като се посочва датата на заличаване/прекратяване.
Когато е отбелязан този ред, в част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратеното данъчно задължено лице, като на р. 9 се вписват
данните на последния представляващ данъчно задълженото лице – ликвидатор, синдик или представляващия място на стопанска дейност или
неперсонифицирано дружество.)

Забележка: На основание чл. 219 от ЗКПО данъчно задължените лица по глава тридесет и втора подават годишен отчет за дейността в срок до 31 март на
следващата година. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическият
отчет). Ред 6 не се попълва, когато е отбелязан ред 8.

Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

2. Наименование (посочете

3.1. Наименование

6. За
контакт

5. Адрес
за
кореспонденция

4. Седалище
и адрес на
управление

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България (ако сте отбелязали с „Х“, попълнете част ІХ)
4.1.Държава

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”, не
попълвайте тази точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
6.1. Телефон
7.1. Име, презиме, фамилия

7. Данни за
представляващия

наименованието съгласно акта за възникване)

4.6. пощенски код

5.1. Държава

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)

5.6. пощенски код
6.2. е-mail

7.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

БРОЙ 106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5   

8. Данни за
съставителя
на годишния
финансов
отчет

Съставител на годишния финансов отчет е:
8.1. Физическо
лице

8.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от
регистъра на НАП

8.1.1. Име, презиме, фамилия

8.2. Счетоводно
предприятие

8.1.3. Вид на правоотношението със
съставителя
облигационно,
трудово
в т.ч. със съдружник,
упражняващ личен труд
8.2.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

8.2.1. Наименование

9. Данни за представляващия данъчно задълженото лице през последния данъчен период: (данни за лицето, което е задължено
да декларира и внесе удържания от имуществото на данъчно задълженото лице дължим данък за последния данъчен период, например ликвидатор, синдик и т.н.)

9.1. Физическо лице

9.2. Юридическо лице

9.1.1. Име, презиме,
фамилия

9.2.1. Наименование

(посочете наименованието съгласно
акта за възникване

9.2.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

9.5. За
контакт

9.4. Адрес за
кореспонденция

9.3. Постоянен
адрес/адрес на
управление

9.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ Служебен №
от регистъра на НАП
9.3.2. Област

9.3.1.Държава

9.3.3. Община

9.3.4. Населено място (гр./с.)

9.3.6. Пощенски код

9.3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

9.4.1. Държава
Адресът съвпада с
този по т. 9.3
(ако сте отбелязали с
„Х”, не попълвайте тази
точка)
9.4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

9.4.2. Област

9.4.3. Община

9.4.4 Населено място (гр./с.)

9.4.6. Пощенски код

9.5.1. Телефон

9.5.2. E-mail

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

№ по
ред на
кораба
1
1
2
3
4
5

Част ІІІ- ДАННИ ЗА КОРАБИТЕ
Име на кораба

Вид кораб

Флаг

Нетен тонаж

2

3

4

5

В случай че редовете не достигат, приложете справка в същата форма.

Част ІV – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК

№ по
ред на
кораба
от
Част ІІІ

Данъчна основа за
ден в
експлоатация

Дни в
експлоатация за
годината

1

2

3

1
2
3
4
5
Сума:

Х

Х

Данъчна основа
за годината

Данъчна
ставка
%

4

5

(к.2 х к.3)

Дължим данък
за годината
6*

(к.4 х к.5)

10
10
10
10
10
10

В случай че редовете не достигат, приложете справка в същата форма.
В колона 3 се посочват дните в експлоатация за годината, с изключение на дните, посочени в колона 3 на Част V,
касаеща прилагането на метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия”. Това означава,
че при прилагане на метода „освобождаване с прогресия”, сборът на дните, посочени в колона 3 на тази част и дните,
посочени в колона 3 на Част V, не може да превишава броя на дните на календарната година.
* При внесен данък в чужбина, за който съгласно действащи СИДДО или Глава трета от ЗКПО се прилагат методи на
“данъчен кредит”, в колона 6 се записват стойности, получени както следва:
- В съответния ред от к. 6 се записва резултатът, получен както следва: (к.4 х к.5 – к.10), където данните за к.4 и к.5
се вземат от съответния ред на настоящата таблица, а данните за к. 10 се вземат от съответния ред на Част VІ.
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Част V – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА
„ОСВОБОЖДАВАНЕ С ПРОГРЕСИЯ”
№ по ред на
кораба от
Част ІV

Данъчна основа за ден в
експлоатация

Дни в експлоатация за
годината

Данъчна основа за
годината

1

2

3

(к.2 х к.3)

1
2
3
4
5
Сума:

Х

Х

4

В случай че редовете не достигат, приложете справка в същата форма.
В тази част се декларира данъчна основа при облагане на дейност-опериране на кораби, когато спрямо реализираните
доходи се прилага метод “освобождаване с прогресия” съгласно действащи СИДДО.

Част VІ – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА
МЕТОДИ НА „ДАНЪЧЕН КРЕДИТ”

№ по
ред
на
кораба от
Част
ІІІ
1

Код
на
вида
ДК *

Данъчна
основа
за ден в
експлоатация

Дни в
експлоатация за
годината

2

3

4

Данъчна
основа за
годината
5
(к.3 х к.4)

Данъчна
ставка
%
6

Дължим
данък за
годината

Дължим
данък в
чужбина

Внесен
данък в
чужбина

Размер
на
полагащия се
данъчен
кредит

7
(к.5 х к.6)

8

9

10

1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
Сума: х
х
х
10
* Кодовете на вида данъчен кредит, който следва да се запише в колона 2, са следните:
01 - Пълен данъчен кредит;
02 - Обикновен данъчен кредит;
03 - Фиктивен данъчен кредит.
При реализирани доходи от чужбина, за които се прилага метод “Пълен данъчен кредит”, стойностите от
съответните редове на колона 9 се записват непроменени на съответните редове на колона 10.
При реализирани доходи от чужбина, за които се прилага метод “Обикновен данъчен кредит”, на съответните редове
от колона 10 следва да се запише по-малката стойност от съответните редове на колони 7 и 9.
При прилагане на метод „фиктивен данъчен кредит”, в колона 9 се посочва сумата, която би била дължима, ако не е била
приложима специална данъчна преференция по силата на вътрешното законодателство на съответната чужда
държава.
В случай че редовете не достигат, приложете справка в същата форма.

Част VII – ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

(Тази част се попълва на основание чл. 217, ал.1 и ал. 5 от ЗКПО)
Тази част не се попълва, когато данъчно задълженото лице извършва и друга дейност, която съгласно чл. 218,
ал.2 от ЗКПО се облага с корпоративен данък. В този случай следва да попълните част VІІІ от годишната данъчна
декларация по чл. 92 от ЗКПО, в т.ч. и за данъка върху разходите, дължим във връзка с дейността, облагаема с
алтернативен данък по реда на Глава тридесет и четвърта от ЗКПО.)
№
1
1
2

Вид разход
2
По чл. 204, ал. 1, т. 2 - социални разходи,
предоставени в натура
По чл. 204, ал. 1, т. 4 – разходи в натура,
свързани с предоставени за лично ползване
активи и/или с използване на персонал

Данъчна основа

В колона 6 се посочва размерът на необлагаемите социални разходи.

3

Данъчна
ставка
4

Дължим
данък
5

Необлагаеми
разходи
6

10 %
10 %

Х
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Част VІІІ – Деклариране на направен избор за облагане на доходите в натура, представляващи
разходи в натура

(Разходи в натура са тези по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО. Тази част се попълва на основание чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с чл. 217, ал. 3 от ЗКПО.)
Когато не е попълнена тази част, облагането на доходите в натура се извършва по реда на ЗДДФЛ.

1. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 20…... г.

Да

2. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 20…... г.

Да

Забележки: 1. На ред 1 се посочва годината, следваща годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато е избран
редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.
2. Ред 2 се попълва само от лица, които са новоучредени през годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато за
тази година е избран редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.Този ред се попълва и от
лица, които за предходната година не са били задължени и не са подали годишна данъчна декларация, когато за годината, за която се
отнася настоящата декларация, е избран редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.

Част ІХ – Идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно
юридическо лице, извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност
(Тази част се попълва на основание чл. 259, ал. 4 от ЗКПО.
Не се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на
тяхното участие, когато размерът на това участие е под 10 на сто.)

2. Идентификационен номер в държавата,
на която лицето е местно

1. Име/наименование

3.1.Държава

3. Адрес в държавата, на която собственикът, акционерът или съдружникът е местно лице
3.2. Населено място (гр./с.)
3.3.Област/район

3.5. Улица

3.6. №

3.7. Етаж

3.8. Ап.

3.4. Пощенски код

3.9. Квартал

4. Размер на участието (в %)

%

При повече от един собственик, акционер или съдружник, попълнете допълнителна справка в същата форма.

Дата

ден

месец

година

Подпис на
представляващия:

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството ѝ на администратор на лични
данни, можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на
интернет адрес: www.nap.bg или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg и телефон:
0700 18 700.
УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията
Кой подава декларацията


Декларацията се подава от данъчно задължените лица по чл. 255 от ЗКПО – за дейността им от опериране на кораби.

Съгласно чл.218, ал.2 от ЗКПО лицата, извършващи дейност от опериране на кораби, се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности
извън подлежащите на облагане с алтернативен данък. В този случай те подават и годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО – за дейността си,
подлежаща на облагане с корпоративен данък.

На основание чл.217, ал.1 и ал. 5 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимият данък върху разходите.

В случаите по чл. 218, ал. 2 от ЗКПО, когато данъчно задълженото лице трябва да подава както тази декларация, така и годишна данъчна декларация
по чл. 92 от ЗКПО, то следва да декларира само в декларацията по чл. 92:
а) данъка върху разходите;
б) избора за облагане на разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с използване на персонал;
в) идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно юридическо лице, извършващо стопанска дейност в
страната чрез място на стопанска дейност;
г) данни за съставителя на годишния финансов отчет.
В случай че посочените данни са декларирани както в настоящата декларация, така и в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, се вземат
предвид данните, декларирани в декларацията по чл. 92.

Съгласно чл. 259, ал. 3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. По смисъла на § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО
„годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическият отчет).

Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък


Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата календарна година.

Дължимият данък се внася в срок до 31 март на следващата календарна година.

В случаите на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице, когато датата на заличаването/прекратяването е преди 31 март и годишната
данъчна декларация за предходната година не е подадена, тя се подава в 30-дневен срок от датата на заличаването/прекратяването, когато този срок
изтича преди 31 март (чл. 218а, ал. 3). Дължимият данък в този случай се внася в същия срок.

Тази декларция се подава в случаите на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице, когато датата на заличаването/прекратяването е
през текущата календарна година, като в този случай данъкът се декларира и внася в 30-дневен срок от датата на заличаването/прекратяването
(чл. 218а, ал. 2).

Попълване на декларацията



Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.



Подаването на декларацията се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис.

11105

Начин на подаване
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1173
от 12 декември 2018 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам образец на Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите
на бюджетните предприятия съгласно приложението.
Настоящата заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов
Образец 1040

по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху
приходите на бюджетните предприятия

Попълва се от приходната администрация

Попълва се от данъчно задълженото лице

Териториална
дирекция на НАП

Данъчна година >>
ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна
декларация за посочения период, но искате да
направите корекции в нея, е необходимо да
подадете нова данъчна декларация, в която се
съдържат всички данни за периода, а не само тези
които променяте. Корекции в декларацията може
да правите в срока за подаването ѝ.

Входящ № и дата

Част І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1. Период, за който се подава декларацията

от дата

Посочете съответния данъчен период, за който се отнася декларацията

до дата

2. Получени приходи от източници в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно
облагане (отбележете с „Х”).

Да
Не
Да
Не

3. Община
4. Вх. № и дата на годишния отчет за дейността

Вх.№

/ 20……..г.

5. Декларацията се подава за календарната година в случаите на прекратяване/заличаване

Дата

6. Декларацията се подава за данъчно задължено лице, което се заличава/прекратява, и датата на
заличаване/прекратяване е през календарната година, за която се отнася декларацията

Дата

(Този ред се отбелязва, когато годишната данъчна декларация за предходната година се подава в срока по чл. 218а, ал. 3 от ЗКПО, като се
посочва датата на заличаване/прекратяване. Когато е отбелязан този ред, в част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратеното данъчно
задължено лице, като на р. 7 се вписват данните на последния представляващ данъчно задълженото лице.)

(Този ред се отбелязва, когато декларацията се подава в срока по чл. 218а, ал. 2 от ЗКПО, като се посочва датата на заличаване/прекратяване.
Когато е отбелязан този ред, в част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратеното данъчно задължено лице, като на р. 7 се вписват
данните на последния представляващ данъчно задълженото лице.)

Забележка: При даден отговор “да” на ред 2, следва да попълните Справка 1.
Относно ред 4: На основание чл. 252, ал. 2 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на
ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическият отчет). Ред 4 не се попълва, когато е отбелязан ред
6.

Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

6. Данни за
представляващия
к

5. За
кон4. Адрес за
такт кореспонденция

3. Седалище
и адрес на
управление

1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

3.1.Държава

2. Наименование (посочете
3.2. Област

наименованието съгласно акта за възникване)

3.3. Община

3.4. Населено място (гр./ с.)
3.6. пощенски код

3.5. Улица, №, ж.к., бл. , вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 3
(ако сте отбелязали с „Х”, не попълвайте
тази точка)
4.5. Улица, №, ж.к., бл. , вх., ап.
5.1. Телефон

6.1. Име, презиме, фамилия

4.1. Държава

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място
(гр./с.)
4.6. пощенски код

5.2. е-mail

6.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

7. Данни за представляващия данъчно задълженото лице през последния данъчен период:

(данни за лицето, което е задължено да декларира и внесе удържания от имуществото на данъчно задълженото лице дължим данък за последния данъчен период)
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7.1. Физическо лице

7.2. Юридическо лице

7.1.1. Име, презиме,
фамилия

7.2.1. Наименование

(посочете наименованието
съгласно акта за възникване

7.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ Служебен №
от регистъра на НАП

7.2.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

7.4. Адрес за
кореспонденция

7. 3.
Постоянен
адрес/адрес
на
управление

7.3.1.Държава

7.5. За
контакт

С Т Р. 6 9   

7.3.2. Област

7.3.3. Община

7.3.4. Населено място (гр./с.)

7.3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

7.3.6. Пощенски код

7.4.1. Държава
Адресът съвпада с
този по т. 7.3 (ако сте
отбелязали с „Х”, не
попълвайте тази точка)
7.4.5. Улица, №, ж.к., бл.., вх., ап.

7.4.2. Област

7.4.3. Община

7.4.4 Населено място (гр./с.)

7.4.6. Пощенски код

7.5.1. Телефон

7.5.2. E-mail

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

Част ІІІ- ДАННИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК
№ по
ред
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
6
7
8
9

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА

2

3

Приходи от сделки по чл. 1 от ТЗ, в т.ч.:
- приходи от отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество
- всички останали
Приходи от сделки по чл. 1 от ТЗ, за които се прилага метод “освобождаване с
прогресия”, в т.ч.:
- приходи от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, за които се прилага
метод “освобождаване с прогресия”
- всички останали приходи, за които се прилага метод “освобождаване с прогресия”
Приходи от сделки по чл. 1 от ТЗ, подлежащи на облагане при прилагане на метод
“освобождаване с прогресия” (ред 1 – ред 2), в т. ч.:
- приходи от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, подлежащи на
облагане, при прилагане на метод “освобождаване с прогресия” (ред 1.1 – ред 2.1)
- всички останали приходи, подлежащи на облагане, при прилагане на метод
“освобождаване с прогресия” (ред 1.2 – ред 2.2)
Данъчна ставка
- за общините
- за всички останали бюджетни предприятия
Полагащ се данък

х
2%
3%

(ред 1 х ред 4.1) или (ред 3 х ред 4.1) или (ред 1 х ред 4.2) или (ред 3 х ред 4.2)

Размер на признатия данъчен кредит за удържания данък в чужбина
Полагащ се данък, намален с размера на признатия данъчен кредит (ред 5 – ред 6)
Преотстъпен данък по чл. 251 от ЗКПО
Полагащ се данък, намален с размера на преотстъпения данък
(ред 5 – ред 8) или (ред 7 – ред 8)

Част ІV – ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

(Тази част се попълва на основание чл. 217, ал. 1 и ал. 5 от ЗКПО)

№
1
1
2

Вид разход
2
По чл. 204, ал. 1, т. 2 - социални разходи,
предоставени в натура
По чл. 204, ал. 1, т. 4 – разходи в натура,
свързани с предоставени за лично ползване
активи и/или с използване на персонал

Данъчна основа

В колона 6 се посочва размерът на необлагаемите социални разходи.

3

Данъчна
ставка
4

Дължим
данък
5

Необлагаеми
разходи
6

10 %
10 %

Х

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 106

Част V – Деклариране на направен избор за облагане на доходите в натура, представляващи
разходи в натура

(Разходи в натура са тези по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО. Тази част се попълва на основание чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с чл. 217, ал. 3 от ЗКПО.)
Когато не е попълнена тази част, облагането на доходите в натура се извършва по реда на ЗДДФЛ.

1. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 20…... г.

Да

2. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 20…... г.

Да

Забележки: 1. На ред 1 се посочва годината, следваща годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато е избран
редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.
2. Ред 2 се попълва само от лица, които са новоучредени през годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато за
тази година е избран редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура. Този ред се попълва и от
лица, които за предходната година не са били задължени и не са подали годишна данъчна декларация, когато за годината, за която се
отнася настоящата декларация, е избран редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.

СПРАВКА 1 – Данни за приходи, обложени в чужбина, при които се прилагат методи за избягване на
двойното данъчно облагане
№
по ред

Държава

1

2

1.
2.
3.
4.

Всичко:

Вид приход

Приложен метод
01

02

3

4

5

х

х

х

Брутен размер на
прихода

Дължим данък
по ЗКПО

Платен данък в
чужбина

Размер на
данъчния кредит

6

7

8

9

Кодовете на методите за избягване на двойно облагане са следните: 01 – “освобождаване с прогресия”; 02 – методи на “данъчен кредит”. Отбележете с “х” приложения метод.

Дата

ден

месец

година

Подпис на
представляващия:

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството ѝ на администратор на лични
данни, можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на
интернет адрес: www.nap.bg или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg и телефон:
0700 18 700.
УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията
Кой подава декларацията

Декларацията се подава от бюджетните предприятия, когато подлежат на облагане с данък върху приходите за
съответната година.

На основание чл. 217, ал. 1 и ал. 5 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимият данък върху разходите.
Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък

Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата календарна година.

Дължимият данък се внася в срок до 31 март на следващата календарна година.

В
случаите
на
заличаване/прекратяване
на
данъчно
задълженото
лице,
когато
датата
на
заличаването/прекратяването е преди 31 март и годишната данъчна декларация за предходната година не е подадена,
тя се подава в 30-дневен срок от датата на заличаването/прекратяването, когато този срок изтича преди 31 март
(чл. 218а, ал. 3). Дължимият данък в този случай се внася в същия срок.

Тази декларция се подава в случаите на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице, когато датата на
заличаването/прекратяването е през текущата календарна година, като в този случай данъкът се декларира и внася в
30-дневен срок от датата на заличаването/прекратяването (чл. 218а, ал. 2).
Задължение за подаване на годишен отчет за дейността

На основание чл. 252, ал. 2 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността.
Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката
(статистическият отчет).


Попълване на декларацията
Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.



Начин на подаване
Подаването на декларацията се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис.
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1174
от 12 декември 2018 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 246 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвър
ждавам образец на Данъчна декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от
игри с игрални автомати и игри в игрално казино съгласно приложението.
Настоящата заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов
Образец 1055
по чл. 246 от ЗКПО
за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и
игри в игрално казино
Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата

1. Период, за който се
подава декларацията

/ 20…. г.

ЧАСТ І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА
І тримесечие

ІІІ тримесечие

ІІ тримесечие

ІV тримесечие

(отбележете с „Х” съответното
тримесечие, за което се отнася
декларацията)

2. Декларацията се подава в случаите на заличаване/прекратяване на данъчно
задълженото лице и датата на заличаване/прекратяване е през съответното
тримесечие, за което се отнася декларацията (Когато е отбелязан този ред, посочете

Да
Дата

съответната дата, от която започва да тече срокът за подаване на декларацията, например – дата на заличаване,
дата на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност или дата на прекратяване на
неперсонифицирано дружество. В този случай в част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратеното данъчно
задължено лице, като на р. 8 се вписват данните на последния представляващ данъчно задълженото лице –
ликвидатор, синдик или представляващия място на стопанска дейност или неперсонифицирано дружество.)

ВАЖНО! Ако вече сте подали данъчна декларация за посочения период, но искате да направите корекции в нея, е
необходимо да подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни за периода, а не само тези
които променяте. Корекции в декларацията може да правите в срока за подаването ѝ.

Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

2. Наименование (посочете

3.1. Наименование

7. Данни за
представляващия
к

6. За
контакт

5. Адрес за
кореспонденция

4.
Седалище
и адрес на
управление

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България (ако сте отбелязали с „Х“, попълнете част ІII)
4.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)
4.6. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”, не
попълвайте тази точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

5.1. Държава

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено
място (гр./с.)
5.6. пощенски код

6.1. Телефон

6.2. е-mail

7.1. Име, презиме, фамилия

7.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на
НАП

8. Данни за представляващия данъчно задълженото лице през последния данъчен период:

(данни за лицето, което е задължено да декларира и внесе удържания от имуществото на данъчно задълженото лице дължим данък за последния данъчен период,
например ликвидатор, синдик и т.н.)

8.1. Физическо лице

8.2. Юридическо лице

8.1.1. Име, презиме,
фамилия

8.2.1. Наименование

8.5. За
контакт

8.4. Адрес за
кореспонденция

8.3. Постоянен
адрес/адрес на
управление

8.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ Служебен №
от регистъра на НАП
8.3.1.Държава

(посочете наименованието
съгласно акта за възникване

8.3.2. Област

8.2.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по
БУЛСТАТ
8.3.3. Община

8.3.4. Населено място (гр./с.)

8.3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 8.3
(ако сте отбелязали с „Х”, не
попълвайте тази точка)
8.4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

8.3.6. Пощенски код

8.4.1. Държава

8.4.2. Област

8.4.3. Община

8.5.1. Телефон

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

8.4.4. Населено място (гр./с.)

8.4.6. Пощенски код

8.5.2. E-mail

С Т Р.
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ЧАСТ ІІІ – Идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в
чуждестранно юридическо лице, извършващо стопанска дейност в страната чрез място на
стопанска дейност
(Тази част се попълва в първата декларация за съответната година на основание чл. 246, ал. 3 от ЗКПО. Не се посочват
идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за
размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е под 10 на сто.)

2. Идентификационен номер в държавата,
на която лицето е местно

1. Име/наименование

3.1.Държава
3.5. Улица

3. Адрес в държавата, на която собственикът, акционерът или съдружникът е местно лице
3.2. Населено място (гр./с.)
3.3.Област/район
3.4. Пощенски код
3.6. №

3.7. Етаж

3.8. Ап.

4. Размер на участието (в %)
При повече от един собственик, акционер или съдружник, попълнете допълнителна справка в същата форма.

3.9. Квартал
%

месец

година

Подпис на
представляващия:

22 000 лв.

500 лв.

5 000 лв.

4

Друго игрално оборудване в
казино

(к. 2 + к. 3 + к. 4)

Х

5
Х

ОБЩО

 Подаването на декларацията се извършва по електронен път с kвалифициран електронен подпис.

ВЕСТНИК

Начин на подаване

 Декларацията се подава до 15-о число на месеца, следващ тримесечието.
 Данъкът за данъчния период, през който е извършено заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице, се декларира и внася в 30-дневен
срок от датата на заличаването/прекратяването.

Срок за подаване на декларацията

 Декларацията се подава от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино.

Кой подава декларацията

УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията

ДЪРЖАВЕН

11107

ден

3

2

Рулетка в казино - за игрална
маса

ЧАСТ ІV – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДАНЪКА

Игрален автомат в игрална зала
и игрално казино, съответно
всяко игрално място от него

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството ѝ на администратор на лични данни, можете да намерите в „Политика по
защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния
център на НАП: infocenter@nra.bg и телефон: 0700 18 700.

Дата

4. Дължим данък
(р.2 х р.3)

1
2. Брой
3. Дължим данък
съгласно чл. 245, ал. 1 от
ЗКПО за 1 бр.

(маркирайте съответния вид
и попълнете следващите
редове от съответната
колона)

1. Вид игрално
оборудване

БРОЙ 106
С Т Р. 7 3   

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 106

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1175
от 12 декември 2018 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 239, ал. 1 и 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане
утвърждавам образец на Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност
от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна
услуга съгласно приложението.
Настоящата заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов

Образец 1053

по чл. 239, ал. 1 и 2 от ЗКПО
за данъка върху хазартната дейност от игри, при които
залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга
електронна съобщителна услуга
Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата

/ 20…. г.

ЧАСТ І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА
1. Декларацията се подава от:

1.1. организатор на хазартните игри (на основание чл. 239, ал. 1 от ЗКПО)
1.2. оператор на телефонна или друга електронна съобщителна
услуга (на основание чл. 239, ал. 2 от ЗКПО)

2. Отчетен период

месец

година

(месец на провеждане на игрите)

3. Декларацията се подава в случаите на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице и
датата на заличаване/прекратяване е през съответния месец, за който се отнася декларацията

(Когато е отбелязан този ред, посочете съответната дата, от която започва да тече срокът за подаване на декларацията, например –
дата на заличаване, дата на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност или дата на прекратяване на
неперсонифицирано дружество. В този случай в част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратеното данъчно задължено лице,
като на р. 8 се вписват данните на последния представляващ данъчно задълженото лице – ликвидатор, синдик или представляващия
място на стопанска дейност или неперсонифицирано дружество.)

Да
Дата

ВАЖНО! Ако вече сте подали данъчна декларация за посочения период, но искате да направите корекции в нея, е
необходимо да подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни за периода, а не само тези които
променяте. Корекции в декларацията може да правите в срока за подаването ѝ.

ЧАСТ ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

2. Наименование (посочете

3.1. Наименование

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България (ако сте отбелязали с „Х“, попълнете част ІV)
4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)

4.6. пощенски код

6. За
5. Адрес за
кон- кореспонденция
такт

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”, не попълвайте тази
точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

7. Данни за
представляващия
к

4. Седалище
и адрес на
управление

4.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

7.1. Име, презиме, фамилия

6.1. Телефон

5.1.
Държава

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)

5.6. пощенски код
6.2. е-mail

7.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

8. Данни за представляващия данъчно задълженото лице през последния данъчен период:

(данни за лицето, което е задължено да декларира и внесе удържания от имуществото на данъчно задълженото лице дължим данък за последния данъчен период, например
ликвидатор, синдик и т.н.)

8.1. Физическо лице

8.2. Юридическо лице

8.1.1. Име, презиме,
фамилия

8.2.1. Наименование

(посочете наименованието
съгласно акта за възникване

БРОЙ 106

ДЪРЖАВЕН

8.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ Служебен №
от регистъра на НАП
8. 3. Постоянен
адрес/адрес на
управление

8.3.1.Държава

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5   

8.2.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ
8.3.2. Област

8.3.3. Община

8.3.4. Населено място (гр./с.)

8.3.6. Пощенски код

8.3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

8.4. Адрес за
кореспонденция

8.4.1. Държава
Адресът съвпада с
този по т. 8.3
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
8.4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

8.4.2. Област

8.4.3. Община

8.4.6. Пощенски код

8.5.1. Телефон

8.5. За
контакт

8.4.4. Населено място (гр./с.)

8.5.2. E-mail

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

ЧАСТ ІІІ – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДАНЪКА
1. Данъчна основа
2. Данъчна ставка
3. Дължим данък (р. 1 х р. 2)

15 %

ЧАСТ ІV – Идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно
юридическо лице, извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност
(Тази част се попълва от организаторите на хазартни игри в първата декларация за съответната година на основание чл. 239, ал. 3 от ЗКПО. Не
се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на
тяхното участие, когато размерът на това участие е под 10 на сто.)

2. Идентификационен номер в държавата,
на която лицето е местно

1. Име/наименование

3.1.Държава

3. Адрес в държавата, на която собственикът, акционерът или съдружникът е местно лице
3.2. Населено място (гр./с.)
3.3.Област/район

3.5. Улица

3.6. №

3.7. Етаж

3.8. Ап.

3.4. Пощенски код

3.9. Квартал

4. Размер на участието (в %)

%

При повече от един собственик, акционер или съдружник, попълнете допълнителна справка в същата форма.

Дата

ден

месец

година

Подпис на
представляващия:

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството ѝ на администратор на лични
данни, можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на
интернет адрес: www.nap.bg или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg и телефон:
0700 18 700.
УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията







11108

Кой подава декларацията
Декларацията се подава от:
1. организаторите на хазартните игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или
друга електронна съобщителна услуга;
2. операторите на телефонната или друга електронна съобщителна услуга.
Срок за подаване на декларацията
Декларацията се подава в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите.
Данъкът за данъчния период, през който е извършено заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице,
се декларира и внася в 30-дневен срок от датата на заличаването/прекратяването.
Начин на подаване
Подаването на декларацията се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис.

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 106

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1176
от 12 декември 2018 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 219, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане
утвърждавам нов образец на Годишна данъчна декларация по чл. 219 от ЗКПО за дължимия данък
върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта съгласно
приложението.
Настоящата заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.

Образец 1050

по чл. 219
от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни
и спомагателни дейности по смисъла на Закона за
хазарта

Попълва се от приходната администрация

Попълва се от данъчно задълженото лице

Териториална
дирекция на НАП

Данъчна година >>
ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна
декларация за посочения период, но искате да
направите корекции в нея, е необходимо да
подадете нова данъчна декларация, в която се
съдържат всички данни за периода, а не само тези
които променяте. Корекции в декларацията може
да правите в срока за подаването ѝ.

Входящ № и дата

Част І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА

1. Период, за който се подава декларацията

от дата

Посочете съответния данъчен период, за който се отнася декларацията

до дата

2. Вх. № и дата на годишния отчет за дейността
Вх.№
3. Декларацията се подава за календарната година в случаите на прекратяване/заличаване

/ 20……..г.
Дата

(Този ред се отбелязва, когато годишната данъчна декларация за предходната година се подава в срока по чл. 218а, ал. 3 от ЗКПО, като се
посочва датата на заличаване/прекратяване. Когато е отбелязан този ред, в част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратеното
данъчно задължено лице, като на р. 9 се вписват данните на последния представляващ данъчно задълженото лице – ликвидатор, синдик или
представляващия място на стопанска дейност или неперсонифицирано дружество.)

4. Декларацията се подава за данъчно задължено лице, което се заличава/прекратява, и датата на
заличаване/прекратяване е през календарната година, за която се отнася декларацията (Този ред се

Дата

отбелязва, когато декларацията се подава в срока по чл. 218а, ал. 2 от ЗКПО, като се посочва датата на заличаване/прекратяване. Когато е
отбелязан този ред, в част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратеното данъчно задължено лице, като на р. 9 се вписват данните на
последния представляващ данъчно задълженото лице – ликвидатор, синдик или представляващия място на стопанска дейност или
неперсонифицирано дружество.)

Забележка: На основание чл. 219 от ЗКПО данъчно задължените лица по глава тридесет и втора подават годишен отчет за дейността в срок до 31 март на
следващата година. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическият
отчет). Ред 2 не се попълва, когато е отбелязан ред 4.

Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

2. Наименование (посочете

3.1. Наименование

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България (отбележете с „Х“)
4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)

4.6. пощенски код

6. За
5. Адрес за
кон- кореспонденция
такт

Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”, не попълвайте тази
точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

7. Данни за
представляващия
к

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

7.1. Име, презиме, фамилия

8. Данни за
съставителя
на годишния
финансов отчет

4. Седалище
и адрес на
управление

4.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

8.1.
Физическо
лице

6.1. Телефон

8.2.
Счетоводно
предприятие

5.1.
Държава

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)

5.6. пощенски код
6.2. е-mail

7.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

Съставител на годишния финансов отчет е:
8.1.1. Име, презиме, фамилия

8.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от
регистъра на НАП

8.2.1. Наименование

8.1.3. Вид на правоотношението със
съставителя
облигационно,
трудово
в т.ч. със съдружник,
упражняващ личен труд
8.2.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

Министър:
Вл. Горанов

БРОЙ 106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7   

9. Данни за представляващия данъчно задълженото лице през последния данъчен период:

(данни за лицето, което е задължено да декларира и внесе удържания от имуществото на данъчно задълженото лице дължим данък за последния данъчен период, например
ликвидатор, синдик и т.н.)

9.2. Юридическо лице

9.1.1. Име, презиме,
фамилия

9.2.1. Наименование

9.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ Служебен №
от регистъра на НАП

9.2.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

9.5. За
контакт

9.4. Адрес за
кореспонденция

9.3. Постоянен
адрес/адрес на
управление

9.1. Физическо лице

(посочете наименованието
съгласно акта за възникване

9.3.2. Област

9.3.1.Държава

9.3.3. Община

9.3.4. Населено място (гр./с.)

9.3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

9.3..6. Пощенски код

9.4.1. Държава
Адресът съвпада с
този по т. 9.3
(ако сте отбелязали с
„Х”, не попълвайте тази
точка)
9.4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

9.4.2. Област

9.4.3. Община

9.4.4 Населено място (гр./с.)

9.4.6. Пощенски код

9.5.1. Телефон

9.5.2. E-mail

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

Част ІІІ – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК
1. Данъчна основа
2. Данъчна ставка
3. Дължим данък (р.1 х р.2)

12 %

Част ІV – ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

(Тази част се попълва на основание чл. 217, ал. 1 и ал. 5 от ЗКПО.
Тази част не се попълва, когато данъчно задълженото лице извършва и друга дейност, която съгласно чл. 218,
ал.2 от ЗКПО се облага с корпоративен данък. В този случай следва да попълните част VІІІ от годишната данъчна
декларация по чл. 92 от ЗКПО, в т.ч. и за данъка върху разходите, дължим във връзка с дейността, облагаема с
алтернативен данък по реда на Глава тридесет и четвърта от ЗКПО.)
№
1

Вид разход

Данъчна основа

2
По чл. 204, ал. 1, т. 2 - социални разходи,
предоставени в натура
По чл. 204, ал. 1, т. 4 – разходи в натура,
свързани с предоставени за лично ползване
активи и/или с използване на персонал

1
2

3

Данъчна
ставка
4

Дължим
данък
5

Необлагаеми
разходи
6

10 %
10 %

Х

В колона 6 се посочва размерът на необлагаемите социални разходи.

Част V – Деклариране на направен избор за облагане на доходите в натура, представляващи
разходи в натура

(Разходи в натура са тези по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО. Тази част се попълва на основание чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с чл. 217, ал. 3 от ЗКПО)
Когато не е попълнена тази част, облагането на доходите в натура се извършва по реда на ЗДДФЛ.

1. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 20…... г.

Да

2. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 20…... г.

Да

Забележки: 1. На ред 1 се посочва годината, следваща годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато е избран
редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.
2. Ред 2 се попълва само от лица, които са новоучредени през годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато за
тази година е избран редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура. Този ред се попълва и от
лица, които за предходната година не са били задължени и не са подали годишна данъчна декларация, когато за годината, за която се
отнася настоящата декларация, е избран редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.
Дата

ден

месец

година

Подпис на
представляващия:

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството ѝ на администратор на лични
данни, можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на
интернет адрес: www.nap.bg или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg и телефон:
0700 18 700.
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УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията
Кой подава декларацията

Декларацията се подава от организаторите на хазартни игри, които са данъчно задължени лица по чл.236 от ЗКПО.

На основание чл.217, ал.1 и ал. 5 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимият данък върху разходите.

В случаите по чл. 218, ал. 2 от ЗКПО, когато данъчно задълженото лице трябва да подава както тази декларация,
така и годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, то следва да декларира само в декларацията по чл. 92:
а) данъка върху разходите;
б) избора за облагане на разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с използване
на персонал;
в) идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно юридическо лице,
извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност;
г) данни за съставителя на годишния финансов отчет.
В случай че посочените данни са декларирани както в настоящата декларация, така и в годишната данъчна
декларация по чл. 92 от ЗКПО, се вземат предвид данните, декларирани в декларацията по чл. 92.
Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък

Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата календарна година.

Дължимият данък се внася в срок до 31 март на следващата календарна година.

В
случаите
на
заличаване/прекратяване
на
данъчно
задълженото
лице,
когато
датата
на
заличаването/прекратяването е преди 31 март и годишната данъчна декларация за предходната година не е подадена,
тя се подава в 30-дневен срок от датата на заличаването/прекратяването, когато този срок изтича преди 31 март (чл.
218а, ал. 3). Дължимият данък в този случай се внася в същия срок.

Тази декларция се подава в случаите на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице, когато датата на
заличаването/прекратяването е през текущата календарна година, като в този случай данъкът се декларира и внася в
30-дневен срок от датата на заличаването/прекратяването (чл. 218а, ал. 2).
Задължение за подаване на годишен отчет за дейността

На основание чл. 219 от ЗКПО данъчно задължените лица по глава тридесет и втора подават годишен отчет за
дейността в срок до 31 март на следващата година. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е
този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическият отчет).


Попълване на декларацията
Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.



Начин на подаване
Подаването на декларацията се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис.
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1177
от 12 декември 2018 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам нови образци на Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат
и дължимия годишен корпоративен данък съгласно приложението.
Настоящата заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов
Образец 1010

по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и
дължимия годишен корпоративен данък

НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална
дирекция на НАП

Попълва се от данъчно задълженото лице

Данъчна година >>
ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна декларация за

посочения период, но искате да направите корекции в нея, е необходимо
да подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички
данни за периода, а не само тези, които променяте. Корекции в
декларацията може да правите в срока за подаването ѝ и/или
еднократно след този срок до 30 септември на основание чл. 75, ал. 3
от ЗКПО.

Входящ № и дата

Навсякъде в декларацията и в приложенията към нея, където се изисква поставяне на отметка, отбележете вярното с „х”.

Част І – Данни за декларацията

Декларацията се подава:
1. За календарната година – на основание чл. 92, ал. 1 от ЗКПО
Този ред се попълва и от новообразуваните през годината данъчно задължени лица.

2. За календарната година – при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност, когато годишната
данъчна декларация за предходната година се подава в срока по чл. 162, ал. 5 от ЗКПО (Посочете датата на заличаване, съответно

Дата

датата на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност или на прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса. Когато е отбелязан този ред, в
част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратеното данъчно задължено лице, като на р.11 се вписват данните на ликвидатора, синдика или представляващия място на
стопанска дейност, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса.)

3. За последния данъчен период – при прекратяване с ликвидация или с обявяване в
несъстоятелност или при прекратяване на преобразуващо се дружество (Отбележете приложимата

разпоредба от ЗКПО и посочете съответната дата, от която започва да тече срокът за подаване на декларацията, например – дата на
заличаване, дата на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност или на прекратяване на неперсонифицирано дружество, дата
на вписване в търговския регистър на преобразуването и т.н. Когато на този ред е отбелязан чл. 162, ал. 1 или чл. 162, ал. 3, или чл. 162, ал. 4, в
част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратеното данъчно задължено лице, като на р.11 се вписват данните на ликвидатора, синдика
или представляващия място на стопанска дейност, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса.)

чл. 162,
ал. 1

чл. 162,
ал. 3

чл. 162,
ал. 4

чл. 117,
ал. 1

Дата

4. За данъка върху разходите – на основание чл. 217 от ЗКПО
5. На основание чл. 75, ал. 3 от ЗКПО (еднократно след срока за подаване)

Част ІI – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице
2. Наименование (посочете

1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ
3. Чуждестранно лице с място на
стопанска дейност в България

3.1. Наименование на чуждестранното лице

(ако сте отбелязали с „Х“, попълнете част ХІ)

4. Вид предприятие

4.1.Нефинансово предприятие

9. Данни за
съставителя на
годишния
финансов отчет

8. Данни за 7. За
представ- конляващия
такт

6. Адрес за
кореспонденция

5. Седалище
и адрес на
управление

4.4.Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса
5.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

4.2.Финансова институция

(с изключение на застраховател)

4.3. Застраховател

4.5.Юридическо лице с нестопанска цел

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 5
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

5.6. Пощенски код

6.1. Държава

7.1. Телефон

6.2. Област

6.3. Община

6.4. Населено място (гр./с.)

6.6. Пощенски код

7.2. E-mail

8.1. Име, презиме, фамилия

8.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

Съставител на годишния финансов отчет е:
9.1. Физическо
лице

9.1.1. Име, презиме, фамилия

9.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от
регистъра на НАП

9.1.3. Вид на правоотношението със съставителя
трудово

облигационно, в т.ч. със
съдружник, упражняващ личен труд

9.2.1. Наименование
9.2.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ
9.2. Счетоводно
предприятие
10. Данни за данъчно задълженото лице, за което се подава декларацията съгласно чл. 117 от ЗКПО
10.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК
10.1. Наименование
по БУЛСТАТ
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11. Данни за представляващия през последния данъчен период по чл. 161 от ЗКПО (данни за лицето, което е задължено да декларира и внесе удържания
от имуществото на данъчно задълженото лице дължим данък за последния данъчен период, например ликвидатор, синдик и т.н.)

11.1. Физическо лице
11.1.1. Име, презиме,
фамилия

11.2. Юридическо лице
11.2.1. Наименование

11.5. За
контакт

11.3.
11.4. Адрес за
Постоянен
кореспонадрес/адрес
денция
на
управление

11.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ Служебен № от
регистъра на НАП
11.3.1 Държава

11.2.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по
БУЛСТАТ

11.3.2 Област

11.3.3. Община

11.3.4. Населено място (гр./с.)

11.3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
Адресът съвпада с
този по т. 11.3.
(ако сте отбелязали с „Х”, не
попълвайте тази точка)
11.4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

11.3.6. Пощенски код
11.4.1. Държава

11.4.2. Област

11.4.3. Община

11.4.4. Населено място (гр./с.)

11.4.6. Пощенски код

11.5.1. Телефон

11.5.2. E-mail

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация.

Част ІІІ – Данни за дейността на данъчно задълженото лице

1.Код на основната дейност
2. Място на стопанска дейност в чужбина
3. Получени доходи от източници в чужбина
4. Преотстъпване на корпоративен данък и/или намаление на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от
ЗКПО (Ако сте отбелязали този ред, попълнете ред 4.1)
4.1. Изпълнение на изискването по чл. 167, ал. 1 от ЗКПО (Този ред се попълва на основание чл. 167, ал. 2 от ЗКПО)
5. Прилагане на чл. 189 от ЗКПО – държавна помощ за регионално развитие
6. Дейността, свързана с първоначалната инвестиция, се осъществява в съответната община за период от поне 5 години след
годината на завършване на първоначалната инвестиция съгласно чл. 189, ал. 1, т. 4 от ЗКПО в сила до 31.12.2013 г. и/или чл. 189, т. 3,
б. „в“ от ЗКПО в сила от 01.01.2016 г. (Изпълнението на това условие се декларира след завършване на първоначалната инвестиция. В случаите
на преобразуване на данъчно задълженото лице този ред се попълва от правоприемника. В случай че сте отбелязали този ред, попълнете ред 6.1)

6.1. Година на завършване на първоначалната инвестиция, по отношение на която е налице задължение за продължаване на
дейността за период поне 5 години след годината на завършване на първоначалната инвестиция (Тези данни се декларират на

20… г.

основание чл.189, ал. 1, т. 4 от ЗКПО в сила до 31.12.2013 г. и/или чл. 189, т. 3, б. „в“ от ЗКПО в сила от 01.01.2016 г. При повече от една
първоначална инвестиция за периода от 2007 г. до годината, за която се подава настоящата декларация, попълнете допълнителна справка в
същата форма.)

7. Дейността по чл. 189б, ал. 1 (производство на непреработена растителна и животинска продукция) продължава да се осъществява
за период от поне три години след годината на преотстъпване (Тези данни се декларират на основание чл.189б, ал. 2, т. 3 от ЗКПО. В

случаите на преобразуване на данъчно задълженото лице този ред се попълва от правоприемника. Когато е отбелязан този ред, попълнете ред 7.1)

7.1. Година на преотстъпване на корпоративен данък, по отношение на която е налице задължение за продължаване на дейността
за период поне 3 години след годината на преотстъпване (При повече от една година на преотстъпване за периода от 2010 г. до

20… г.

годината, за която се подава настоящата декларация, попълнете допълнителна справка в същата форма.)

Част ІV – Образци и документи, които се подават заедно с декларацията
Вид

№

(поставете отметка срещу наименованието на съответния образец или документ само когато го прилагате към декларацията)

1.
2.
3.
3.1.
4.
5.

Образец 1011: Приложение № 1 за ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен
данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии
Образец 1012: Приложение № 2 за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на
двойното данъчно облагане
Годишен отчет за дейността
Вх. № и дата на годишния отчет за дейността
Вх.№
/ 20……..г.
Не е налице задължение за подаване на годишен отчет за дейността (отбележете, ако данъчно задълженото лице не е
осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството, но подава годишна данъчна декларация например за да
декларира задължение за корпоративен данък, възникнало в резултат на преобразуване на счетоводния финансов
резултат за данъчни цели, или други данни. Този ред се отбелязва и когато декларацията се подава на някое от
основанията, посочени в част I, р. 3)
Други (посочете броя на документите)
бр.

Част V – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък
№
1

1

1.1
2

ПОКАЗАТЕЛИ
2

ОБЩО ПРИХОДИ (посочват се приходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)

в т.ч. нетни приходи от продажби (посочват се нетните приходи от продажби по смисъла на § 1, т. 49
от ДР на ЗКПО във връзка с § 1, т. 11 от ДР на Закона за счетоводството)

ОБЩО РАЗХОДИ (посочват се разходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (р.1 – р.2)

ШИФЪР

3
0100
0110
0200

/Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 3.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 3.2/

СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА
3.1
СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА
3.2
Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов
резултат за данъчно преобразуване
Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов
4
резултат за данъчно преобразуване
Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов
5
резултат за данъчно преобразуване

0310
0320

0400
0500

СУМА
4
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СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ
(р.1 - р.4) - (р.2 - р.5)

/Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 6.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 6.2/

6.1

ПОЛОЖИТЕЛЕН

0610

6.2

ОТРИЦАТЕЛЕН

0620

№
1

2
3

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
ШИФЪР
СУМА
№
А. УВЕЛИЧЕНИЯ
Б. НАМАЛЕНИЯ
Годишни счетоводни разходи за
амортизации (чл. 54, ал. 2)
Счетоводна балансова стойност на
отписаните активи от счетоводния
амортизационен план (чл. 66, ал. 1)
Разходи от последващи оценки на
активи и пасиви (чл. 34), в т.ч.:

3.1

разходи от последващи оценки и от
отписване на вземания като несъбираеми
(чл. 34)

4

Признаване за данъчни цели на
непризнати приходи от последващи
оценки на активи и пасиви (чл. 35)

7010

1

7020

2

7030

3

7031

3.1

7040

4
4.1

5

5

6

Разходи, представляващи доходи на
местни физически лица по ЗДДФЛ и
разходи за задължителни
осигурителни вноски, свързани с тях
(чл. 42, ал. 1, 5 и 8)

Разходи за лихви от прилагане на
режима на слаба капитализация (чл.
43, ал. 1 ) - вж. помощна справка „Регулиране

7050

6

7060

7

на слабата капитализация“, публикувана на
интернет страницата на НАП – www.nap.bg

7
7.1
7.2

Разходи от липси и брак съгласно
чл. 28, в т. ч.:

разходи от липси на дълготрайни и
краткотрайни активи с изключение на
материални запаси (чл.28, ал.1)
разходи от липси и брак на материални
запаси (чл.28, ал.2)

7072

7.4

последващи разходи, отчетени по повод
на вземане, възникнало в резултат на
непризнати липси и брак на активи
(чл.
28, ал. 5)

7074

8.1
8.2

Сума на задълженията (чл. 46, ал. 1)

7081

8040

от последващи оценки и от отписване на
вземания (чл. 37)

Признаване за данъчни цели на
непризнати разходи по чл. 42, ал. 1, 5
и 8 (чл. 42, ал.3 и 6, изречение първо)
Приходи/сума, с която са намалени
счетоводните разходи, отчетени по
повод на задължения за неизплатени
доходи по чл.42, ал.1 и на задължения
за невнесени задължителни
осигурителни вноски по чл. 42, ал. 5
(чл. 42, ал 4 и ал. 6, изречение второ)
Признаване за данъчни цели на
непризнати разходи за лихви от
прилагане на режима на слаба
капитализация (чл. 43, ал. 2) - вж.

8041
8050

8060

8070

Приходи, възникнали по повод на
непризнати за данъчни цели разходи
по чл. 26, т. 6 (чл. 27, ал. 1, т. 2)

8090

7082

7090

12.3
Други увеличения на счетоводния
финансов резултат - вж. помощна справка

(от ред 1 до ред 10)

Признаване за данъчни цели на
непризнати разходи от последващи
оценки на активи и пасиви (чл. 35 и
37), в т.ч.:

9

12.2

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ

8031

7080

12.1

7

приходи от последващи оценки на вземания
(чл. 34)

8080

12

„Други увеличения и намаления на счетоводния
финансов резултат по реда на ЗКПО“,
публикувана на интернет страницата на НАП
– www.nap.bg

8030

Приходи, възникнали по повод на
непризнати по чл. 28 липси и брак на
активи (чл. 29)

11

10

8020

8

10
9

Данъчна стойност на отписаните
активи от данъчния амортизационен
план (чл. 66, ал. 2)
Приходи от последващи оценки на
активи и пасиви (чл. 34), в т.ч.:

8010

7071

7.3

разходи, несвързани с дейността и/или
които не са документално обосновани (чл.
26, т. 1 и 2)
разходи за начислени глоби,
конфискации, санкции и лихви за
просрочие (чл. 26, т. 6)

„Амортизируеми активи“, публикувана на
интернет страницата на НАП – www.nap.bg

7070

7073

Разходи, непризнати за данъчни
цели съгласно чл. 26, в т. ч.:

ШИФЪР

(чл.

помощна справка „Регулиране на слабата
капитализация“, публикувана на интернет
страницата на НАП – www.nap.bg

разход за ДДС съгласно чл. 28, ал. 4

8

Годишни данъчни амортизации
54, ал.1) - вж. помощна справка

7100

13

0700

8

Сума на погасените задължения, за
които е приложен чл.46, ал.1 през
предходна година (чл. 46, ал. 3, т.1)
Приходи, отчетени по повод
отписване на задължения, за които е
приложен чл.46, ал.1 през предходна
година (чл. 46, ал. 3, т.2)

8100

8110

Вж. помощна справка „Пренасяне на данъчни
загуби“, публикувана на интернет страницата на
НАП – www.nap.bg

8120

данъчна загуба от източник в страната

8121

Приспадане на данъчна загуба, в т.ч.:

данъчна загуба от източник в чужбина при
прилагане на метода „освобождаване с
прогресия”
данъчна загуба от източник в чужбина при
прилагане на метода „данъчен кредит”
Други намаления на счетоводния финансов
резултат - вж. помощна справка „Други

увеличения и намаления на счетоводния финансов
резултат по реда на ЗКПО“, публикувана на
интернет страницата на НАП – www.nap.bg

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ
(от ред 1 до ред 13)

8122
8123

8130

0800

СУМА
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ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

(р. 6.1 или р. 6.2 + р. 7 от колона А – р. 8 от колона Б)

/Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 9.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 9.2/

9.1

ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА

0910

9.2

ДАНЪЧНА ЗАГУБА

0920

10

ДАНЪЧНА СТАВКА

1000

11

ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК (р. 9.1 х р. 10)

1100

12

ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК при прилагане на методи за избягване
на двойно данъчно облагане

10 %

1200

(р. 3 или ред 5 от справка 1 на образец 1012 - Приложение № 2)

13
14

ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

1300

ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след преотстъпването

1400

(р. 11 или р. 12 – р. 13)

НАПРАВЕНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА

15

(Попълнете този ред след установяване на точния размер на внесените авансови вноски за годината чрез
преглед на данъчно-осигурителната сметка или чрез поискване на информация от НАП.

1500

(На този ред се посочва внесеният през 2018 г. данък при прекратяване, който на основание чл. 160, ал. 2
(отм.) от ЗКПО се приспада от дължимия годишен корпоративен данък за годината на прекратяването.
Попълнете този ред след установяване на точния размер на внесения данък чрез преглед на данъчноосигурителната сметка или чрез поискване на информация от НАП.)

1600

ВНЕСЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПРЕЗ ГОДИНАТА в случаите
прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност

16

при

РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ/НАДВНЕСЕН ДАНЪК (р. 14 – р. 15 – р. 16)
17.1
17.2

РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ

1710

(Този ред се попълва, когато получената разлика е положителна величина.)

НАДВНЕСЕН ДАНЪК

(Този ред се попълва, когато получената разлика е отрицателна величина или нула.)

Забележка: Надвнесеният данък ще послужи за погасяване на данъчни задължения по реда на чл. 169, ал. 4
от ДОПК, ако не е отбелязан ред 18.

Възстановяване по реда на раздел І от глава шестнадесета на ДОПК

В случай че на този ред сте отбелязали с „х”, посочете банкова сметка на данъчно задълженото лице, по която да бъде
възстановен данъкът:

18

1720

1800

Да

ЕИК по ЗТР/БУЛСТАТ
Банка…………………………………………… IBAN………………………………………………………….. BIC…………………….

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАНСОВИ ВНОСКИ, ВИД И ОБЩ РАЗМЕР НА
ОПРЕДЕЛЕНИТЕ (ДЕКЛАРИРАНИТЕ) АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА
(Тази информация се попълва за целите на определяне на лихва по чл. 89 от ЗКПО.)

19.1
19.2

Месечни – съгласно чл. 84 от ЗКПО
Тримесечни – съгласно чл. 85 от ЗКПО

19.3

Тримесечни – съгласно
чл. 118 или чл. 147 от ЗКПО

19.4
19.5

Да
Да

1910
1920

Дата, на която изтича срокът за внасяне на първата
тримесечна авансова вноска след преобразуването
ден
месец
година
2
0

1930

Тримесечни – съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО

Да

1940

Х

Данъчно задълженото лице не е задължено да извършва авансови вноски и не
е приложило чл. 83, ал. 3 от ЗКПО

Да

1950

Х

Да

СУМА, ВЪРХУ КОЯТО СЕ ДЪЛЖИ ЛИХВА ПО ЧЛ. 89 ОТ ЗКПО
(Този ред не се попълва, ако е отбелязан ред 19.4 или ред 19.5)

20.1
20.2

За месечни авансови вноски: р. 14 – (р. 19.1 + 0,2 х р. 19.1)

Ако получената разлика е отрицателна величина или нула, на този ред се записва нула.

За тримесечни авансови вноски:

0,75 х р. 14 – (р. 19.2 + 0,2 х р. 19.2) или 0,75 х р. 14 – (р. 19.3 + 0,2 х р. 19.3)

2010
2020

Ако получената разлика е отрицателна величина или нула, на този ред се записва нула.

Част VІ – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица

(Свързани лица са тези по § 1, т. 3 от ДР на ДОПК. Юрисдикции с преференциален данъчен режим са тези по смисъла на § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО.)
№
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1

ПОКАЗАТЕЛИ
Общ размер на счетоводните приходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:
- с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим
Общ размер на счетоводните разходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:
- с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим
Вземания от свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:
- от лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим
Задължения към свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:
- към лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим

СУМА

Забележка: Не се попълват данни за: свързани лица по § 1, т. 3, б. „а”, „б”, и „л” от ДР на ДОПК. Това са:
 съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство. Изключението не се прилага само при взаимоотношения между
търговски предприятия (ЕТ) на посочените лица.
 работодател и работник;
 лицата, едното от които е направило дарение на другото.
Не се попълват данни за лица, наети по трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Не се смятат за свързани лица за целите на декларирането търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от
Търговския закон само поради обстоятелството, че имат общ принципал – държавата/общината, включително когато принципалът е едно и също министерство. За предприятията
по предходното изречение всички останали критерии за свързаност, установени в § 1, т. 3 от ДР на ДОПК, се прилагат по общия ред.

БРОЙ 106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3   

Част VІІ – Деклариране на извършено скрито разпределение на печалбата

(Тази част се попълва от данъчно задължени лица, които през годината са извършили скрито разпределение на печалбата по смисъла на § 1, т. 5
от ДР на ЗКПО)

Общ размер на сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата

лв.

В тази справка се посочва общият размер на сумите с характер на скрито разпределение на печалбата,включително и разходите,представляващи скрито разпределение на
печалбата, които се включват в сумата, посочена на ред 10, колона А от част V.

Част VІІІ – Данък върху разходите

(Тази част се попълва на основание чл. 217, ал. 1 и 5 от ЗКПО)

№

Вид разход

1
1

2
По чл. 204, ал. 1, т. 1 - представителни разходи
По чл. 204, ал. 1, т. 2 - социални разходи, предоставени в
натура
По чл. 204, ал. 1, т. 4 – разходи в натура, свързани с
предоставени за лично ползване активи и/или с използване на
персонал

2
3

Данъчна
основа
3

Данъчна
ставка
4
10 %

Дължим
данък
5

Необлагаеми
разходи
6
х

10 %
10 %

х

Част ІХ – Деклариране на направен избор за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в
натура

(Разходи в натура са тези по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО. Тази част се попълва на основание чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с чл. 217, ал. 3 от ЗКПО.)
Когато не е попълнена тази част, облагането на доходите в натура се извършва по реда на ЗДДФЛ.

1. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 20…... г.

Да

2. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 20…... г.

Да

Забележки: 1. На ред 1 се посочва годината, следваща годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато е избран редът по ЗКПО за
облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.
2. Ред 2 се попълва от лица, които са новоучредени през годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато за тази година е избран
редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура. Този ред се попълва и от лица, които за предходната година не са
били задължени и не са подали годишна данъчна декларация, когато за годината, за която се отнася настоящата декларация, е избран редът по ЗКПО за
облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.

Част Х – Деклариране на вида и размера на авансовите вноски

(Тази част се попълва на основание чл. 87а, ал. 1 от ЗКПО.
Лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО, не попълват тази част.)

1. Месечни вноски
2. Тримесечни вноски
3.Тримесечни вноски на основание чл. 83, ал. 3
4. Размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска
5. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО
6. Размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска след преотстъпване в резултат на
прилагане на чл. 91 от ЗКПО

лв.
Да
лв.

Забележки: 1. В случай че на ред 1.1 от част V е посочена сума в размер над 3 000 000 лв., се отбелязва т. 1;
2. В случай че на ред 1.1 от част V е посочена сума в размер от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително, се отбелязва т. 2;
3. В случай че сте избрали да приложите чл. 83, ал. 3 от ЗКПО и на ред 1.1 от част V е посочена сума в размер до 300 000 лв. включително, се отбелязва т. 3.
4. В случай че прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, не се попълват т. 4 и/или 6
5. Когато декларацията се подава на основание чл. 75, ал. 3 от ЗКПО, тази справка следва да се попълни по идентичен начин, както е била попълнена във вече подадената годишна
данъчна декларация, във връзка с която се подава настоящата коригираща декларация. В случай че се налагат корекции на вида или размера на вече декларираните авансови вноски,
същите се извършват чрез подаване на декларация по чл. 88 от ЗКПО.

Част ХІ – Идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно
юридическо лице, извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност
(Тази част се попълва на основание чл. 92, ал. 7 от ЗКПО.
Не се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на
тяхното участие, когато размерът на това участие е под 10 на сто.)

2. Идентификационен номер в държавата,
на която лицето е местно

1. Име/наименование

3.1.Държава

3. Адрес в държавата, на която собственикът, акционерът или съдружникът е местно лице
3.2. Населено място (гр./с.)
3.3.Област/район

3.5. Улица

3.6. №

3.7. Етаж

3.8. Ап.

4. Размер на участието (в %)

3.4. Пощенски код

3.9. Квартал
%

При повече от един собственик, акционер или съдружник, попълнете допълнителна справка в същата форма.

Дата

ден

месец

година

Подпис на
представляващия:

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството ѝ на администратор на лични
данни, можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на
интернет адрес: www.nap.bg или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg и телефон:
0700 18 700.
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Образец 1011

ЕИК по ЗТР/ЕИК по
БУЛСТАТ

за ползване на данъчни облекчения под формата на
преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за
данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии

Данъчна година

Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Приложението се попълва и
подава само от данъчно задължените лица, които: а) ползват преотстъпване на корпоративен данък по реда на глава
двадесет и втора от ЗКПО; б) са извършили разходи за дарения, които се признават за данъчни цели по реда на чл. 31
от ЗКПО; в) са приложили чл. 177а от ЗКПО. В тези случаи приложението се подава заедно с годишната данъчна
декларация (образец 1010).

Част І – Преотстъпване на корпоративен данък

За да се ползват данъчните облекчения по глава двадесет и втора от ЗКПО, е необходимо да бъде изпълнено
изискването на чл.167, ал.1, което се декларира на ред 4.1 от част ІІІ на декларацията.
Лицата, които ползват преотстъпване на корпоративен данък единствено по раздел ІІІ „Общи данъчни облекчения”
от глава двадесет и втора, попълват само Справка 1.

Номенклатура за кодовете на основанията за преотстъпване на корпоративен данък
Код
01
02
03
04
05

Правно основание
чл. 178 – Предприятия, наемащи хора с увреждания
чл. 181 – Социални и здравноосигурителни фондове
чл. 184 във връзка с чл. 188 – Данъчно облекчение, представляващо минимална помощ
чл. 184 във връзка с чл. 189 – Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие
чл. 189б – Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани

СПРАВКА 1 – Деклариране на поредността на преотстъпване на корпоративен данък

Тази справка се попълва на основание чл.170 от ЗКПО, който изисква лицата, които преотстъпват корпоративен данък на различни
основания по реда на глава двадесет и втора, задължително да декларират в годишната данъчна декларация поредността, в която
са ползвали различните основания за преотстъпване.
1. Пореден №

1

2

3

2. Код
3. Размер на преотстъпения данък по
съответното основание
4. Място на извършване на дейността, за
която се ползва преотстъпване по код 03
или 04 и размер на преотстъпения данък

1.

Област

Община

Населено място

4.1

4.2

4.3

Размер на
преотстъпения данък
4.4

2.

Забележка: Относно кодове 03, 04 и 05: На основание чл.190, ал.1 от ЗКПО данъчно задължено лице не може да ползва повече от
едно от данъчните облекчения по раздел ІV от глава двадесет и втора за една и съща година.
В случай че подредовете към ред 4 не достигат, приложете справка в същата форма.
Когато на ред 2 е посочен код 03, се попълва справка 2. Когато на ред 2 е посочен код 04, се попълва справка 3 или справка 4.Когато на
ред 2 е посочен код 05, се попълва справка 5.

СПРАВКА 2 – Минимални помощи

1. През последните три години, включително текущата, сумата на получените от данъчно задълженото лице/данъчно
задълженото лице, представляващо едно и също предприятие, минимални помощи по Регламент 1407/2013 независимо
от тяхната форма или източник на придобиването им, не превишава левовата равностойност на 200 000 евро, а за
Да
данъчно задължено лице/данъчно задължено лице, представляващо едно и също предприятие, което осъществява
автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение - левовата равностойност на 100 000 евро,
определени по официалния валутен курс на лева към еврото. (чл.188, ал. 1 и 2 от ЗКПО)
Да
2. Получена минимална помощ през последните три години от данъчно задълженото лице/данъчно задълженото лице,
представляващо едно и също предприятие, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията
Не
2.1. В случай на даден положителен отговор на ред 2, общият размер на получената минимална помощ, в т.ч.
корпоративният данък, който ще бъде преотстъпен през текущата година, от данъчно задълженото лице/данъчно
Да
задълженото лице, представляващо едно и също предприятие, не надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро
през последните три години, включително текущата.
3. Към 31 декември на съответната година данъчно задълженото лице представлява едно и също предприятие
Да
В случай че на този ред сте отбелязали „НЕ“, попълнете ред 4.
Не
В случай че на този ред сте отбелязали „ДА“, попълнете ред 5.
4. Размер на помощта, в т.ч. корпоративният данък, който ще бъде преотстъпен през текущата година, за последните три години,
включително текущата, предоставяна на предприятие, което не представлява едно и също предприятие, която следва да се
вземе предвид за целите на чл. 188, ал. 1 от ЗКПО
2
1
3
Регламент 1407/2013
2.1
2.2
Година
Х-2 г.
Х-1 г.
Х г.
Общо

автомобилни товарни превози

други дейности по
Регламент 1407/2013

Регламент 360/2012
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5. Данъчно задълженото лице – декларатор е първото подало годишна данъчна декларация данъчно задължено лице,
представляващо едно и също предприятие
Забележка: На основание чл. 188, ал. 8 от ЗКПО в случаите по ал. 6 и 7 размерът на получените минимални помощи се
декларира от първото подало годишна данъчна декларация данъчно задължено лице за съответната година. Декларираният
размер ползва всички данъчно задължени лица, които са едно и също предприятие.
В случай че на този ред сте отбелязали „НЕ“, попълнете ред 5.1.
В случай че на този ред сте отбелязали „ДА“, попълнете ред 5.2.
5.1. Данни за данъчно задълженото лице, което първо е подало годишната данъчна декларация
ЕИК
Наименование

Да
Не

Х г.

Х-1 г.

Х-2 г.

5.2. Размер на помощите, в т.ч. корпоративният данък, който ще бъде преотстъпен през текущата година, за последните три
години, включително текущата, предоставяни на предприятията, представляващи едно и също предприятие (тази информация се
попълва на основание чл. 188, ал. 7, т. 1 и 2 от ЗКПО)
5.2.1. ЕИК и наименование на предприятията, представляващи
едно и също предприятие (декларират се и данните за данъчно 5.2.2. Размер на помощта, която следва да се вземе предвид
задълженото лице – декларатор с оглед установяване на общия за целите на чл. 188, ал. 1 от ЗКПО
размер на помощта)
4
1
2
3
5
6
Регламент 1407/2013
4.1
4.2
Други
регламенти
автомобилни
други дейности
Регламент
товарни
по Регламент
Година
ЕИК
Наименование
за
360/2012
превози
1407/2013
минимална
помощ

Общо

х

х

Година Х е годината, за която се подава декларацията, година Х-1, е предходната година, а година Х-2 е годината преди предходната.
В случай на недостиг на място за попълване на исканата информация, приложете справка в същата форма.
В случай че е попълнена тази справка, не се попълват справки 3 и 4.

СПРАВКА 3 – Държавна помощ за регионално развитие
1. Прилагане на разпоредбата на чл. 189 от ЗКПО
2. Заповед от Българска агенция за инвестиции
№ и дата
3. Вписани в заповедта по т. 2:
3.1. Максимален размер на помощта
3.2. Интензитет на помощта
3.3. Срок на
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2015 г.
помощта
4. Прогнозен размер на приемливите разходи за първоначалната инвестиция
5. Стойност на придобитите през данъчния период материални и нематериални активи, които са част от
проекта за първоначална инвестиция
6. Период на извършване на първоначалната инвестиция, в
която е инвестиран преотстъпеният данък за текущата година и
от дата
до дата
за която е налице заповед по т. 2

Длъжност според Националната класификация на професиите и длъжностите в
Република България - 2011
Код
Наименование

Да
лв.
%

2020 г.
лв.
лв.

Брой работни
места

7. Създадени през
данъчния период
работни места във
връзка с
първоначалната
инвестиция

По ред 5 - В стойността на материалните и нематериалните активи не се включват разходите за подготвителни проучвания или
консултантски услуги, свързани с инвестицията (вж. т 16 от Решение C(2015) 6174 от 14.09.2015 г. на Европейската комисия
относно „Държавна помощ SA.39869 (2014/N) — България. Схема за освобождаване от корпоративен данък съгласно член 184 от
Закона за корпоративното подоходно облагане“.)
По ред 6 – вписва се периодът на извършване на първоначалната инвестиция, който не може да превишава срока по чл. 189, т. 3, б.
„б“ от ЗКПО.Във всички годишни данъчни декларации за годините по ред 3.3 се вписва една и съща начална и крайна дата на периода.
В случай на недостиг на място за попълване на исканата информация, приложете справка в същата форма.
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СПРАВКА 4 – Данъчно облекчение за големи инвестиционни проекти

Тази справка се попълва от лицата, които прилагат чл.189, т. 4, б. „а“ от ЗКПО. В останалите случаи за големи инвестиционни
проекти се попълва справка 3.

Да

1. Наличие на задължение за прилагане на чл.189, т. 4, б. „а" от ЗКПО
1.2. Получено е положително решение от Европейската комисия по реда и
при условията на Закона за държавните помощи

№и
дата

СПРАВКА 5 – Данъчно облекчение за земеделски стопани

1. Към датата на предоставяне на помощта (31 декември на съответната година) данъчно задълженото лице не е
голямо предприятие по смисъла на § 1, т. 74 от ДР на ЗКПО (вж. приложение I на Регламент (ЕС) № 702/2014, към което
препраща § 1, т. 74 от ДР на ЗКПО)
2. За активите, в които следва да се инвестира преотстъпеният данък, земеделският стопанин не е получател по
някоя от помощите, посочени в чл. 189б, ал. 2, т. 9 от ЗКПО

Да
Да

Част ІІ – Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
Код

Показатели
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 01
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 01, съгласно
номенклатурата)
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.1 в полза на лица с код 01 (до 10% от
сумата по ред 6.1 от част V на декларацията)
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 02
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 02, съгласно
номенклатурата)
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.2 в полза на лица с код 02 (до 50% от
сумата по ред 6.1 от част V на декларацията)
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 03
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 03, съгласно
номенклатурата)
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.3 в полза на лица с код 03 (до 15% от
сумата по ред 6.1 от част V на декларацията)
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 04
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 04, съгласно
номенклатурата)
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.5
(сборът от сумите по ред 2, ред 4, ред 6 и ред 7 се редуцира до 65% от сумата по ред 6.1 от
част V на декларацията)
Номенклатура на лицата, в чиято полза е извършено дарение

Сума

здравни и лечебни заведения; специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално
подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социална закрила" към министъра на труда и
социалната политика; специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за
отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона
за лечебните заведения; детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии; бюджетни предприятия по
смисъла на Закона за счетоводството; регистрирани в страната вероизповедания; специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в
01 полза на Агенцията за хората с увреждания; хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях; лица,
пострадали при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им; Българския Червен кръст;
социално слаби лица; деца с увреждания или без родители; културни институти или за целите на културния, образователния
или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна; юридически лица с нестопанска цел със
статут в обществена полза с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"; комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими
лица за тяхното лечение; детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)
02 Център „Фонд за лечение на деца” и Център за асистирана репродукция
03 безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията на Закона за меценатството
дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до една година преди датата на дарението, в полза на
04 български училища, включително висши училища
Забележка: Тази номенклатура е приложима и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в нея лица,
установени в или граждани на друга държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за ЕИП (Вж. чл. 31, ал.
7 от ЗКПО).

Част ІІІ – Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за стипендии
№
1
2

Показатели
Размер на признатите за данъчни цели за годината счетоводни разходи за стипендии по реда на
чл. 177а, ал. 1 от ЗКПО
Брой ученици/студенти, в полза на които са извършени разходите за стипендии

Подпис на
представляващия:

Сума/брой
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Указания
І. По отношение на данъчното облекчение под формата на минимална помощ

1. За целите на попълване на ред 1 и 2 от справка 2 от част І следва да се има предвид, че на основание чл. 188, ал. 5 от ЗКПО
преотстъпеният данък, инвестиран в активите по ал. 3 от същия член, се натрупва:
а) до праговете, определени в ал. 1 и 2, с друга минимална помощ, предоставена съгласно Регламент (ЕО) № 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, и с минимална помощ, предоставяна съгласно други регламенти за помощ de minimis;
б) до прага, установен в 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 (OB, L 114/8 от 26 април 2012 г.), с минимална помощ, предоставена по този регламент;
в) до максимално допустимия интензитет на съответната държавна помощ, одобрена с решение на Европейската комисия или
получила разрешение по чл. 9 от Закона за държавните помощи за тези активи.
2. За целите на попълване на ред 3 от справка 2 от част І следва да се има предвид определението, дадено в § 1, т. 71 от ДР
на ЗКПО, съгласно което „едно и също предприятие" е предприятие по смисъла на чл. 2 от 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.
По смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 за целите на настоящия регламент „едно и също предприятие“ означава
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 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 алинея първа, букви а) — г), посредством едно или няколко
други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие.
3. На основание чл. 188, ал. 4 от ЗКПО, когато с определения за преотстъпване данък за годината ще се превиши съответният
праг по ал. 1 и 2, данъчно задълженото лице, в т.ч. данъчно задължените лица, които са едно и също предприятие, не могат да ползват
преотстъпване за целия размер на данъка, определен за преотстъпване.
4. Повече информация по отношение на минималната помощ може да бъде намерена на интернет страницата на Министерство
на финансите в рубриката „Държавни помощи“ на адрес: www.minfin.bg.

ІІ. По отношение на данъчното облекчение под формата на държавна помощ за регионално развитие

За целите на попълване на справки 3 и 4 от част І следва да се има предвид, че съгласно § 14 от ПЗР на ЗИДЗКПО (обн., ДВ,
бр. 100 от 2013 г.; изм., бр. 105 от 2014 г., бр. 22 от 2015 г. и бр. 95 от 2015 г.) данъчното облекчение по чл. 184, представляващо
държавна помощ за регионално развитие, може да се прилага за проекти за първоначална инвестиция, които са започнали след
влизането в сила на схемата за държавна помощ и след подаването на формуляр за кандидатстване за помощ, но преди 1 януари 2021 г.
(вж. Решение C(2015) 6174 от 14.09.2015 г. на Европейската комисия относно „Държавна помощ SA.39869 (2014/N) — България. Схема за
освобождаване от корпоративен данък съгласно член 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане“).

ІІІ. По отношение на данъчното облекчение под формата на държавна помощ за земеделски стопани

За целите на попълване на ред 1 от справка 5 от част I следва да се има предвид, че на основание чл. 182, ал. 5, т. 2 от ЗКПО
данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на: големи предприятия.
Съгласно § 1, т. 74 от ДР на ЗКПО "големи предприятия" за целите на чл. 189б са предприятия, които не отговарят на критериите,
определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории
помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове
107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (ОВ, L 193/1
от 1 юли 2014 г.). Според чл. 2, т. 1 от Приложение I „Определение за микро-, малки и средни предприятия“ на Регламент 702/2014
категорията на микро-, малките и средните предприятия обхваща предприятията, в които работят по-малко от 250 души, чийто годишен
оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или чието годишно балансово число не надхвърля 43 млн. евро.При определяне на тези показатели
следва да се имат предвид и правилата, регламентирани в останалите разпоредби на Приложение І с оглед на това, че § 1, т. 74 от ДР на
ЗКПО препраща към цялото Приложение І, а не само към чл. 2 от същото. В чл. 3 от Приложение І са посочени видовете предприятия,
които са взети предвид при определяне на числеността на персонала и финансовите показатели (по чл. 2), а именно: „самостоятелно
предприятие“, „предприятия партньори“ и „свързани предприятия“. При това положение, ако са налице хипотезите за „предприятия
партньори“ или „свързани предприятия“, се изследва числеността на персонала и финансовите показатели за цялата група, а не само за
предприятието, желаещо да преотстъпва корпоративен данък.
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УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
Кой подава декларацията
 Декларацията се подава от:
1. местните юридически лица – търговски дружества, които подлежат на облагане с корпоративен данък и/или с
данък върху разходите;
2. местните юридически лица, които не са търговци – само в случаите, когато осъществяват сделки по чл. 1 от
Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък
върху разходите по чл. 204, т. 2 от ЗКПО.
3. чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска
дейност.
 Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗКПО неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание
чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридически лица.
 Съгласно чл. 92, ал. 4 от ЗКПО годишна данъчна декларация не подават данъчно задължените лица, които не
са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (вж. § 1, т. 30 от ДР на ЗСч) с изключение на
случаите, когато възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, както и когато данъчно
задълженото лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията.
 Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, когато подлежат на облагане
само с алтернативни данъци за съответната дейност, посочена в чл. 5, ал. 5 и в Част пета от закона. Това са лицата
по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗКПО, извършващи таксиметров превоз на пътници, бюджетните предприятия, организаторите
на някои видове хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби. Съгласно чл. 5, ал. 5 и чл. 218,
ал. 2 от ЗКПО лицата, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници, организаторите на хазартни игри и
лицата, извършващи дейност от опериране на кораби, се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности
извън подлежащите на облагане с алтернативен данък. В този случай те подават годишната данъчна декларация по чл.
92 от ЗКПО – за дейността си, подлежаща на облагане с корпоративен данък.
 Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, които не се облагат с
корпоративен данък на основание чл. 174, 175, 176 и 176а от ЗКПО, освен в случаите по чл. 207, ал. 2 от същия закон,
когато лицата са данъчно задължени за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура и/или за данъка
върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с използване на персонал и
дължат такива данъци за съответната година.
 На основание чл. 217, ал. 1 и ал. 5 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимият данък върху
разходите.
 В случаите по чл. 218, ал. 2 от ЗКПО, когато данъчно задълженото лице трябва да подава както тази
декларация, така и друга годишна декларация, то следва да декларира само в настоящата декларация:
а) данъка върху разходите;
б) избора за облагане на разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с
използване на персонал;
в) идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно юридическо лице,
извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност;
г) данни за съставителя на годишния финансов отчет.
В случай че посочените данни са декларирани както в настоящата декларация, така и в друга годишна данъчна
декларация, се вземат предвид данните, декларирани в настоящата декларация.
Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък
 Годишната данъчна декларация се подава и дължимият корпоративен данък се внася в срок до 31 март на
следващата календарна година.
Начин на подаване
Подаването на декларацията се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП).
Задължение за подаване на годишен отчет за дейността
 На основание чл. 92, ал. 3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за
дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за
статистиката (статистическия отчет).
 Съгласно чл. 92, ал. 4 от ЗКПО годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които не са
осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (вж. § 1, т. 30 от ДР на ЗСч).
Подаване на декларация в случаите на преобразуване на дружества, преустройство на кооперативни
организации или прекратяване, закриване или образуване на държавни предприятия по чл.62 от Търговския
закон
При прекратяване на преобразуващо се дружество, кооперация или място на стопанска дейност на чуждестранно
лице новоучредените или приемащите дружества подават данъчна декларация за корпоративния данък за последния
данъчен период на преобразуващото се дружество в 30-дневен срок от датата на преобразуването на основание чл.
117 от ЗКПО. В този случай на ред 3 от Част І на образец 1010 се отбелязва чл. 117, ал. 1.
Подаване на декларация в случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност
или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване на
неперсонифицирано дружество или осигурителна каса
 Последният данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация или с обявяване в
несъстоятелност, обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено заличаването, до датата на
заличаването (чл. 161, ал. 1 от ЗКПО). Последният данъчен период на място на стопанска дейност на чуждестранно
лице обхваща времето от 1 януари на годината, в която е прекратена дейността му, до датата на прекратяването ѝ (чл.
161, ал. 3 от ЗКПО). Последният данъчен период на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса обхваща
времето от 1 януари на годината, в която е извършено прекратяването, до датата на прекратяването (чл. 161, ал. 4 от
ЗКПО).
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 На основание чл. 162 от ЗКПО за последния данъчен период на лицата, прекратени с ликвидация или с
обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване
на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, се подава декларация в 30-дневен срок от датата на
заличаване на данъчно задълженото лице. В този случай на ред 3 от Част І на образец 1010 се отбелязва чл. 162.
 Декларацията за дължимия данък за последния данъчен период се подава от представляващия данъчно
задълженото лице през този период – ликвидатор, синдик, представляващия мястото на стопанска дейност,
неперсонифицирано дружество или осигурителна каса. Данните за това лице се попълват на ред 11 от Част IІ на
образец 1010.
 Когато датата на заличаването при ликвидацията или несъстоятелността или прекратяването на дейността на
място на стопанска дейност, или прекратяването на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса е преди 31
март и годишната данъчна декларация за предходната година не е подадена, тя се подава в 30-дневен срок от датата
на заличаване, съответно датата на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност или на прекратяване на
неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, когато посоченият 30-дневен срок изтича преди 31 март.
Печалби и доходи от източници в чужбина
 Когато не се прилагат разпоредбите на международен договор, данъчно задължените лица имат право на
данъчен кредит съгласно ЗКПО за всеки подобен на корпоративния или наложен вместо него данък, платен в чужбина.
 Когато не се прилагат разпоредбите на международен договор, данъчно задължените лица имат право на
данъчен кредит съгласно ЗКПО за данъка, наложен в чужбина, върху брутния размер на доходите от дивиденти, лихви,
авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги и наеми, произхождащи от
чуждестранни източници.
 Размерът на данъчния кредит се определя за всяка държава поотделно и се ограничава до размера на
българския данък върху тези печалби и доходи.
 При определяне на данъчната си печалба и/или на дължимия корпоративен данък, местните за България
юридически лица имат право да ползват метод за избягване на двойното данъчно облагане, предвиден във влязла в
сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
 Данъчно задължените лица, ползващи данъчен кредит по реда на ЗКПО или СИДДО, заедно с настоящата
декларация представят доказателства за размера на внесените в чужбина данъци. Това изискване не се прилага за
печалби/доходи от източници в чужбина, по отношение на които в СИДДО е предвиден метод за избягване на двойното
данъчно облагане „освобождаване с прогресия”.
Попълване на декларацията
Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.
Правила за попълване на отделни части на декларацията
ОБРАЗЕЦ 1010, Част IІI:
 На ред 1 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен
дял в приходите от продажби. Кодът и наименованието са според Класификация на икономическите дейности – КИД2008 (4-ти знак), която е на разположение в териториалните поделения на НАП. В интернет страниците на НАП –
www.nap.bg и НСИ - www.nsi.bg могат да се намерят и указания за използването на КИД-2008. Попълненият тук код
може да се различава от кода, който се попълва/ползва в някои от декларациите за социално и здравно осигуряване.
Причината за разликата е, че в тях се ползва различен критерий за определяне на основната икономическа дейност, а
именно – дейността, в която са заети най-много лица, работещи по трудово правоотношение.
 При дадени положителни отговори на ред 4 или ред 5, следва да попълните съответните части на
декларацията, както и приложение № 1. Приложение № 1 не се попълва, когато се ползва намаление на счетоводния
финансов резултат по реда на чл. 177 от ЗКПО.
ОБРАЗЕЦ 1010, Част V:
 На редове 1 и 2 от част V юридическите лица с нестопанска цел попълват данните от съставения съгласно
изискванията на СС 1 - Представяне на финансови отчети, отчет за приходите и разходите за стопанската им дейност,
който се съставя в съответствие с разпоредбите на т. 8.2. от СС 9 - Представяне на финансовите отчети на
предприятия с нестопанска цел.
 На редове 4 и 5 се посочват счетоводните приходи, съответно разходи, които се изключват при определяне на
счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване, както следва: приходи/разходи от дейности, подлежащи на
облагане с алтернативен данък или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните
данъци и такси; приходи/разходи от дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, с
изключение на тези, за които се прилага „освобождаване с прогресия“; други приходи/разходи, които се изключват при
определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване.
ОБРАЗЕЦ 1010, Част VІ:
 Ред 1 се попълва, когато лицата са свързани към момента на признаване (начисляване) на прихода съгласно
счетоводното законодателство.
 Ред 2 се попълва, когато лицата са свързани към момента на признаване (начисляване) на разхода съгласно
счетоводното законодателство.
 Ред 3 се попълва, когато лицата са свързани към 31 декември на съответната година. На този ред се посочва
салдото (остатъка) на всички вземания (по смисъла на счетоводното законодателство) от свързани лица.
 Ред 4 се попълва, когато лицата са свързани към 31 декември на съответната година. На този ред се посочва
салдото (остатъка) на всички задължения (по смисъла на счетоводното законодателство) към свързани лица.

11110

>>
>>

Входящ № и дата

Орган по
приходите, приел
декларацията

(т. 2.1.1 се попълва, когато физическото лице, задължено да внася авансов данък по чл. 43, ал. 3 и чл. 44, ал. 3 от ЗДДФЛ
и/или окончателен данък по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ, е самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО)

ІІ

ІІІ

ІV

V

3.3 Месец
VІ VІІ VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ІV-то
ХІІ

>>

5. Към декларацията се прилага Приложение № 2 (образец 4021)

5.1. Брой попълнени части в Приложение № 2

4.1. Брой попълнени части в Приложение № 1

>>

>>

(Когато е отбелязан този ред, посочете съответната дата, от която започва да тече срокът за подаване на декларацията съгласно чл. 201, ал. 7 от ЗКПО или чл. 56, ал. 3 от ЗДДФЛ,
например – дата на заличаване, дата на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност или на прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса. В този
случай в част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратеното данъчно задължено лице, като в т. 9 се вписват данните на ликвидатора, синдика или представляващия място на
стопанска дейност, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса.)

ден

месец

година

Част ІІ

Част І

Дата

Част ІІ

Част І

ВЕСТНИК

6. Декларацията се подава за данъчно задължено лице, което се прекратява с ликвидация или с обявяване в
несъстоятелност или за място на стопанска дейност в страната, чиято дейност се прекратява, или за неперсонифицирано
дружество или осигурителна каса, което/която се прекратява, и датата на заличаване или на прекратяване е през съответния
данъчен период, за който се отнася декларацията >>

>>

4. Към декларацията се прилага Приложение № 1 (образец 4011)

ВАЖНО! Ако вече сте подали декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001) за посочения в т. 3 период, но искате да направите корекции в
нея, е необходимо да подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни за периода, а не само тези, които променяте. Корекции в декларацията може да правите в срока
за подаването й.
>> Отбележете, ако декларацията е на чуждестранно физическо лице и се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната. Попълнете данните за упълномощеното лице в Част ІІІ
>> Отбележете, ако декларацията е на малолетно, непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице и декларацията се подава от негов законен представител. Попълнете
данните за законния представител в Част ІІІ

І

3. Декларацията се подава за:
3.1 Данъчна година
3.2 Тримесечие
І-во
ІІ-ро
ІІІ-то

ДЪРЖАВЕН

2.2 лице, задължено да внася данък при източника по чл. 195 от ЗКПО >>

Попълва се от задълженото лице
Отбележете, ако формулярът се подава за целите на автоматичния обмен на информация на
основание чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ и/или чл. 201, ал. 5 и/или 6 от ЗКПО
Отбележете, ако информацията по чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ и/или чл. 201, ал. 5 и/или 6 от ЗКПО
се подава при заличаване/прекратяване в срока и по реда на чл. 162 от ЗКПО
Отбележете, ако информацията по чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ и/или чл. 201, ал. 5 и/или 6 от ЗКПО
е изготвена и се подава от правоприемник и съдържа данни за начислени/изплатени доходи
от преобразуваното или прехвърленото предприятие

1. Декларацията се подава от платец на доход, задължен да удържа и внася авансов данък
по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, окончателен данък по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ и
данък при източника по чл. 194 и чл. 195 от ЗКПО >>
2. Декларацията се подава от получател на доход:
2.1 физическо лице, задължено да внася авансов данък по чл. 43, ал. 3 и чл. 44, ал. 3 от
ЗДДФЛ, както и окончателен данък по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ >>
2.1.1 самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО >>

Част І - Данни за декларацията

/собствено и фамилно име, подпис/

>>

Териториална дирекция на НАП
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Попълва се от приходната администрация

по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО
за дължими данъци

Образец 4001

Министър:
Вл. Горанов

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1178
от 12 декември 2018 г.
На основание чл. 55, ал. 1 и чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), чл. 7 и чл. 201, ал. 1 от Закона
за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) утвърждавам нов образец на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за
дължими данъци съгласно приложението.
На основание чл. 64, ал. 4 от ЗДДФЛ и чл. 7 от ЗКПО настоящата заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен
вестник“.
С Т Р.
БРОЙ 106

2. Код
по т. 1
3. Наименование/Име

4.1.Област

4.6. № (бл.)

4.2. Община

4.7. Вх.

4.8. Етаж

4.9. Ап.

5. За контакт >>

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. Пощенски код

5.1. Телефон

5.2. Е-mail

9.3.3. Община

9.5.2. E-mail

9.4.2 Област

9.3.4. Населено място (гр./с.)

2. Код
по т. 1

3. Име

4.4. Пощенски код

9.4.6. Пощенски код

9.4.4. Населено място (гр./с.)

9.3.6. Пощенски код

9.2.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

9.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ Служебен № от
регистъра на НАП

4.5. Улица, (бул./ж.к.)

4. Адрес за
кореспонденция >>

4.1.Област

4.6. № (бл.)

4.2. Община

4.7. Вх.

4.8. Етаж

4.9. Ап.

5. За контакт >>

4.3. Населено място (гр./с.)

5.1. Телефон

5.2. Е-mail

Ако в т. 1 е вписан ЕГН – в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 3; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на НАП – в т.
2 се попълва цифрата 4.

1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ /Служебен № от
регистъра на НАП

9.4.3. Община

9.3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация.

9.4.1. Държава

9.3.2 Област

Част ІІІ Данни за упълномощеното лице или за законния представител

9.5.1. Телефон

Адресът съвпада с
този по т. 9.3
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
9.4.5. Улица, (бул./ж.к.)

9.3.1. Държава

9.2.1. Наименование

9.1.1. Собствено име, презиме и фамилно име

ДЪРЖАВЕН

9.5. За контакт

9.4. Адрес за
кореспонденция

9.3. Постоянен
адрес/адрес на
управление

9.2. Юридическо
лице >>

9.1. Физическо
лице >>

данъчно задълженото лице дължим данък за последния данъчен период, например ликвидатор, синдик и т.н.)

6. Местно лице >>
7. Чуждестранно лице >>
(т. 6 и 7 се попълват само когато декларацията се подава от физическо лице)
8. Данни за представляващия (попълват се само когато декларацията се подава от юридическо лице):
8.1. Собствено име, презиме и
8.2. ЕГН/ЛНЧ /Служебен № от регистъра
фамилно име на представляващия
на НАП
9. Данни за представляващия през последния данъчен период по чл. 201, ал. 7 от ЗКПО или чл. 56, ал. 3 от ЗДДФЛ (данни за лицето, което е задължено да декларира и внесе удържания от имуществото на

4.5. Улица, (бул./ж.к.)

4. Адрес за
кореспонден
ция >>

Ако в т. 1 е вписан ЕИК - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЕГН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 3; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 4; ако
в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 5.

1. ЕИК/ЕГН/ЛН/ЛНЧ /Служебен №
от регистъра на НАП

Част ІІ – Данни за данъчно задълженото лице

БРОЙ 106
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 1   

месец

година

Подпис на упълномощеното
лице/законния представител

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

Подпис на
представляващия/декларатора

х

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството ѝ на администратор на лични данни, можете да намерите в „Политика по защита на личните
данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg и телефон:
0700 18 700.

Дата

ден

Данък при източника по чл. 195 от ЗКПО

6

х

х

х

х

х

х

х

4

ПОЛУЧАТЕЛ НА ДОХОДА

ДЪРЖАВЕН

5.5

5.4

5.3

5.2

за дивиденти и ликвидационни дялове в полза на чуждестранни юридически лица
за дивиденти и ликвидационни дялове в полза на бюджетни предприятия (без
общини)
за дивиденти и ликвидационни дялове в полза на общини
за дивиденти и ликвидационни дялове в полза на юридически лица с нестопанска
цел
за дивиденти и ликвидационни дялове в полза на друг вид юридически лица

5.1

3

ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА

РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД ОТ:

92

5

4

3

2

1

2

1

Авансов данък по чл. 43 от ЗДДФЛ за доходи от друга стопанска дейност; по чл. 44
от ЗДДФЛ за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на
права или имущество и по чл. 44а от ЗДДФЛ за други доходи
Окончателен данък за доходи от дивиденти и ликвидационни дялове по чл. 38, ал. 1
от ЗДДФЛ от източници в страната
Окончателен данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи от лихви по банкови сметки
от източници в страната
Окончателен данък по чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ с изключение на: данъка посочен в
т. 2 и 3; данъка по чл. 38, ал. 5, т. 2 от ЗДДФЛ и данъка за доходи по чл. 38, ал. 8 и 14
от ЗДДФЛ от източници в чужбина
Данък при източника върху дивиденти и ликвидационни дялове по чл. 194 от ЗКПО

ВИД ДАНЪК

№

Част ІV Деклариране на дължимия данък

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 106

УКАЗАНИЯ:

11111

ВЕСТНИК

Информацията по чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 5 и/или 6 от ЗКПО се подава годишно - с декларацията, подавана за четвъртото тримесечие на годината,
т.е. в срок до 31 януари на следващата година. Ако платецът не е задължен да подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за
четвъртото тримесечие на годината, но е задължен да представя информацията по чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 5 и/или 6 от ЗКПО, попълва образец
4001 без Част ІV. Това се отнася и за предприятията по чл. 55, ал. 4 от ЗДДФЛ.
В случаите на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице – предприятие, информацията се подава в 30-дневен срок от датата на
заличаване/прекратяване.
Място на подаване на декларацията
Декларацията се подава в териториалната дирекция на НАП, в която подлежат на внасяне дължимите данъци.

Когато данъчно задълженото лице – предприятие се прекратява с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или се прекратява дейността на място на
стопанска дейност на чуждестранно лице в страната или при прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, за последния данъчен
период се подава декларация в 30-дневен срок от датата на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице. Това обстоятелство се отбелязва в т. 6 от
Част І на декларацията.
Декларацията за дължимия данък за последния данъчен период се подава от представляващия данъчно задълженото лице през този период – ликвидатор,
синдик, представляващия мястото на стопанска дейност, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса. Данните за това лице се попълват в т. 9 от
Част IІ.

ДЪРЖАВЕН

Срок за подаване на декларацията
Декларацията се подава в срока за внасяне на дължимите данъци.

1. В Част І, т. 1 или 2 се отбелязва кой подава декларацията, а в т. 3 - периодът, за който се подава декларацията - (година и съответното тримесечие) или
(година и съответният месец). Това е периодът, през който е възникнало задължението за определяне, удържане и внасяне на дължимите данъци.
Предприятията – платци на доходи, както и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, подават декларацията само по
електронен път. Задължението на самоосигуряващите се лица да подават декларацията само по електронен път не се прилага при деклариране на дължимите
данъци за 2018 г.
2. В Част І, т. 4 и 5 се попълват, когато декларацията се подава на основание чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ и/или чл. 201, ал. 5 и/или 6 от ЗКПО, за целите на
автоматичния обмен на информация. В този случай се отбелязва, че към декларацията се прилага Приложение № 1 и/или Приложение № 2 и в т. 4.1 и/или 5.1 се
посочва общият брой на попълнените в съответното приложение части (Част І и/или Част ІІ).
3. Част ІІІ се попълва само когато декларацията се подава от чуждестранно физическо лице чрез пълномощник с постоянен адрес в страната или от законен
представител на малолетно, непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице.
4. Част ІV, ред 1 в колона 3 се попълва от предприятия и самоосигуряващи се лица, задължени да удържат и внасят авансов данък по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4
и/или чл. 44а от ЗДДФЛ за доходи от: стопанска дейност; от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и за парични
доходи, подлежащи на облагане по реда на чл. 35 от ЗДДФЛ.
5. Част ІV, редове 2, 3 и 4 в колона 3 се попълват от предприятия и самоосигуряващи се лица, задължени да удържат и внасят окончателен данък за доходите
по чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ, като ред 3 се попълва само от търговски банки, задължени да удържат и внасят окончателен данък за доходите от лихви по банкови
сметки на местни физически лица.
6. Част ІV, редове 5 и 6 в колона 3 се попълват от местни юридически лица, места на стопанска дейност в страната, еднолични търговци и други физически
лица, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 194 и 195 от ЗКПО.
7. Част ІV, редове 1 и 4 в колона 4 се попълват от: физически лица, задължени да определят и внасят авансов данък по чл. 43, ал. 3 и чл. 44, ал. 3 от ЗДДФЛ за
придобити доходи от стопанска дейност и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, както и окончателен данък за
доходи по чл. 37 и 38, ал. 5, т. 1 и т. 3 от ЗДДФЛ. Когато доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и доходите по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8, ал. 13 и 14
от ЗДДФЛ са придобити от местни физически лица от източник в чужбина, окончателният данък се внася в срок до 30 април на годината следваща годината на
придобиването на дохода и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, а не в колона 4.
8. Част ІV, ред 6 в колона 4 се попълва от чуждестранни юридически лица, задължени да определят и внасят данък при източника по чл. 195 от ЗКПО.
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С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 106

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1180
от 12 декември 2018 г.
На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
нови образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица съгласно приложението.
На основание чл. 64, ал. 4 от ЗДДФЛ настоящата заповед и приложението към нея подлежат на
обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов
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ДЪРЖАВЕН

НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1858
от 12 декември 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка
с т. III.2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г.
на изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите (НАП) (ДВ, бр. 1 от 2018 г.)
нареждам:
1. В приложението към т. I към Заповед № ЗЦУ1739 от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите да се впишат
следните задължени лица, за които Териториална
дирекция (ТД) на НАП „Големи данъкоплатци
и осигурители“ (ГДО) е компетентна съгласно
т. II от заповедта:
„
1152 204101194 ЛЕТО ИНВЕСТ ООД
1153 205400139 КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД
“
2. Заповедта влиза в сила от 1.01.2019 г. и
допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на
изпълнителния директор на НАП.
Изпълнителен директор:
Г. Димитрова
11206

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1911
от 29 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. Бабино, община Бобов дол, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

11130

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК

БРОЙ 106

ЗАПОВЕД № РД-18-1913
от 29 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. Голема Фуча, община Бобов дол, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

11132

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1914
от 3 декември 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. Големо село, община Бобов дол, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

11133

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1915
от 3 декември 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. Голям Върбовник, община Бобов дол, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

11134

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1912
от 29 ноември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотн ия регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Блато, община Бобов дол, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1916
от 3 декември 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. Долистово, община Бобов дол, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

11131

11135

БРОЙ 106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-1917
от 3 декември 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. Локвата, община Бобов дол, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1921
от 4 декември 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. Коркина, община Бобов дол, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

11136

11140

ЗАПОВЕД № РД-18-1918
от 3 декември 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. Мала Фуча, община Бобов дол, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

11137

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

11141

ЗАПОВЕД № РД-18-1919
от 3 декември 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. Мали Върбовник, община Бобов дол, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

11138

ЗАПОВЕД № РД-18-1922
от 4 декември 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. Мало село, община Бобов дол, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1923
от 4 декември 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. Мламолово, община Бобов дол, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

11142

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1920
от 4 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Бобов дол, община Бобов дол, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1924
от 4 декември 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. Чуково, община Дряново, област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

11139

11143
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ЗАПОВЕД № РД-18-1925
от 4 декември 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. Бабинска река, община Бобов дол, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

11144

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1926
от 4 декември 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. Горна Козница, община Бобов дол, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

11145

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-1929
от 6 декември 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. Асеновци, община Левски, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

11148

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1930
от 6 декември 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. Аспарухово, община Левски,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

11149

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1927
от 4 декември 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. Новоселяне, община Бобов дол, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1931
от 6 декември 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. Божурлук, община Левски,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

11146

11150

ЗАПОВЕД № РД-18-1928
от 4 декември 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. Паничарево, община Бобов дол, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1932
от 6 декември 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. Българене, община Левски,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

11147

11151
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ЗАПОВЕД № РД-18-1933
от 6 декември 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. Варана, община Левск и,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1937
от 6 декември 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. Малчика, община Левски,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

11152

11156

ЗАПОВЕД № РД-18-1934
от 6 декември 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. Градище, община Левски,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1938
от 6 декември 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. Обнова, община Левски,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

11153

11157

ЗАПОВЕД № РД-18-1935
от 6 декември 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. Изг рев, община Левск и,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1939
от 6 декември 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. Стежерово, община Левски,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

11154

11158

ЗАПОВЕД № РД-18-1936
от 6 декември 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. Козар Белене, община Левски, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1940
от 6 декември 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. Трънчовица, община Левски, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-1941
от 10 декември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
гр. Славяново, община Плевен, област Плевен.  
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 23.05.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
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
11160

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 700
от 11 октомври 2018 г.
В Н а п р а в л ен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до 
устройство“ на Столичната община е постъпило
заявление вх. № САГ16-ГР00-3814/8.12.2016 г. от
Стефан Андонов с искане за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) в обхвата
на УПИ I-2643 – „За жилищно строителство“
(ПИ с идентификатор 68134.1500.2643), кв. 12,
м. Ж.к. Дружба 1 – I и II част, район „Искър“,
като неразделна част от ПУП – ПРЗ на м. Ж.к.
Дружба 1 – I и II част, одобрен с Решение № 555
от 28.07.2016 г. на Столичния общински съвет
(СОС). Искането е направено от собствениците
на ПИ с идентификатор 68134.1500.2643, предмет
на плана, чрез пълномощник Стефан Андонов,
видно от представените пълномощни.
Към заявлението е приложено мотивирано
предложение за ПЗ, документи за собственост:
нотариа лен акт № 83, том LLLLLXIX, дело
№ 44503/16.10.2006 г.; нотариален акт № 134, том
CLIII, дело № 43101/25.08.2008 г.; нотариален
акт № 119, том LLLX, дело № 42363/4.10.2006 г.;
нотариален акт № 131, том CLIII от 25.08.2008 г.;
удостоверения за наследници  – 2 бр., скица
№ 15-60635/9.02.2016 г. за имот с идентификатор 68134.1500.2643 (номер по предходен план:
277, квартал 12), издадена от СГКК – София;
пълномощни на името на Стефан Андонов от
останалите собственици – 3 бр.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -3 814 - [1] /
22.05.2017 г. на заявителите е указано, че за
довърш ва не на п роцед у рата по одобря ва не
на план за застрояване за УПИ I-2643 – „За
ж и лищ но ст рои телст во“, к в. 12, м. Дру жба
1 – I и II част, е необходимо да се представи
проект за план за застрояване на УПИ, както
и че Решение № 555 от 28.07.2016 г. на СОС е
обжалвано пред АССГ, като по образуваните
дела е необходимо да влязат в сила определенията по чл. 218, ал. 3 от ЗУ Т за определяне
предмета на делата.
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Съгласно решение по протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-90/14.11.2017 г., т. 1 допълнителна, Решение № 555 от 28.07.2016 г. на СОС е влязло
в сила с изключение на оспорените пред АССГ
части, сред които не е кв. 12.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3814-[2]/
9.02.2018 г. от Стефан Андонов е внесен проек т за П У П – ПЗ за У ПИ I-2643 – „За ж илищно строителство“ (ПИ с идентификатор
68134.1500.2643), кв. 12, м. Ж.к. Дружба 1 – I
и II част, район „Искър“, за довършване на
процедурата по одобряване на ПУП – ПЗ на м.
Ж.к. Дружба 1 – I и ІІ част, одобрен с Решение
№ 555 от 28.07.2016 г. на СОС. Към проекта е
приложена комбинирана скица съгласно чл. 16,
ал. 3 от ЗКИР.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ съгласно
протокол № ЕС-Г-17/6.03.2018 г., т. 6 от дневния
ред, с решение: „Приема проекта при условията
на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ. Изпраща в СОС за
одобряване и довършване на производството по
одобряване на цялостния план на м. Дружба
1 – I и II част, одобрен с Решение № 555 от
28.07.2016 г., по отношение на застрояването в
УПИ І-2643 – „За жс“, кв. 12.“
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за ПЗ е
направено от заинтересовани лица по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ като собственици на ПИ с идентификатор 68134.1500.2643,
кв. 12, м. Ж.к. Дружба 1 – I и II част, район
„Искър“, чрез пълномощник Стефан Андонов,
което се установява от представените документи
за собственост и скица от СГКК – София.
Изработването на ПУП – ПЗ е в условията
на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, тъй като заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ са само
заявителите, по чиято инициатива се одобрява
проектът.
С Решение № 555 от 28.07.2016 г. на Столичния общински съвет е одобрен ПРЗ на м. Ж.к.
Дружба 1 – I и II част.
Съгласно т. 5 от решението на СОС планът
за застрояване не е одобрен за УПИ I-2643 – „За
жилищно строителство“, кв. 12, което прави
фактическият състав недовършен в тази му част.
Имотът е изключен от обхвата на одобряване
съгласно решение на ОЕСУТ по протокол № ЕСГ-53/12.07.2016 г., т. 3, допълнено с решение по
протокол № ЕС-Г-55/19.07.2016 г., доп. т. 10. Условие за довършване на производството е ПЗ да се
преработи в съответствие с решение на ОЕСУТ
по т. 20 на протокол № ЕС-Г-97/16.12.2014 г.,
с което е прието, че заст рояването с нови
сгради следва да е с максимална височина до
15 м. А дминистративният орган приема, че
производството в тази му част остава висящо,
като същото се продължава след провеждане
на необходимите процедури по отношение на
засегнатите имоти.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-27 от 3.04.2012 г. на
изпълнителния директор на АГКК, изменена със
Заповед № 18-1777 от 5.03.2015 г. на началника
на СГКК – София.
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Административното производство по одобряване на ПЗ в частта на кв. 12, УПИ I-2643 – „За
жс“, е проведено като част от производството
по одобряване на цялостния ПРЗ на м. Ж.к.
Дружба 1 – I и II част, одобрен с Решение № 555
от 28.07.2016 г. на Столичния общински съвет,
попада в териториалния обхват на допускането
за изработване на проекта, за него са проведени
процедурите по съобщаване на заинтересованите лица по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и е проведено
обществено обсъждане по чл. 121, ал. 1 от ЗУТ,
проведени са съгласувания и проектът е приет
от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 555 от 28.07.2016 г.
на Столичния общински съвет са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване
на настоящия проект за план за застрояване.
Съгласно ОУП на СО/2009 г. и приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО имотът попада в
„Жилищна зона с преобладаващо комплексно
застрояване“ (Жк) с устройствени показатели:
максимална плътност на застрояване – 40%;
м а к с и м а л е н ко е ф и ц и е н т н а и н т е н з и в н о с т
(Кинт.) – 3; минимална озеленена площ –  40%;
максимална кота корниз – 26 м (за жил. сгр.)
и 32 м (за общ. сгр.).
С внесения проект за ПУП – ПЗ се предвижда изграждането на нова свободностояща
5-етажна жилищна сграда с подземни гаражи
в УПИ I-2643 – „За жс“ (ПИ с идентификатор
68134.1500.2643), кв. 12, м. Ж.к. Дружба 1 – I и
II част, с макс. КК=15 м.
Показателите в матрицата върху графичната част на плана отговарят на допустимите за
устройствената зона по ОУП.
Съгласно горното са спазени нормите на
зона „Жк“ на ОУП на СО/2009 г. и изискването на ОЕСУТ по т. 20 по протокол № ЕСГ-97/16.12.2014 г., за д ъ л ж и т ел но условие за
продължаване производството по одобряване
на цялостния план на м. Дружба 1 – I и II част.
Проектът е изработен при спазване на изискуемите нормативни отстояния по чл. 31, ал. 2,
4, 5 и чл. 32 и чл. 22, ал. 6, изр. 1 от ЗУТ.
С внесения проект и съгласието на собствениците е налице и последният елемент от фактическия състав за одобряването на проекта за
застрояване в частта на УПИ І-2643 – „За жс“,
кв. 12, м. Дружба 1 – I и II част.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
ПУП е изработен върху действаща кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема
и съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет на основание чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ като неразделна част от ПУП – ПЗ на м.
Дружба 1 – I и II част, одобрен с Решение № 555
по протокол № 19 от 28.07.2016 г. на СОС.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, § 124 от ПЗРЗИДЗУТ,
чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка
с чл. 15, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ, т. 2 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-17/6.03.2018 г., т. 6, и Решение
№ 555 по протокол № 19 от 28.07.2016 г. на СОС
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план –  план за застрояване за м. Ж.к. „Дружба
1 – I и II част, район „Искър“, УПИ I-2643 – „За
жилищно строителство“ (ПИ с идентификатор
68134.1500.2643), кв. 12, представляващ неразделна част от ПУП – ПЗ на м. Ж.к. Дружба
1 – I и II част, одобрен с Решение № 555 по
протокол № 19 от 28.07.2016 г. на СОС.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Искър“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
11085
РЕШЕНИЕ № 764
от 8 ноември 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община (СО) е постъпило
заявление вх. № САГ18-ГР00-242/1.02.2018 г. от
„Райтекс“ – ООД, чрез пълномощник Росица
Чонкова, с искане за разрешаване изработване
на проект за изменение на действащ подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на плана за
регулация (ИПР) за УПИ ХІІІ-815 – „За складове
и офиси“, кв. 2, м. СПЗ Слатина-север.
Със Заповед № РА50-332 от 20.04.2018 г. на
главни я арх итек т на Столичната община е
разрешено да се изработи план-извадка като
проект за изменение на подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на плана за регулация
(ИПР) в следния териториален обхват: УПИ
ХІІІ-815 – „За складове и офиси“, поземлен имот
с идентификатор по КККР 68134.710.815, кв. 2,
м. СПЗ Слатина-север, район „Слатина“.
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Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение на кмета на район „Слатина“ с писмо изх.
№ САГ18-ГР00-242-[1]/20.04 г. на началник-отдел
„Териториално планиране“.
Със заявление за одобряване на проект за
ПУП вх. № САГ17-ГР00-1343-[7]/3.05.2018 г. е
внесен проект с обяснителна записка.
Пр о ек т ът е с ъ гл ас у в а н с ОП П – СД ВР
с п редставено становище рег. № ОД43320 0 17853/1.09.2017 г., с дирекция „Управление и анализ
на трафика“ – СО, на основание протокол № 34
от 15.08.2017 г., т. 11, на Постоянната комисия по
транспорт, организация и безопасност на движението при СО и с „Топлофикация София“ – ЕАД,
№ СГ-463/19.03.2018 г.
Проектът е разгледан и съгласуван от отделите
в НАГ – СО.
С писмо изх. № САГ17-ГР00-1343-[8]/21.05.2018 г.
на началник-отдел „Устройствено планиране“
проектът е изпратен в район „Слатина“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ на
заинтересованите собственици.
С писмо изх. № РСЛ18-ГР00-868-[1]/22.06.2018 г.
(№ САГ17-ГР00-1343-[11]/22.06.2018 г.) кметът на
район „Слатина“ информира, че обявяването е
приключило без постъпили възражения. Приложен е разписен лист.
Проектът за ПУП и приложените писмени доказателства към него са разгледани от Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) по реда на чл. 128, ал. 7 от ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-65 от 28.08.2018 г., т. 2,
както следва: „Приема проекта. Предлага да се
издаде административен акт за одобряването му.“
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на подробен устройствен план – ИПР план-извадка е направено
от заинтересованото лице („Райтекс“ – ООД)
по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ като
собственик на поземлен имот с идентификатор
68134.710.815, съставляващ УПИ ХІІІ-815 – „За
складове и офис“ – предмет на плана, съгласно
представените документи за собственост и скици.
Действащият подробен устройствен план на
м. СПЗ Слатина-север е одобрен със Заповед № 491
от 9.12.1982 г., Заповед № РД-09-329 от 9.11.2005 г.,
Заповед № РД-09-50-1464 от 21.11.2007 г. и Решение
№ 464 по протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС.
Кадастралната карта на район „Слатина“ е
одобрена със Заповед № РД-18-138 от 24.07.2017 г.
на изпълнителния директор на АГКК.
С проекта план-извадка се изменя регулацията
на „Източна тангента“ от о.т. 95 до о.т. 89 (нова)
и изменение регулацията на локалното платно на
„Източна тангента“ от о.т. 95а до о.т. 91 (нова),
което налага изменение границите на У ПИ
ХІІІ-815 – „За складове и офис“, кв. 2, м. СПЗ
Слатина-север.
Предвид изложеното за одобряване на проекта
за ПУП – ИПР е налице основание по чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6
от ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на нов УПИ XIII-815 –
„За складове и офис“, се осигурява по действащата
улична регулация, с което е спазено изискването
на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
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Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 2,
т. 1 от ЗУТ със заявление по образец, разрешено
е изработване на ПУП от компетентен за това
орган. Проектът е съгласуван от проектанта на
територията, с което е изпълнено изискването
на чл. 133, ал. 4 от ЗУТ. Внесен е проект, който е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
Изпълнени са предписанията в разрешението.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Съгласно ОУП на СО (приет от Министерския съвет с Решение № 960 от 16.12.2009 г.)
имотът попада в устройствена зона „Смесена
многофункционална зона“ (Смф), малка част
от имота попада и в „Терени за транспортна
инфраструктура“ (Тти) съгласно приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
К о н к р е т н о т о п р е д н а з н ач е н и е н а У П И
ХІІІ-815 – „За складове и офис“, е допустимо в
тази устройствена зона.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Планът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема
и съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
С изменението на плана за улична регулация
се предвижда отчуждаване на имот – частна
собственост, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС компетентен
да одобри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС, чл. 136,
ал. 1, чл. 133, ал. 1, 3 и 4, чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с ал. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,
т. 12 и 25 от приложението към чл. 3, ал. 2 от
ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-65 от
28.08.2018 г., т. 2, Столичният общински съвет
реши:
Одобрява ПУП – план-извадка – изменение
на план за регулация на м. СПЗ Слатина-север,
кв. 2, район „Слатина“. Изменение регулацията
на „Източна тангента“ от о.т. 95 до о.т. 89 (нова).
Изменение регулацията на локално платно на
„Източна тангента“ от о.т. 95а до о.т. 91 (нова).
Изменение границите на УПИ ХІІІ-815 – „За
складове и офис“, поземлен имот с идентификатор 68134.710.815, по кафявите и зелените
линии, цифри, текст и зачертавания съгласно
приложения проект.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административ-
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ни я съд – Софи я-г ра д, в 30 -дневен срок от
обнародването му.
Жалбите се подават в район „Слатина“ и
се изпращат в А дминистративния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в Дирекция „Правно-нормативно,
информационно и финансово обслужване“ към
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
11048
РЕШЕНИЕ № 765
от 8 ноември 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Д-14/16.03.2011 г. от Димитър
Младенов с искане за разрешаване изработването
на проект за ПУП – план за застрояване (ПЗ)
за ПИ планоснимачен № 1760 и част от ПИ
планоснимачен № 1641 от кадастрални листове
№ 728 и Г-8-6-В, с. Герман, м. Старият мост,
район „Панчарево“.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 36, том II, рег. № 3893, дело № 223 от
11.08.2006 г., мотивирано предложение за ПУП,
задание за изработване на план за застрояване
съгласно чл. 125 от ЗУТ, виза за проектиране по
чл. 134, ал. 6 от ЗУТ, издадена от главния архитект на СО и удостоверение № 501/22.10.2007 г.
за въвеждане в експлоатация на строеж „Магазин
за промишлени стоки“.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от отделите на НАГ и
са приложени техните становища. Същите са
разгледани и приети на заседание на ОЕСУТ
с решение по протокол № ЕС-Г-38/10.05.2011 г.,
т. 14, допълнено с решение по т. 39 от протокол
№ ЕС-Г-48/14.06.2011 г.
Със Заповед № РД-09-50-845 от 15.06.2011 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработването на ПУП – ИПР и ПЗ в териториалния обхват
на ПИ № 1760 и част от ПИ № 1641, кадастрални
листове № 728 и Г-8-6-В, планоснимачен район
с. Горубляне.
С писмо изх. № ГР-94-Д-14/15.06.2011 г. заповедта е изпратена на заявителя и кмета на район
„Панчарево“ за сведение и изпълнение.
Със заявление вх. № ГР-94-Д-14/25.07.2011 г. е
внесен проект за изменение на плана за регулация
и план за регулация и застрояване за нови УПИ
І-1760, общ. – „За офиси, магазини, складове и
автосервиз“, и УПИ II-1253 – „За офиси, магазини, складове и производство“, кв. 10, м. В.з.
Враня – Герман, с обяснителна записка.
С писмо изх. № ГР-94-Д-14/3.08.2011 г. проектът
е изпратен в район „Панчарево“ за съобщаване
по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
Видно от писмо изх. № 6602-233-(2)/10.10.2011 г.
на главния архитект на район „Панчарево“ и
приложените към него доказателства проектът
не е редовно съобщен на всички заинтересовани
лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ.
Със заявление вх. № ГР-94-Д-14/7.02.2012 г. е
внесен проект, съгласуван от „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, на 14.11.2011 г., „БТК“ – АД,
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със съгласувателно писмо № 1720/10.11.2011 г.,
„Напоителни системи“ – ЕА Д, с писмо изх.
№ 1006/12.12.2011 г. и „Софийска вода“ – АД.
Предложеният проект за транспортен достъп е
съгласуван от СДВР, отдел „Пътна полиция“ на
16.11.2011 г. и отдел „ОБД“ – СО, на 11.11.2011 г.
Представени са изходни данни от „Софийска
вода“ – АД, с вх. № ТУ-4527/4.11.2011 г. и скица
№ 35440/9.11.2011 г. за поземлен имот с идентификатор 14831.6527.8 по КККР на с. Герман.
Проектът е разгледан от отделите в НАГ и са
изразени техните становища. С решение на ОЕСУТ
по протокол № ЕС-Г-88/1.11.2011 г., т. 11, проектът
е разгледан и приет със служебни предложения,
същият да бъде съгласуван с „ЕСО“ – ЕАД, да се
изпълнят условията на чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО и
да се представи предварителен договор по чл. 17
от ЗУТ. За решението на ОЕСУТ и направените
служебни предложения заявителят е уведомен
с писмо изх. № ГР-94-Д-14-[2]/29.01.2015 г. на
НАГ – СО.
С ъ с з а я в лен и я вх . № С А Г16 -Г Р 0 0 -2 563/
1.07.2016 г. и САГ16-ГР00-2563-[1]/16.02.2017 г. са
внесени схема на отчуждаемите и придаваемите
части, скица № 15-21415/18.01.2016 г. за поземлен
имот с идентификатор 14831.6527.8, издадена от
СГКК – София (номер по предходен план 091008)
и скица № 15-14144/13.01.2016 г. за поземлен имот
с идентификатор 68134.6721.392, издадена от
СГКК – София (номер по предходен план 000123),
предварителен договор по чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ от
28.06.2016 г. със Столична община в качеството си
на собственик на поземлен имот с идентификатор
68134.6721.392, нотариален акт № 12, том I, рег.
№ 544, дело № 8 от 12.03.2012 г., и становище изх.
№ 1326/13.02.2017 г. от РИОСВ – София, относно
необходимостта от провеждане на процедури по
реда на глава втора от Наредбата за ОС.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-2563-[2]/14.03.2018 г.
възложителят е уведомен, че следва да се представи съгласие от другия съсобственик на ПИ с
идентификатор 14831.6527.8 – Росица Младенова,
съгласуван проект с „ЕСО“ – ЕАД, заснемане на
дървесната растителност съгласно чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, както и съгласуван проект със СГКК на
основание чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба № РД-0220-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2563-[3]/
23.03.2018 г. е представена декларация за липса
на дървесна растителност, заверена от НАГ – СО,
на 11.04.2018 г.
Допълнително със заявление вх. № САГ16ГР00-2563-[5]/14.05.2018 г. е внесено заявление от
Ефория „Зограф“, с което е изразено съгласие с
градоустройствената процедура за ПИ с идентификатор 14831.6527.1, Решение № 3084 от 8.07.1996 г.
на ПК на с. Лозен, влязло в сила на 10.03.1998 г.,
скица № 15-248701/21.07.2014 г. за ПИ с идентификатор 14831.6527.1, издадена от СГКК – София,
съгласуван проект от „ЕСО“ – ЕАД, с № ЦУПМО2109-6/11.05.2018 г. и удостоверение № 2548225/16.04.2018 г. на СГКК – София.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2563-[6]/
28.05.2018 г. е внесено за явление от Росица
Младенова, с което същата изразява съгласие с
проекта за ПУП.
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При проверка от служебен порядък е установено, че с Решение № 430 по протокол № 85 от
9.07.2015 г. на СОС е одобрен ПРЗ за УПИ I-102
в нов кв. 10, м. В.з. Врана – Герман.
Проектът е разгледан отново на заседание
на ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕСГ-46/19.06.2018 г., т. 4, е допълнено решение
№ ЕС-Г-6/27.01.2015 г. с предложение проектът
да се преработи, като се даде последен номер на
квартал за м. В.з. Врана – Герман.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2563-[7]/
12.07.2018 г. е внесен коригиран проект за план
за регулация и план за регулация и застрояване
за м. В.з. Врана – Герман, район „Панчарево“,
кв. 12 (нов), УПИ I-6527.8, 6721.392 – „За офиси,
магазини, складове и автосервиз“, и УПИ II6527.1 – „За офиси, магазини, складове и производство“, изменение на план за регулация за
улици между о.т. 246 и о.т. 501 и от о.т. 500е до
о.т. 510 и нова задънена улица по о.т. 509 – о.т.
511 – о.т. 512 – о.т. 513.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-2563-[8]/28.08.2018 г.
на НАГ – СО, проектът е изпратен на кмета на
район „Панчарево“ за дообявяване на заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2, т. 4 по реда на
чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
Видно от писмо изх. № РПН18-ДИ05-1058/1/
9.10.2018 г. на кмета на район „Панчарево“ и
приложените към него доказателства проектът
е редовно съобщен на заинтересованите лица по
чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, като в законоустановения срок по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ няма постъпили
възражения.
Изразено е положително становище по проекта
от кмета на район „Панчарево“.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 от ЗУТ, а именно Димитър Младенов, Росица Младенова и от председателя на Съвета на
„Ефория за подпомагане на българския манастир
„Св. Георги Зограф“ чрез пълномощник Стоян
Динков като собственици на поземлени имоти
с идентификатори 14831.6527.1 и 14831.6527.8 по
КККР – предмет на плана, което се установява
от представените в производството документи за
собственост и скици от СГКК.
Действащият ПУП е одобрен с Решение № 345
по протокол № 15/19.05.2016 г. и Решение № 145
по протокол № 7/28.01.2016 г. на СОС.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-37 от 4.07.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
С представения проект за ПР се предвижда
създаване на нови УПИ I-6527.8, 6721.392 – „За
офиси, магазини, складове и автосервиз“, образуван по ПИ с идентификатор 14831.6527.8 и част
от ПИ с идентификатор 68134.6721.392, и нов
УПИ II-6527.1 – „За офиси, магазини, складове и
производство“ в нов кв. 12, като регулационните
граници на имота следват имотните такива на
ПИ с идентификатор 14831.6527.1.
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Предвид обстоятелството, че ПИ с идентификатори 14831.6527.8 и 68134.6721.392 са собственост
на различни лица е представен предварителен
договор, с което е спазено изискването на чл. 17,
ал. 3 и 5 от ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на новообразуваните УПИ е предвидено да се осигури по новопредвидената улична регулация. С проекта за
изменение на плана за регулация се предвижда
изменение на план за улична регулация между
о.т. 246 и о.т. 501 и между о.т. 500е и о.т. 510 и се
предвижда нова задънена улица от нови о.т. 509
през о.т. 510 – о.т. 511 – о.т. 512 до о.т. 513 в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Изменението на плана за улична регулация е
обусловено от урегулирането на имотите – предмет на плана, и необходимостта от осигуряване
на достъп до тях, поради което основание за
изменението е нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда изграждане на свободностоящи средноетажни сгради на
3 етажа при КК<15,0 м.
Проектът се одобрява при спазване изискванията на чл. 35, ал. 2 от ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Предвиденото застрояване в имотите е съобразено с преминаващия през тях сервитут високо
напрежение.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотите попадат в
устройствена зона: „Смесена многофункционална
зона предимно за околоградския район“ (Смф2),
в която съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
от ЗУЗСО, т. 8, е допустимо конкретното предназначение на УПИ да е „За офиси, магазини,
складове и автосервиз и производство“. Показателите в матрицата върху графичната част на
плана отговарят на нормативите по ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Изпълнени са изискванията за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, „Софийска вода“ – АД, „БТК“ – АД,
и „ЕСО“ – ЕАД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, което се установява от представената
декларация за липса на дървесна растителност,
заверена от НАГ – СО, на 11.04.2018 г.
Пр едс т а в ено е с т а нови ще и з х . № 132 6/
13.02.2017 г. на директора на РИОСВ – София,
видно от което не е необходимо провеждане на
процедура по реда на глава втора от наредба
та за СО.
Поз ем лен и и мо т и с и ден т ифи к ат ори
68134.6721.392 и 14831.6527.8, включени в нов УПИ
І-6527.8, 6721.392 – „За офиси, магазини, складове
и автосервиз“, са от различни кадастрални райони
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и различни землища, съответно кв. Горубляне и
с. Герман и различни административни райони
„Младост“ и „Панчарево“.
Предвид горното с издаденото на основание
чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г.
за съдържанието, създаването и поддържането
на кадастралната карта и кадастралните регистри удостоверение изх. № 25-48225/16.04.2018 г.
СГКК – София, не приема проекта.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление
и мотивирано предложение, разрешено е изработването на проект за ИПР и ПРЗ от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в разрешението, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Задънената улица се одобрява при спазване
изискванията на чл. 81, ал. 1 от ЗУТ за ширина,
като лицето на УПИ отговаря на размерите,
предвидени в чл. 81, ал. 3 от ЗУТ. Задънената
улица завършва с уширение, тъй като е по-дълга
от 100 м.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на части от недвижими имоти – собственост на физически лица, за изграждане на
улица – публична общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС.
Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал. 4 от ЗУТ
отчуждаванията за прокарване на нова задънена
улица в урегулирана територия по искане на собственици на поземлени имоти са за тяхна сметка.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, § 124 от ПЗРЗИДЗУТ,
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и с
ал. 2 и ал. 2, т. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108,
ал. 5, чл. 81, ал. 1, 3 и 4, чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1, изр. 2, чл. 35, ал. 2 от ЗУТ, устройствена
категория по т. 14 от приложението към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕСГ-6/27.01.2015 г., т. 11, и № ЕС-Г-46/19.06.2018 г.,
т. 4, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за улична регулация на м. В.з. Врана – Герман,
район „Панчарево“, между о.т. 246 и о.т. 501 и
от о.т. 500е до о.т. 510 по кафявите и зелените
линии, цифри и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за регулация на
м. В.з. Врана – Герман, район „Панчарево“, създаване на нов кв. 12, УПИ I-6527.8, 6721.392 – „За
офиси, магазини, складове и автосервиз“, и УПИ
II-6527.1 – „За офиси, магазини, складове и производство“, и задънена улица от нови о.т. 509 през
о.т. 510, о.т. 511, о.т. 512 до о.т. 513 по сините и
червените линии, цифри и текст с корекциите в
кафяв цвят съгласно приложения проект.
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3. Одобрява проект за план за застрояване на
м. В.з. Врана – Герман, район „Панчарево“, нов
кв. 12, УПИ I-6527.8, 6721.392 – „За офиси, магазини, складове и автосервиз“, и УПИ II-6527.1 – „За
офиси, магазини, складове и производство“, съгласно приложения проект с корекциите в кафяв
цвят и без допускане на намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект, или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и
сгради, включително през улица.
На основание чл. 17, ал. 6 от ЗУТ разрешение
за строеж в УПИ I-6527.8, 6721.392 – „За офиси,
магазини, складове и автосервиз“, кв. 12 (нов),
м. В.з. Врана – Герман, район „Панчарево“, се
издава след представяне на окончателен договор
по чл. 17, ал. 5 от ЗУТ.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
11055
РЕШЕНИЕ № 793
от 22 ноември 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-П-12/12.05.2014 г. от Павел
Иванов с искане за разрешаване изработване
на проект за изменение на действащ подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на плана
за регулация и изменение на плана за застрояване
на УПИ V – „За озел.“, по отношение на поземлен
имот с идентификатор № 02659.2193.3056 с цел
създаване на УПИ V за имота по кадастралната
карта и кадастралните регистри (КККР), кв. 157,
и ИПР на улична регулация от о.т. 930, о.т. 904,
о.т. 944 до о.т. 951, м. Гр. Банк я – разширение,
район „Банк я“.
Със Заповед № РД-09-50-616 от 29.07.2015 г.
на главния архитект на Столичната община е
разрешено изработване на проект за изменение
на подробен устройствен план – изменение на
план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхват:
УПИ V – „За озеленяване“, с цел създаване на
УПИ V-3056 за имота по кадастрална карта (ПИ
с идентификатор 02659.2193.3056 по КККР на
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гр. Банк я), кв. 157, м. Гр. Банк я – разширение,
район „Банк я“, и ИПР на улична регулация от
о.т. 930 – о.т. 904 – о.т. 944 до о.т. 951.
С писмо изх. № ГР-94-П-12-[1]/10.08.2015 г.
заповедта е изпратена до кмета на район „Банк я“ за сведение и изпълнение.
С ъ с з а я в лен ие вх . № С А Г16 -Г Р 0 0 -1982/
4.05.2016 г. е внесен проект с обяснителна записка. Към проекта са представени: документи за
собственост; скица № 15-218069/27.05.2015 г. за
поземлен имот с идентификатор 02659.2193.3056,
издадена от Службата по геодезия, картография
и кадастър (СГКК) – София; становище изх.
№ 1202021453/19.11.2015 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; становище на директора
на Басейнова дирекция – „Дунавски район“, с
изх. № 6630/21.04.2016 г.; изходни данни от „Софийска вода“ – АД, с изх. № ТУ-4041/12.2015 г.
и декларация за липса на съществуваща растителност, изготвена от ланд. арх. Биляна Иванова, заверена от дирекция „Зелена система“
при СО, съгласно чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО с изх.
№ ЗС-94-Б-27/24.11.2015 г.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -1 9 8 2 - [1] /
13.05.2016 г., заявителят е уведомен, че е необходимо проектът за ПУП да се преработи
съгласно становище на „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1982-[2]/
30.05.2016 г. е представен преработен проект за
ПУП – ИПРЗ за УПИ V – „За озел.“, с цел образуване на нов УПИ V-3056 – „За ЖС“, за имота
по кадастрална карта, като североизточната
регулационна граница е отдръпната на 4,50 м от
имотната за осигуряване на място на изграден
мачтов трансформаторен пост съгласно изискване на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -1 9 8 2 - [3] /
1.06.2016 г. проектът е изпратен в район „Банкя“
за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1982-[4]/
27.06.2016 г. е представен съгласуван ПУП от
„ЧЕЗ Разпределение България“ – А Д, с изх.
№ 124/10.06.2016 г.
С писмо изх. № РБН16-ГР00-53/10.11.2016 г.
( № С А Г 1 6 - Г Р 0 0 -1 9 8 2 - [ 5 ] / 1 1 . 1 1 . 2 0 1 6 г. н а
НАГ – СО) на кмета на район „Банкя“ проектът
е върнат, като е удостоверено, че в законоустановения срок няма постъпили възражения.
Приложени са доказателства за извършеното
съобщаване – разписен списък и обратни разписки.
Проек т ът е съгласу ван от отдели те к ъм
НАГ – СО, и е представено становище на отдел
„Правно-нормативно обслужване“.
Съгласно становище на отдел „Правно-нормативно обслужване“ към НАГ – СО, с писмо
изх. № САГ16-ГР00-1982-[6]/30.12.2016 г. на заявителя е указано, че е необходимо проектът
за ПУП да се преработи.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1982-[7]/
21.04.2017 г. е представен преработен проект
за ПУ П – ИПРЗ за У ПИ V – „Озел.“, с цел
образуване на нов УПИ V-3056 – „За ЖС“, за
имота по кадастрална карта (ПИ с идентификатор 02659.2193.3056 по КККР на гр. Банк я),
вследст вие на коет о се образу ва нов У ПИ
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VI – „Озел.“, м. Гр. Банкя – разширение, район
„Банк я“, и алея между новообразуваните урегулирани поземлени имоти от кв. 157 и УПИ
IХ-865, 864 от кв. 162 и изменение на план за
улична регулация между о.т. 951 и о.т. 944 и
между о.т. 944 – о.т. 904 и о.т. 930 (уширение
на тротоар).
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -1 9 8 2 - [8] /
10.05.2017 г. проектът е изпратен в район „Банк я“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 10
от ЗУ Т.
Съгласно писмо № РБН17-ГР00-49/11.08.2017 г.
(вх. № С А Г16 -Г Р 0 0 -1982 -[9]/14.0 8.2 017 г. на
НАГ – СО) на кмета на район „Банкя“ проектът
е върнат, като е удостоверено, че в законоустановения срок няма постъпили възражения.
Приложени са доказателства за извършеното
съобщаване.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -1 9 8 2 - [8] /
10.05.2017 г. проектът е изпратен до кмета на
район „Банк я“ за становище относно това дали
мероприятието „за озеленяване“ е реализирано.
С п и с м о и з х . № C A Г 16 -Г Р 0 0 -19 8 2 -[11] /
19.12.2017 г. е указано на заявителите, че е необходимо да представят допълнителни документи.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1982-[12]/
16.01.2018 г. за внасяне на допълнителни документи е представен проект за изменение на
кадастрална карта и кадастрални регистри.
С писмо изх. № РБН17-ГР00-120/19.01.2018 г.
(вх. № СА Г16 -Г Р0 0 -1982-[13]/22.01.2018 г. на
НАГ – СО) кметът на район „Банк я“ удостоверява, че мероприятието за озеленяване не е
реализирано.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1982-[14]/
16.03.2018 г. за внасяне на допълнителни документи е представено удостоверение № 2529387/9.03.2018 г. за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри, издадено от СГКК – София.
Проектът за ПУ П заедно с приложените
писмени доказателства е разгледан на заседание на ОЕСУТ с решение по протокол № ЕСГ-28/17.04.2018 г., т. 6, както следва: „Приема
проекта. Изпраща за одобряване по компетентност в СОС на основание чл. 21, ал. 7 от ЗОС.“
С оглед изложената фактическа обстановка
от правна страна се установява следното:
Искането за одобряване на подробен устройствен план – ИПРЗ е направено от заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ
като собственик на поземлен имот – предмет
на плана, съгласно представените документи
за собственост и скици.
Дей с т в а щ и я т р ег у л а ц и о н ен п л а н з а м .
Гр. Банк я – разширение, е утвърден със Заповед № РД-50-09-94 от 29.03.1985 г. на главния
архитект на София и ИПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-50-349 от 14.03.2011 г. на главния
архитект на СО. Действащият регулационен
план за м. Клисурска махала е утвърден със
Заповед № РД-09-50-380 от 7.07.1997 г. на главния архитект на София и ИПРЗ, одобрен със
Заповед № РД- 09-50 -922а от 24.07.20 07 г. на
главния архитект на София.
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Кадастралната карта на гр. Банк я е одобрена със Заповед № РД-18-13 от 17.01.2012 г. на
изпълнителния директор на АГКК и Заповед
№ К Д-14-22-85 от 17.01.2014 г. на началника на
СГКК – София, за изменение на КККР.
С одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ ИПР да се изработва
върху действаща такава се обосновава промяна
в устройствените условия, при които е изработен действащият ПУП и е налице основание
за изменението му по чл. 134, ал. 2, т. 2 във
връзка с ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
С исканото изменение се образува нов УПИ
V-3056 – „За ЖС“, за имота по кадастрална
к ар та (к ат о с евероиз т оч ната рег ула ц ион на
граница е отдръпната на 4,50 м от имотната
граница), вследствие на което се образува нов
УПИ VI – „Озел.“, от кв. 157 и нова алея между новообразуваните урегулирани поземлени
имоти от кв. 157 и УПИ IХ-865, 864 от кв. 162,
м. Гр. Банк я – разширение, район „Банк я“, и
изменение на план за улична регулация между
о.т. 951 и о.т. 944 и между о.т. 944 – о.т. 904 и
о.т. 930 (разширение на тротоар).
Съгласно ОУП на СО (приет от Министерския
съвет с Решение № 960 от 16.12.2009 г.) имотът
попада в устройствена зона „Зона с малкое тажно
застрояване с допълнителни специфични изисквания“ (Жм2) и в устройствена зона „Жилищна
зона с малкоетажно застрояване, с ограничителни параметри“ (Жм3) съгласно т. 6 и 7 от
приложението към към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Зони „Жм2“ и „Жм3“ са извън устройствените
зони по чл. 10, ал. 2 и 3 от ЗУЗСО, не са част
от „зелената система“ на СО. ПУП, предвиждащ
УПИ „За озеленяване“, не е приложен, същият
е влязъл в сила преди влизане в сила на ЗИД
на ЗУЗСО, поради което и на основание § 28
от ПЗРЗИДЗУЗСО исканото изменение е допустимо за привеждане на ПУП в съответствие с
ОУП на СО.
Предвид горното налице са основанията по
чл. 134, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и § 28
от ПЗРЗИДЗУЗСО.
Лицето (изход) към улица се осигурява по
действащата улична регулация, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 2,
т. 1 от ЗУТ със заявление по образец, разрешено
е изработване на ПУП от компетентен за това
орган. Внесен е проект, който е съобщен по
реда на чл. 128, ал. 3 и 10 от ЗУТ. Изпълнени
са предписанията в разрешението. Проектът е
разгледан и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
К о н к р е т н о т о п р е д н а з н ач е н и е н а У П И
V-3056 – „За ЖС“, е допустимо в тези устройствени зони, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
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Изменението на план за застрояване цели
осигуряване на възможност за застрояване в
новообразуван УПИ V-3056 – „За ЖС“, като с
проекта се предвижда ново свободностоящо,
нискоетажно застрояване на два етажа.
Предвид горното основание за одобряване
на проекта ИПЗ е нормата на чл. 134, ал. 2,
т. 6 от ЗУТ.
С плана за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Планът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема
и съдържанието на устройствените планове на
МРРБ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
С П У Р се п ред ви ж да о т ч у ж да ва не на
имот – частна собственост, поради което и на
основание чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от
ЗОС компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС, чл. 15,
ал. 1, изр. 2, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2
и ал. 2, т. 2 и 6 от ЗУТ, § 28 от ПЗРЗИДЗУЗСО,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 5, чл. 115,
ал. 1 и 2 от ЗУТ, т. 6 и 7 от приложение към
чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-28 от 17.04.2018 г., т. 6, Столични ят
общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на план за регулация на район „Банк я“, м. Гр. Банк я – разширение, кв. 157. Изменение на план за улична
регулация между о.т. 951 и о.т. 944 и между
о.т. 944 – о.т. 904 и о.т. 930 – промяна профила
на улица (уширяване на тротоара). Изменение
границите на УПИ V – „Озел.“, и преотреждането му за имот с идентификатор 02659.2193.3056
по КККР – образуване на нов УПИ V-3056 – „За
ЖС“, вследствие на което се образува нов УПИ
VI – „Озел.“, кв. 157, и образуване на алея между новообразуваните урегулирани поземлени
имоти от кв. 157, м. Гр. Банк я – разширение,
и УПИ ІХ-865, 864 от кв. 162, м. Клисурска
махала, район „Банк я“, по кафявите линии,
цифри, текст, зачертавания и щрихи съгласно
приложения проект.
2. Проект за изменение на план за застрояване
за нов УПИ V-3056 – „За ЖС“, без допускане
на намалени разстояния към вътрешнорегулационни граници, съседни имоти и/или сгради,
включително през улица, кв. 157, м. Гр. Банк я – ра зш и рен ие, ра йон „Ба н к я“, с ъгласно
приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
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Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред А дминистративни я съд – Софи я-г ра д, в 30 -дневен срок от
съобщаването.
Жалбите се подават в район „Банк я“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
дирекция „Правно-нормативно, информационно
и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
11086

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 167
от 21 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. Видин, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план по смисъла на чл. 110,
ал. 1, т. 5 от ЗУТ на обект „Довеждащ водопровод
от ПС „Сланотрън“ до урбанизираната територия
на гр. Видин“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
ОбС – гр. Видин, дава съгласие за учредяване
право на водопрекарване през имоти – общинска
публична собственост с обща площ 9,233 дка,
и общинска частна собственост с обща площ
3,275 дка, при условията на чл. 112, ал. 2 от ЗВ
за изграждане на тръбопровода и съоръжения
към него, като се определят сервитутни ивици с
размер не по-голям от диаметъра на водопровода
или размера на съоръженията, увеличен с 60 см.
Оправомощава кмета на община Видин да
сключи договори за учредяване на право на
водопрекарване в тежест на служещите имоти.
Председател:
Г. Велков
11078

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 217
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. Габрово, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
трасе на ел. провод до ПИ с идентификатор
87120.38.56 по КК на с. Яворец, община Габрово.
Председател:
Л. Георгиева
11074
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ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1209
от 29 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 3 и
чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ предвид изложеното
в предложение № 90-00-530/2 от 12.11.2018 г.
Общ и нск и я т с ъве т – г р. К арлово, одобря ва
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура за обект: Главен горски път на
ГСУ – Каравелово, участък с. Каравелово – м.
Малък Богдан, от км 19+031 до км 21+169 (ново
трасе) по КВС на с. Каравелово, община Карлово.
Подробният устройствен план – парцеларен план
предвижда ново трасе, което да премине през
имот 000651 – горско стопанство, собственост
на МЗГ – НУГ; имот 000924 – горски път, собственост на МЗГ – НУГ; имот 000981 – горско
стопанство, собственост на МЗГ – НУГ; имот
0 0 0984 – горско стопанство, собственост на
МЗГ – НУГ; имот 000985 – пасища, мера – собственост на МЗГ – ДЛ, и имот 000996 – горско
стопанство – собственост на МЗГ – НУГ.
Председател:
Т. Шойлеков
11091

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 420
от 27 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе
за проектиране на обект: „Второстепенна водопроводна мрежа PE-HD ∅ 90 с L=56 м и СВО
PE-HD ∅ 50 с L=20,2 м за нуждите на имот с
идентификатор 66915.22.194 по полски пътища по
КК на с. Скутаре, община „Марица“. Уличният
водопровод преминава през полски пътища по
следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП, във връзка с
искане от „Интерпроект“ – ЕООД, ЕИК 115154187,
с вх. № 53-01-303/29.08.2018 г.
Трасето за проектиране на водопровод минава
по следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП и регистър на
засегнатите от трасето имоти.
Настоящото решение може да бъде обжалвано
по реда на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред Административния съд – Пловдив, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
11082
РЕШЕНИЕ № 423
от 27 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с Правилника за
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прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе
за проектиране на обект: „Второстепенна улична
канализация за нуждите на имот с идентификатор
61412.22.60 – производствена сграда за преработка
и конфекция на изолационни материали, по КК
на с. Радиново, община „Марица“. Канализацията ще е за нуждите на имот с идентификатор
61412.22.60 и ще преминава по полски пътища
по следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП, във връзка
с искане от „ИФХ индустри унд финанц холдинг“ – ЕООД.
Трасето за проектиране па канализацията
минава по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП и
регистър на засегнатите от трасето имоти.
Настоящото решение може да бъде обжалвано
по реда на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред Административния съд – Пловдив, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
11083

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 140
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – плансхема за подземна кабелна канална мрежа за
електронни съобщения в кв. Марица – Болницата, гр. Пазарджик, с обща дължина 1728 м и
29 броя нови кабелни шахти.
Проек т ното т расе на кабелната кана лна
мрежа обхваща:
Пространство при кръстовище на ул. Димчо
Дебелянов и ул. Пловдивска от кв. 416А, УПИ
ІІ-11, ул. Димчо Дебелянов № 2, № 4 и № 6.
Трасето на проектната план-схема по ул. Димчо Дебел янов ще започне от съществуващо
трасе в североизточната част пред блок № 6
на ул. Димчо Дебелянов. Трасето е с проектна
дължина 52 м.
Пространство между ул. Димитър Греков,
ул. Струма и бул. Стефан Стамболов, от кв. 399а:
УПИ V-9620; УПИ ХІІІ-1395, 1396, кв. 402б: УПИ
IV-1399, кв. 405б: УПИ Х-1033, 1034, 1035, 1036;
УПИ XI-1017, 1029, 1031; УПИ XVII: кв. 405в:
УПИ Х-1025, 1028, ул. Дунав № 4, № 6, № 8,
№ 10, № 12, № 14, № 16, № 18, № 21 и № 23,
от северната страна по тротоарната площ на
бул. Стефан Стамболов между ул. Димитър Греков и ул. Струма. Трасето от проектната плансхема по ул. Дунав и бул. Стефан Стамболов ще
започне от съществуващо трасе в югоизточната
част пред блок № 19 на ул. Дунав. Трасето по
ул. Дунав е с проектна дължина 510 м и 596 м
по бул. Стефан Стамболов.
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Пространство при кръстовище на ул. Болнична и бул. Стефан Стамболов, кв. 416и: УПИ І-84/
кв. 416 г: УПИ IV-85; УПИ V/кв. 416д: УПИ І-85,
ул. Болнична № 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33,
№ 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49,
№ 51 и № 53. Трасето от проектната план-схема
по ул. Болнична ще започне на 15 м югоизточно
от о.т. 5542 в близост до кв. 416и: УПИ I. Трасето
по ул. Болнична е с проектна дължина 570 м
съгласно изчертаното синьо трасе.
Председател:
Х. Харалампиев
11126

ОБЩИНА СУВОРОВО
РЕШЕНИЕ № 13-182
от 30 ноември 2018 г.
Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 105, т. 1 от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Суворово, одобрява общ
устройствен план на община Суворово.
Възлага на кмета на община Суворово да
представя ежегодно за приемане от общинския
съвет доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Суворово в неговия обхват
и предложение за измененията му, ако такива се
налагат съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.
Председател:
Д. Йорданов
11098
4 . – На ц иона л нат а х у дожес т вена а к а демия – София, обявява конкурси по 8.2. Изобразително изкуство за: професори по: „Живопис“
и „Композиция“ за нуждите на катедра „Живопис“– един; „Графика“ и „Композиция“ за
нуждите на катедра „Графика“ – един; главни
асистенти по: „Графичен дизайн“ за нуждите на
катедра „Рекламен дизайн“ – един; „Рисуване“
за нуждите на катедра „Рисуване“ – един; „Живопис“ и „Композиция“ за нуждите на катедра
„Живопис“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки:
Учебно-методичен отдел, тел. 02/9881702.
11084
9. – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це нов“ – Свищов, обявява конку рси за академична длъжност главен асистент в област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, както следва: в професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност „Приложение на изчислителната техника
в икономиката“ – един, за нуждите на катедра
„Бизнес информатика“; в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Икономика и управление (аграрна икономика)“ – един, за нуждите на катедра „Аграрна
икономика“; в професионално направление 3.7.
Администрация и управление, научна специалност „Социално управление“ – един, за нуждите
на катедра „Мениджмънт“. Всички конкурси
са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в академията,
отдел „Докторантура и академично развитие“,
тел. 0631/66-362.
11059
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435. – Бургаският свободен университет обявява конкурси за прием на докторанти, както следва:
Докторска програма

Направление

Форма на
обучение

Брой
места

Срок за
кандидатстване

1.

„Икономика и управ
ление (индустрия)“

3.8. Икономика

редовна

2

3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“

2.

„Икономика и управ
ление (индустрия)“

3.8. Икономика

задочна

1

3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“

3.

„Наказателно право“

3.6. Право

задочна

2

3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“

4.

„Граждански процес“

3.6. Право

задочна

1

3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“

5.

„Инженеринг и експлоатация в електрообзавеждането“

5.2. Електротехника,
електроника и автоматика

редовна

2

3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“

6.

„Инженеринг и експлоатация в електрообзавеждането“

5.2. Електротехника,
електроника и автоматика

задочна

2

3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“

Документи се приемат в университета на адрес: Бургас, ул. Сан Стефано № 62, стая 20, тел.
056/900-420, и стая 21, тел. 056/900-454.
11025
26. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност професор
в област на висше образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.1. Нацио
нална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“, за
нуждите на катедра „Национална и регионална
сигурност“ на факултет „Общовойскови“ на НВУ
„Васил Левски“ – един, за цивилен служител.
Изискванията към кандидатите и необходимите
документи за кандидатстване по конкурса са
обявени със Заповед № РД-02-1160 от 4.12.2018 г.
на началника на НВУ „Васил Левски“, линк:
http://www.nvu.bg/node/2165. Срок за подаване на
документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в регистратурата за
некласифицирана информация на университета. За
дата на подаване на документите се счита датата
на завеждане в регистратурата. За контакти: тел.
(062) 61-88-75; Siemens: 62075; GSM: 0888131479;
е-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
11026
13. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за застрояване
на поземлен имот с идентификатор 22304.7911.19
и парцеларен план за кабелно трасе през поземлени имоти с идентификатори 22304.7902.26,
22304.7918.33 и 22304.7905.37 в землището на с.
Долни Богров, район „Кремиковци“, Столична
община. Проектът е изложен в район „Креми-

ковци“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез район
„Кремиковци“.
11049
872. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – ИПРЗ и
РУП за нов УПИ ІІІ-1589 – „За ЖС“, кв. 8а, и
нов УПИ І – „За озеленяване“, в нов кв. 8б, м.
Драгалевска спирка, район „Лозенец“ – СО. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
съответните столични райони.
11050
68. – Община Белово на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ обявява, че е изработен и приет
проект на ПУП – ПП (парацеларен план) за определяне на проектно подземно трасе на оптична
кабелна линия, преминаваща през землищата на
гр. Белово, с. Момина клисура и с. Сестримо,
община Белово. Проектът е изложен в общината, ет. 2, стая № 12. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
11028
41. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за нов водопроводен клон РЕ ∅ 90
от съществуващ водопроводен клон РЕ ∅ 110 от
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водопроводната мрежа на Благоевград до имот
с идентификатор 04279.55.37, местност Шейница,
по кадастралната карта на Благоевград с трасе
и сервитут, засягащ и ограничаващ ползването
на имот с идентификатор 04279.55.32 (полски
път – общинска собственост) по кадастралната
карта на Благоевград. Проектът се намира в
стая 214 в сградата на Община Благоевград. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Благоевград.
11057
96. – Община Гоце Делчев на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в общинската
администрация е постъпил проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за външно
електрозахранване НН на „Цех за обработка на
естествен камък“ в УПИ I, ПИ 027022, м. Балтовици, землище на с. Борово, и „Работилница
за автомобили и мотоциклети, магазин, офиси и
ограда“ в ПИ 016090, м. Балтовици, землище на
с. Борово“; с трасе за кабелната линия, преминаващо през поземлени имоти с № 037001 – публична държавна собственост, № 027072, № 023001
и № 016077 – публична общинска собственост,
всички в м. Балтовици, землище на с. Борово.
Проектът е на разположение в к-т 101 в сградата
на общинската администрация – гр. Гоце Делчев,
с адрес гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 2, и
е публикуван на интернет страницата на общината
на адрес: http://www.gotsedelchev.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 Гоце
Делчев в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
11029
48. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план на обект: ,,Разширение
за велоалея на път с. Кошарица – к.к. Слънчев
бряг“, землище с. Кошарица, община гр. Несебър.
С инвестиционното предложение се предвижда
разширение на велоалея на път с. Кошарица – к.к.
Слънчев бряг в обхвата на ПИ с идентификатор
39164.13.11, землище на с. Кощарица, м. Кору
дере, община Несебър. Регулационни линии ще
бъдат проектирани по имотните граници на
ПИ 39164.13.11, който ще бъде обединен с ПИ
39164.502.352 (с начин на трайно ползване – „За
местен път“). Дължината на проектния участък,
предвиден за велоалеята, е 1100 л. м, попадаща
в имот с идентификатор 39164.13.11, целият на
площ от 10 381 кв. м и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, като се предвижда промяна на трайното
предназначение на имота да стане „територия на
транспорта“. Изготвен е регистър на засегнатите
от трасето имоти. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация, стая 35, ет. 3, тел.
0554/2-93-35. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
11030
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46. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Кабелна линия НН за електрозахранване на „Склад
за перилни и почистващи препарати в УПИ
028012 – за търговски дейности, ПИ 11845.28.30,
масив 28, по КК на с. Войводиново, община
„Марица“, област Пловдив“. Проектът се намира в сградата на Община „Марица“ – Пловдив,
бул. Марица № 57А, стая 407, и може да бъде
разгледан от заинтересованите лица. Съгласно
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
11051
11. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че във връзка със заявление ДД-4-А-01.90 от
2.11.2018 г. от „Булсатком“ – ЕАД, и Решение
№ 103 на Общинския съвет – гр. Севлиево, се
разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване
(ПУП – ПЗ) за ПИ 126005 и парцеларен план
за трасе на електропровод до ПИ 126005 в землище с. Крушево, ЕК АТТЕ 40141, м. Прявода,
община Севлиево. ПУП – ПЗ за изграждане на
Базова станция (БС)GАВ160 ще се реализира
в ПИ № 126005 (ПИ № 40141.125.5), местност
Прявода, с. Крушево, община Севлиево. Трасето
на кабелната линия започва от същ. ел. табло,
монтирано на стълб, след което продължава
в границата на път до достигане на имота на
базовата станция, където се присъединява към
силовата захранваща секция в ШТО. Обща дължина на кабелното трасе извън имота – 180 м.
Сервит у т на ел. захранващия кабел – извън
урбанизираната територия – по 1 м от двете
страни, а в урбанизираната територия – 0,6 м от
едната и 1,5 м от другата страна на трасето. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
11058

СЪДИЛИЩА
1049. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
от ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през февруари
2019 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 4.02.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1787/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
428/2017 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Недко Иванов Маринов чрез
адвокат Димитър Стефанов, Русе, ул. Борисова
8, ет. 3, срещу Иван Иванов Иванов чрез адвокат
Антоанета Константинова, Плевен, ул. Димитър
Константинов 12.
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Четвърто гражданско отделение, 2821/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16194/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Симеонка Рашкова
Моллова чрез адвокат Зарина Дакова, София,
ул. Граф Игнатиев 7А, ет. 4.
НА 11.02.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3808/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
30/2017 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Пламена Красимирова Илиева чрез
адвокат Сениха Рюстем, София, ул. Фредерик
Жолио-Кюри 20, офис 1316, срещу „Порше Лизинг Румъния IFN“ – АД, чрез адвокат Георги
Гайдаров, София, бул. Васил Левски 38, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 280/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5018/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Стийп Хил“ – ЕООД, чрез адвокат
Венцислав Дудоленски, София, ул. Владайска 71,
срещу „Банка ДСК“ – ЕАД, София, ул. Георги
Бенковски 5; „Билдко“ – ООД, чрез адвокат
Иван Илиев, София, ул. Княз Борис І № 66,
ет. 2; „Инфраструктурно строителство“ – ЕООД,
София, бул. Симеоновско шосе 85, буква З, вх. Б,
ет. 4, офис 7.
Второ гражданско отделение, 1620/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6614/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Димитър Велчев Калчев чрез адвокат Станимир Христов, София, ул. Владайска 19,
партер; Христо Димитров Калчев чрез адвокат
Станимир Христов, София, ул. Владайска 19,
партер; Недка Димитрова Калчева чрез адвокат Станимир Христов, София, ул. Владайска
19, партер, срещу Илка Славчева Стаменова,
Перник, ул. Стара Загора 2; Николина Стоянова
Йосифова, с. Дивля, област Перник, ул. Христо
Ботев 13; Добринка Янкова Стоилова, Перник,
ул. Луганск 73; Нели Янкова Илиева, Перник,
ул. Рашо Димитров, бл. 95, вх. Г, ет. 2, ап. 77;
Милка Георгиева Георгиева, Радомир, ж.к. Арката, бл. 30, ет. 7, ап. 19.
Второ гражданско отделение, 1985/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2293/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Валентина Георгиева Ракидова чрез
адвокат Крум Георгиев, Пловдив, ул. Сливница
6А, ет. 5, офис 9; Лени Георгиева Кильозова чрез
адвокат Крум Георгиев, Пловдив, ул. Сливница
6А, ет. 5, офис 9, срещу Даниела Христова Ракидова чрез адвокат Мария Георгиева, Пловдив,
бул. Шести септември 173, ет. 4; Крум Георгиев
Ракидов чрез адвокат Мария Георгиева, Пловдив,
бул. Шести септември 173, ет. 4.
Второ гражданско отделение, 2136/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
20/2018 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от „БОБ – Тони“ – ООД, представлявано
от управителя Красимир Стойчев Терзиев, Асеновград, ж.к. Запад, ул. Лозница 8, бл. 6/5, вх. Б,
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ап. 6, срещу „Алекс – 64“ – ЕООД, чрез адвокат
Елена Даскалова-Радева, Смолян, бул. България
6, обособена част А.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1316/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
624/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Сънрайз“ – ООД, с управител Винченцо Спина чрез адвокат Иван Марков, София,
ул. Тинтява 13Б, ет. 6, срещу Даниела Рангети
чрез адвокат Мария Нецова, София, ул. Георги
С. Раковски 122А, ет. 3.
Първо търговско отделение, 1574/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
80/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Уникредит лизинг“ – ЕАД, чрез
адвокат Николай Диков, София, ул. Хенрик
Ибсен 15, ет. 7, срещу Росица Асенова Милева
чрез адвокат Илияна Димитрова, Кюстендил,
ул. Цар Освободител 64, ет. 2.
Първо търговско отделение, 2099/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6431/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Трохала Енерджи“ – ООД, чрез
адвокат Георги Ненчев, София, ул. Любен Каравелов 28, ет. 3, ап. 7, срещу „Стърлинг Пропъртис България“ – ЕООД, София, ул. Бяло поле
3, ет. 2, офис 4.
НА 11.02.2019 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1499/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
180/2017 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от „Кнауф България“ – ЕООД, чрез адвокат Роман Стоянов, София, ул. Тинтява 13Б,
ет. 6, Адвокатско дружество „Пенков, Марков и
партньори“, срещу Пламен Петров Иванов чрез
адвокат Анета Цанкова, Видин, ул. Градинска
16, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1750/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
497/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул. Георги С. Раковски 47, срещу Величка Петрова
Тодорова чрез адвокат Станислав Колев, София,
бул. Витоша 139, вх. А, ет. 2, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 3148/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 72/2018 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Община Трявна чрез адвокат
Мартин Янков, София, ул. Цар Асен 8, ет. 1,
ап. 3, срещу Румяна Славчева Николова чрез
адвокат Елена Колева, Габрово, пл. Възраждане
5, ет. 3, офис 8.
Четвърто гражданско отделение, 3459/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4997/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2; Таня Христова Иванова чрез адвокат Станислава Виткова,
София, бул. Витоша 81, ет. 3, ап. 12.
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Четвърто гражданско отделение, 3855/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
471/2017 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Павлинка Минева Цонева
чрез адвокат Пламен Маринов, Русе, ул. Райко
Даскалов 16, срещу „УМБАЛ „Канев“ – АД, Русе,
пл. Независимост 2.
НА 12.02.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 4659/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
177/2017 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Мюсюлманско сунитско
ханефитско изповедание в Република България“,
чрез Недим Хафъз Ибрахим Генджев чрез адвокат Петя Стаменова, София, ул. Осогово 32 – 34,
ет. 2, офис 0201, срещу Мюсюлманско настоятелство – Русе, чрез адвокат Калина Славкова,
София, ул. Синчец 2; „Ойлкомерс Рим“ – ООД,
Русе, бул. Цариград 2, вх. Б, ет. 1.
Второ гражданско отделение
Второ гра ж данско отделение, 1294/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 446/2017 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от държавата чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството, чрез областния управител на област Варна,
Варна, ул. Преслав 26; „Техсимтранс“ – А Д,
чрез адвокат Росица Петрова Попова, Пловдив,
ул. Капитан Райчо 56, Търговски център Гранд,
ет. 3, офис 3 – 65.
Второ гра ж данско отделение, 1507/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 2337/2017 по описа на А пелат ивен
съд Софи я, подадена от Мари я Максимовна
Николова чрез адвокат Михо Радойнов, София,
СА К, Търговск и дом, ет. 3, ст. 351, срещу Симеон Стефанов Николов чрез адвокат Ефеми я
Ган чева Чау шева-Ескана дари Фард, Софи я,
ул. Екзарх Йосиф 13.
Второ гражданско отделение, 2212/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9243/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от Велемир Костов Джубрилов чрез адвокат
Даниела Хаджова, София, ул. Лайош Кошут 33;
Стойна Емануилова Иванова-Джубрилова чрез
адвокат Даниела Хаджова, София, ул. Лайош
Кошут 33, срещу Николай Щерев Божиков чрез
адвокат Вилис Петков Генчев, София, ул. Пиротска 5, ет. 3, офис 13 – 14; Красимир Будинов
Найденов чрез адвокат Снежана Сапунджиева,
София, ул. Гургулят 22, вх. А, ет. 2 (надпартерен); Галина Димитрова Божикова чрез адвокат
Вилис Петков Генчев, София, ул. Пиротска 5,
ет. 3, офис 13 – 14.
НА 12.02.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2077/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
393/2017 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Прокуратура на Република България,
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София, бул. Витоша 2; Асен Сотиров Петров
чрез адвокат Станко Кралев, Бургас, ул. Георги
Сава Раковски 2.
Четвърто гражданско отделение, 2322/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15226/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Столична община, София, ул. Московска 33, срещу Христо Бориславов Христов
чрез адвокат Светлана Иванова, София, ул. Брегалница 38, ет. 1, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 2474/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 44/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Енчо Стоянов Стоянов чрез
адвокат Мариела Шилева, Пловдив, ул. Братя
Пулиеви 4, ет. 2, офис 204, срещу Румен Георгиев
Паунов чрез адвокат Илиан Стойчев, Пловдив,
ул. Четвърти януари 36, ет. 5, офис 4; Атанас
Серафимов Атанасов, Пловдив, ул. Йоак им
Груев 37, ет. 1, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 2524/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2647/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Валентин Величков Шаранков чрез
адвокат Симеон Симеонов, Варна, ул. Драгоман
43, ет. 1, срещу „Булминерал“ – АД, чрез адвокат
Светлана Левкова, Варна, ул. Панагюрище 6, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 2525/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от „Сервиз строителна техника – 2“ – ЕООД, с управител Валентин Митов
чрез адвокат Парашкева Зотева, Благоевград,
ул. Тодор Александров 43Б, ет. 2, срещу Данко
Аспарухов Павлов чрез адвокат Елена Попова,
Благоевград, ул. Васил Мечкуевски 32, ет. 1,
офис 4.
Четвърто гражданско отделение, 3042/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 129/2018 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Румен Димитров Чакъров
чрез адвокат Юрий Борисов Манолов, Хасково,
бул. Съединение 10, вх. А, ет. 2, офис 35, срещу „Електромонтаж и наладка“ – ЕООД, чрез
адвокат Вилиана Михайлова Стоянова, София,
ул. Алабин 17, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 3337/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14277/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу Райчо Благоев
Рангелов чрез адвокат Здравка Николова, София,
ул. Христо Белчев 21.
НА 13.02.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2675/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1675/2017 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Николай Стойков Стоилов чрез адвокат Валентина Димитрова Стефанова, Варна,
ул. Поп Харитон 15, партер, срещу Георги Петров
Дракалиев чрез адвокат Нед ялка Бож илова
Арабова, Бургас, ул. Ген. Гурко 9, ет. 2; Манол
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Георгиев Петров чрез адвокат Бойко Даков,
Бургас, ул. Оборище 77, ет. 1; Димитър Тодоров
Чирпанлиев чрез адвокат Бойко Даков, Бургас,
ул. Оборище 77, ет. 1; Светослав Спасов Гергов
чрез адвокат Бойко Даков, Бургас, ул. Оборище
77, ет. 1; Теодор Янчев Тенев чрез адвокат Бойко Даков, Бургас, ул. Оборище 77, ет. 1; Стоян
Венелинов Славов чрез особен представител
Николай Илиянов Иванов, Бургас, ул. Св. Патриарх Евтимий 50, ет. 1; Явор Митков Генов
чрез адвокат Трендафилка Желева Стоянова,
Бургас, ул. Васил Левски 46, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 2917/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 136/2018 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Анелия Русева Янкова чрез
адвокат Елена Вутова, Добрич, пл. Свобода 5,
ет. 10, офис 1008, срещу Махмуд Мюмюн Махмуд
чрез адвокат Милена Тодорова, Добрич, ул. Д-р
Константин Стоилов 34.
Четвърто гражданско отделение, 3119/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
221/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Професионална гимназия по електроника и електротехника чрез адвокат Йордан
Костадинов Давчев, Пловдив, бул. Шести септември 169, ет. 1, срещу Ангел Иванов Грънчаров
чрез адвокат Тодор Манолов Димов, Пловдив,
ул. Христо Г. Данов 24, ет. 3, офис 303.
Четвърто гражданско отделение, 3438/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5354/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Кристиан 98“ – ЕООД,
представлявано от управителя Константин Мавродийски чрез адвокат Петя Кръстева, София,
бул. Тодор Александров 137, ет. 6, срещу Юлия
Райкова Михайлова чрез особен представител
Благородна Илиева, София, бул. Витоша 1а,
вх. А, ет. 3, офис 311.
Четвърто гражданско отделение, 3636/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
311/2018 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от „Елаците – Мед“ – АД, с. Мирково,
област София, срещу Кристина Павлова Димитрова чрез адвокат Ивелина Тодорова Атанасова,
Етрополе, ул. Георги Димитров 2, ет. 1, ап. 105.
НА 13.02.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1012/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9901/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от държавата, представлявана от министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
чрез областния управител на област София,
София, ул. Алабин 22, срещу Рашко Здравков
Гьорев чрез адвокат Албена Добрева, София,
ул. Балчик 1.
Второ гражданско отделение, 1188/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10219/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Албена Мирославова Лалова чрез
адвокат Веселин Георгиев, София, бул. Витоша
26, ет. 2; Красимир Стефанов Лалов чрез адво-
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кат Веселин Георгиев, София, бул. Витоша 26,
ет. 2, срещу Иван Йорданов Павлов чрез адвокат
Найден Кирилов, София, ул. Симеонов век 23,
ет. 2, офис 6Б.
Второ гражданско отделение, 1327/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3794/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Естер Алберт Аронов чрез адвокат
Йосиф Герон, София, ул. Будапеща 32; Ницан
Аронов чрез а двокат Йосиф Герон, Софи я,
ул. Будапеща 32; Ницхона Аронов чрез адвокат
Йосиф Герон, София, ул. Будапеща 32; Лея (Люси)
Бенадор чрез адвокат Майер Герон, София,
ул. Будапеща 32, срещу Йосиф Нисам Алкалай
чрез адвокат Бойко Ботев, София, ул. Алабин
48; Елена Алкалай чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; Ели
Моско Майр чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3; Бенжамен Алберт Сабитаев чрез адвокат Стефка Стефанова,
София, ул. Ген. Щерю Атанасов 5; Ерика Йосиф
Луна чрез адвокат Стефка Стефанова, София,
ул. Ген. Щерю Атанасов 5.
Второ гражданско отделение, 1816/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
43/2018 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Васил Николов Ралинов чрез адвокат
Кънчо Станчев, Пазарджик, ул. Иван Вазов 18,
срещу Венета Бориславова Сеферинкина чрез
адвокат Боряна Дунгарова, Пазарджик, ул. Цар
Самуил 28, кантора 17; Галя Спасова Ваклинова
чрез адвокат Боряна Дунгарова, Пазарджик,
ул. Цар Самуил 28, кантора 17; Йорданка Павлова
Сеферинкина чрез адвокат Боряна Дунгарова,
Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора 17.
НА 14.02.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1614/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4591/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Агенция „Пътна инфраструктура“,
София, бул. Македония 3, срещу Мария Георгиева
Николова чрез адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо Белчев 2, 4-ти полуетаж, офис 4.
Четвърто гражданско отделение, 1638/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
330/2017 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Снежина Христомирова Петрова чрез
адвокат Саня Минева Петрова, Шумен, ул. Добри Войников 9 – 13, кантора 29, срещу Община
Шумен, Шумен, бул. Славянски 17.
Четвърто гражданско отделение, 1754/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4279/2016 по описа на Апелативен съд София,
пода дена о т Никола Ми лев С т оян чов ч рез
адвокат Антон Георгиев Сираков, София, кв.
Връбница 2, бл. 632, вх. 8, ет. 11, ап. 40, срещу
Росен Иванов Васев чрез особен представител
Светлана Бориславова Коева, София, ул. Стефан
Караджа 24, ет. 4, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 2157/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6236/2017 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от „Агенция БГНЕС“ – ЕООД, чрез
адвокат Емил Генов Василев, София, ул. Козлодуй 49, срещу Димитър Константинов Искренов
чрез адвокат Катина Христова Стоянова, София,
ул. Алабин 48.
Четвърто гражданско отделение, 2321/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2856/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Красимир Стефанов Миков чрез адвокат Господин Денев Гогов,
София, ул. Веслец 2, ет. 2 (над партер), ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 2324/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. де ло 8 0 27/2 016 по оп ис а н а С о фи йс к и
градски съд, подадена от Станислав Михайлов
Гълъбов чрез адвокат Венета Тенева, София,
ул. Братя Миладинови 16, ет. 2, офис 3, срещу
Проку рату ра на Република България, София,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 2505/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2238/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Станимир Дечков Дечев чрез адвокат
Симеон Симеонов, Варна, ул. Драгоман 43,
ет. 1, срещу „Булминерал“ – АД, чрез адвокат
Георги Лефтеров, Варна, ул. Иван Вазов 8; „ВМ
Интернешанъл“ – ЕООД, Варна, район „Одесос“,
ул. Девня 10, ет. 2, офис 4.
Четвърто гражданско отделение, 2931/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7721/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Надя Божидарова Александрова
чрез адвокат Мирослав Христов, София, ул. Свети Иван Рилски 6, ет. 3, ап. 7, срещу Калоян
Спасимиров Александров чрез адвокат Мартин
Емилов Александров, София, бул. Акад. Иван
Евстатиев Гешов 26, ет. 3, ап. 8, и контролираща
страна Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
НА 14.02.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1865/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
722/2017 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Община Несебър, Несебър, ул. Еделвайс 10, срещ у Мари я Фи л чева Първа нова
чрез адвокат Венцислав Дудоленски, София,
ул. Владайска 71, ет. 1, и трета страна „ЗА Д
ОЗК – Застраховане“ – А Д, София, ул. Света
София 7, ет. 5.
Трето гражданско отделение, 2125/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1526/2017 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Окръжен съд Хасково, Хасково,
бул. България 144, Съдебна палата; Апелативен
съд Пловдив, Пловдив, бул. Шести септември
167, срещу Катя Бончева Карева чрез адвокат
Андрей Михалев, София, бул. Княз Борис І № 85,
ет. 4, ап. 10, и контролираща страна Върховна
касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.
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Трето гражданско отделение, 2339/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15962/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Христо Емилов Манов чрез адвокат
Теодор Бочев, София, ул. Неофит Рилски 47,
ет. 3; Мира Петрова Бочукова чрез адвокат Тео
дор Бочев, София, ул. Неофит Рилски 47, ет. 3,
срещу „Имобилиенфервалтунг“ – ЕООД, чрез
адвокат Милен Русев, София, ул. Аксаков 28,
ет. 2; Десислава Веселинова Драйчева-Николова
чрез адвокат Милен Русев, София, ул. Аксаков
28, ет. 2; Николай Живков Николов чрез адвокат
Юлиан Дацев, София, ул. Аксаков 28, ет. 2, ап. 3.
Трето гражданско отделение, 3055/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1418/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Юробанк България“ – АД, София,
ул. Околовръстен път 260, срещ у Христина
Живкова Шалева чрез адвокат Дафинка Стойчева,
София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, ап. 3.
НА 18.02.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 3609/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4650/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Виймер унд Трахте“ ГмбХ, Федерална Република Германия, в несъстоятелност,
със синдик Винфрид Андрес чрез адвокат Ангел
Ганев, София, ул. Цар Одвободител 8А, ет. 4,
срещу Жан Овед Таджер, София, ул. Любляна
56, ет. 1, ап. 1.
Първо търговско отделение, 523/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5726/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Седем-Осми“ – АД, с изпълнителен директор Станислав Тодоров Трифонов,
София, пл. България 1, НДК, зала 12, срещу
„Нова Броудкастинг Груп“ – АД, с изпълнителен директор Дидие Жорж Щосел чрез адвокат
Петя Димова, София, бул. Хр. Колумб 41, ет. 5;
„Глобал Фрейм“ – ООД, с управител Юлиян
Бедрос Халваджиян чрез адвокат Маргарита
Гигова, София, ул. Фритьоф Нансен 37А, ет. 5.
Първо търговско отделение, 606/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9649/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Зарко Семов Александров чрез адвокат Вероника Велинова, София, бул. Евлоги и
Христо Георгиеви 99, ет. 6, ап. 97, срещу Станчо
Пеев Златанов чрез адвокат Петър Василев,
София, бул. Васил Левски 65, ап. 3.
Първо търговско отделение, 937/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
349/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Александър Николов Божанов чрез
адвокат Йолита Фикиина, София, бул. Шипченски проход 18, вх. Б, ет. 5, ап. 40, срещу „Балкан“ – АД, чрез адвокат Таня Райчева, София,
ул. Дамян Груев 1, ет. 7 и 8.
Първо търговско отделение, 973/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3708/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Ту Билд“ – ЕООД, чрез адвокат
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Маргарита Чечова, София, бул. П. Евтимий 19Б,
ет. 7, срещу „ВАМ – 2011“ – ЕООД, с управител
Виктор Ангелов Серов чрез адвокат Захари Наумов, София, ул. Проф. Фритьоф Нансен 37А, ет. 5.
Първо търговско отделение, 1055/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
581/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Олга Георгиева Жилова чрез адвокат
Атанас Богданов, Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7,
срещу Ивелин Николов Жилов чрез адвокат Любина Карамитева, Пловдив, ул. Мали Богдан 9;
Георги Николов Жилов чрез особен представител
Валентин Ройнов, Пловдив, ул. Стефан Веркович
3, ет. 1, офис 8; „Лабохим“ – ЕООД, чрез адвокат
Антоний Шопов, Пловдив, ул. Христо Г. Данов
24, ет. 3, офис 306.
Първо търговско отделение, 1104/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
346/2016 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Патрик Бърн чрез адвокат Вержиния
Дакова, София, ж.к. Хладилника, бул. Черни
връх 84, ет. 4, срещу „Добринище ски“ – ЕАД, в
производство по несъстоятелност, с изпълнителен
директор Румен Ангелов Димитров чрез адвокат
Красимира Астакова, Бургас, ул. Цар Симеон І
№ 58 – 60, ет. 1, офис 1; „Бора 2002“ – ЕООД,
с управител Боян Георгиев Бонев чрез адвокат
Радостина Николова, Бургас, ул. Александър
Стамболийски 11; Борияна Тонева Банчева – синдик на „Добринище ски“ – ЕАД, в несъстоятелност, Велико Търново, ул. Мармалийска 22Б,
ет. 4, ап. 11.
Първо търговско отделение, 1408/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1254/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, с изпълнителен
директор Стоян Станимиров Проданов и Крум
Димитров Крумов, София, бул. Джеймс Баучер
87, срещу Лилия Вергилова Балачева чрез адвокат Свилен Стоянов, София, ул. Кадемлия 1.
Първо търговско отделение, 1845/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6185/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Първа инвестиционна банка“ – АД,
София, бул. Драган Цанков 37, срещу „Денков
строй – 94 ЕООД“ – ЕООД, в несъстоятелност,
с управител Христо Петров Костов чрез адвокат
Росица Гюлева, София, ул. Петър Парчевич 42,
ет. 2; Александър Ценков Георгиев, синдик на
„Денков строй – 94 ЕООД“ – ЕООД, София,
ул. Брегалница 40, ет. 1, ап. 3.
НА 19.02.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 575/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5539/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Стания Свиленова Кръстева чрез
адвокат Атанас Железчев, София, ул. Найден
Геров 6, ет. 2, офис 3; Йордан Свиленов Кръстев
чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул. Найден
Геров 6, ет. 2, офис 3; Стефан Свиленов Кръстев
чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул. Найден
Геров 6, ет. 2, офис 3; Любка Йорданова Кръстева

ВЕСТНИК

БРОЙ 106

чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул. Найден
Геров 6, ет. 2, офис 3, срещу „Глориент Инвестмънт
БГ“ – ООД, чрез адвокат Атанас Вълов, София,
ж.к. Изток, ул. Тинтява 13Б, ет. 6.
Първо гражданско отделение, 595/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
245/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Деян Василев Недялков чрез адвокат Росен Томов, София, бул. А лександър
Стамболийски 84 – 86, ет. 8, офис 43; Виолета
Русева Недялкова чрез адвокат Росен Томов,
София, бул. Александър Стамболийски 84 – 86,
ет. 8, офис 43; Иван Димитров Иванов чрез
адвокат Росен Томов, София, бул. Александър
Стамболийски 84 – 86, ет. 8, офис 43; Златка
Георгиева Иванова чрез адвокат Росен Томов,
София, бул. Александър Стамболийски 84 – 86,
ет. 8, офис 43, срещу „Кредитреформ България“ – ЕООД, София, ул. Шандор Петьофи 10,
и трета страна „Банка ДСК“ – ЕАД, София,
ул. Г. Бенковски 5; „Българска консултанска
група“ – АД, София, ул. Постоянство 67Б; ЧСИ
Иван Чолаков чрез адвокат Радост ГорановаЧолакова, София, ж.к. Банишора, бл. 38А, вх. 1,
ет. 5, ап. 16.
Първо гражданско отделение, 653/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
130/2017 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Трудово-производителна кооперация за инвалиди „Добруджанка“ чрез адвокат
Николай Илчев, Велико Търново, ул. Хан Аспарух 5, срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД,
Варна, бул. Владислав Варненчик 258, Варна
Тауърс, кула Е.
Първо гражданско отделение, 840/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
546/2017 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Милен Валентинов Митев чрез адвокат
Николай Баташки, София, ж.к. Гоце Делчев,
бл. 259, вх. А, ет. 1, срещу Герасим Михайлов
Грънчаров чрез адвокат Валери Начев, Плевен,
ул. Бъкстон 5, ет. 2, офис 1; Людмил Михайлов
Грънчаров чрез адвокат Валери Начев, Плевен,
ул. Бъкстон 5, ет. 2, офис 1; Мариана Георгиева
Грънчарова-Михайлова чрез адвокат Валери
Начев, Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 2, офис 1.
Първо гражданско отделение, 888/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
464/2017 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Румен Тодоров Манев чрез адвокат
Людмила Русева, Варна, ул. Хр. Самсаров 35,
ет. 1, офис 1, срещу Лилия Руменова Манева чрез
адвокат Николай Ташев, Варна, бул. Владислав 10.
Първо гражданско отделение, 1214/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16875/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Елена Николаева Демякова чрез
адвокат Антони Стефанов, София, ул. Екзарх
Йосиф 28, ет. 1, ап. 1; Иван Иванов Демяков чрез
адвокат Антони Стефанов, София, ул. Екзарх
Йосиф 28, ет. 1, ап. 1; Филип Иванов Демяков
чрез адвокат Антони Стефанов, София, ул. Екзарх Йосиф 28, ет. 1, ап. 1, срещу Стефан Лъчезаров Стойков чрез адвокат Светлозар Иванов,
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София, ул. Антим І № 113; Силвия Лъчезарова
Стойкова чрез пълномощника си Стефан Лъчезаров Стойков чрез адвокат Светлозар Иванов,
София, ул. Антим І № 113; Лидия Стефанова
Потхоф чрез пълномощника си Стефан Лъчезаров Стойков чрез адвокат Светлозар Иванов,
София, ул. Антим І № 113.
Първо гражданско отделение, 1482/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11360/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Тася Стефанова Димитрова чрез
адвокат Мая Златева, София, ул. Хан Аспарух
18, срещу Алеко Анастасов Анастасов чрез адвокат Тодор Станев, София, бул. Черни връх 88,
ет. 1, офис 3; Алла Михайлова Анастасова чрез
адвокат Тодор Станев, София, бул. Черни връх
88, ет. 1, офис 3; Атанас Илиев Стефанов чрез
адвокат Стоян Андреев, София, ул. Добруджа 15,
ет. 2, ап. 4; Недялка Илиева Радева чрез адвокат
Стоян Андреев, София, ул. Добруджа 15, ет. 2,
ап. 4; Събинка Атанасова Коджабашева чрез
адвокат Стоян Андреев, София, ул. Добруджа
15, ет. 2, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 1891/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
192/2017 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Бехчет Осман Ходжолу чрез адвокат
Румяна Никова, с. Калипетрово, област Силистра,
ул. Беласица 6, срещу Илияз Али Байтар чрез
адвокат Елка Горанова, Тутракан, ул. Трансмариска 10; Нела Янкова Русева, Силистра, ул. Цар
Самуил 2; Азел Ахмед Гьоч, с. Правда, област
Силистра; Айшегюл Сали Халид, с. Правда, област
Силистра, ул. Детелина 4; Севдим Илияз Ахмед,
с. Правда, област Силистра, ул. Централна 44;
Сезгин Илияз Ахмед, с. Правда, област Силистра,
ул. Детелина 14; Селвет Осман Апти, с. Овен,
област Силистра; Юмюгюл Мехмед Халид, с.
Руйно, област Силистра; Гюлджихан Неждет
Мухсин, с. Бащино, област Силистра; Севджихан
Неждет Ешреф, с. Грънчарово, област Силистра;
Сейхан Неждет Ахмед, с. Руйно, област Силистра;
Джанер Якуб Али чрез адвокат Румяна Никова,
с. Калипетрово, област Силистра, ул. Беласица 6.
НА 21.02.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1181/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
259/2017 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Якуб Исмаилов Махмудов чрез адвокат
Надежда Василева, Разград, ул. Цар Асен 10,
ет. 3, офис 20; Махмуд Исмаилов Махмудов чрез
адвокат Надежда Василева, Разград, ул. Цар Асен
10, ет. 3, офис 20; Шефика Исмаилова Махмудова чрез адвокат Надежда Василева, Разград,
ул. Цар Асен 10, ет. 3, офис 20; Нефисе Махмудова Халилова чрез адвокат Надежда Василева,
Разград, ул. Цар Асен 10, ет. 3, офис 20, срещу
Исмаил Мехмед Исмаил чрез адвокат Калоян
Монев, Разград, ул. Лудогорие 6, ет. 1, ап. 5;
Гюлфие Мустафа Исмаил чрез адвокат Калоян
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Монев, Разград, ул. Лудогорие 6, ет. 1, ап. 5;
„Агромаксинвест“ – ЕАД, чрез адвокат Марин
Маринов, Разград, ул. Марица 1.
Първо гра ж данско отделение, 1722/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 530/2017 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Ейрене“ – ООД, чрез
адвокат Теодора Христова Чочева-Василева,
Пловдив, бул. Победа 31, ет. 2, срещу „Те-Строй
2011“ – ООД, чрез адвокат Теодора Георгиева
Белева, Кърджали, ул. Ангел Кънчев 22; сдружение „Съюз на у чените в Българи я“ чрез
адвокат Антония Дамянова Спасова, София,
бул. Княз А л. Дондуков 22А, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 1770/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3389/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Люлин инженеринг“ – ООД, чрез
адвокат Матей Марев, София, ул. Пиротска 45,
вх. А, ет. 4, ап. 8, срещу Столична община, район
„Красна поляна“, София, ул. Освобождение 25.
Първо гражданско отделение, 1845/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
476/2017 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Йордана Георгиева Божинова чрез
адвокат Маргарита Райчева, Петрич, ул. Цар
Борис ІІІ № 32, срещу Деспа Стоянова Стоянова,
с. Габрене, ул. Прогрес 2; Тренчо Иванов Стоянов, с. Габрене, ул. Прогрес 2; Георги Ангелов
Тасев, Благоевград, ж.к. Запад, бл. 10, ет. 5,
ап. 12; Ангел Петров Стоянов, Благоевград,
ул. Стоимен Календерски 8; Димитър Ангелов
Тасев, Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев
10, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 2914/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12798/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мадлена Андреева Кръстева чрез
адвокат Панчо Радев, София, ул. Бачо Киро 6,
ет. 4, ап. 11, срещу Петър Борисов Грозданов
чрез адвокат Петко Петков Петков, София,
бул. Македония 10, вх. А, ет. 1, ап. 9.
НА 21.02.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 887/2008, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
600/2005 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Катя Йорданова Ламбрева, Хасково, ул. Дра г ома н 13, е т. 3,а п. 6; Мари я
Ставрева Главчева, Пловдив, ул. Славейна 1;
Лиляна Петрова Вълчева чрез адвокат Димо
Стоянов, Хасково, ул. Хан Кубрат 8, бл.-офис
23, ет. 4; Десислава Вълчева Стоянова, София,
ж.к. Люлин, бл. 417П, вх. Б, ап. 24; Петранка
Ставрева Вътева, Хасково, ул. Св. св. К ирил
и Ме т од и й 54, вх. А , а п. 9; Ра й но Въ л чев
Стоянов, Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 72,
вх. 4, ет. 2, ап. 67; Ирена Йорданова Манолова,
Хасково, ул. Драгоман 13, ап. 4; Димо Райнов
Стоянов, Хасково, ул. Хан Кубрат 8, бл.-офис
23, ет. 4; Иван Запрянов Вълчев чрез адвокат
Зора Ру менова Обидимска-Пенчева, Софи я,
ул. Уилям Гладстон 9, ет. 2; Иванка Георгиева
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Стоянова, Хасково, ул. Княз Дондуков 13, ет. 3,
ап. 8; А ксения Богданова Стоянова, Пловдив,
ул. Скопие 13, ет. 3, ап. 11, район „Южен“;
За п ря на Кос та д и нова За п ря нова, П ловд и в,
ул. Стефан Стамболов 73; Константин Христов
Запрянов със съгласието на неговата майка
и законен представител А лики Йоанис Аргириаду, Пловдив, ул. Скопие 13, ет. 3, ап. 11;
Павел Христов Запрянов, Пловдив, ул. Скопие
13, ет. 3, ап. 11, срещу Районен кооперативен
съюз – Хасково, чрез адвокат Даниела Руменчева, Софи я, бул. Христо Ботев 22, ет. 1, и
страна Донка Иванова Янчева, Хасково, ул. Г.
К ирков 55 – 66, вх. Г, ап. 11.
НА 26.02.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1370/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2465/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Цветана Димитрова Мацова чрез
адвокат Пенка Наскова Маринова, Карлово,
ул. Димитър Събев 6, ет. 2, срещу Красимир
Тодоров Алексиев чрез адвокат Светлана Проданова-Каменова, Карлово, ул. Евлоги Гешев 1.
Трето гражданско отделение, 1694/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4898/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Димитър Буйнов Митев чрез адвокат
Анна Теодосиева, София, ул. Клокотница 2А,
Бизнес център, ет. 1, офис 4, срещу Министерството на вътрешните работи, София, ул. Шести
септември 29.
Трето гражданско отделение, 2008/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1769/2017 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Феста хотели“ – АД, чрез адвокат Светлана
Нейкова, София, ул. Двадесети април № 19, срещу
Бисерка Спасова Букова чрез адвокат Николай
Славов, Бургас, ул. Генерал Гурко 18, ет. 2.
НА 26.02.2019 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1505/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3117/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Димит ър Стойнев Вергов чрез
адвокат Георги Мудев, Благоевград, ул. Тодор
Александров 47, ет. 3, офис 1; Събина Симеонова
Тодева чрез адвокат Георги Мудев, Благоевград,
ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис 1; Станимира Симеонова Стоянова чрез адвокат Георги
Мудев, Благоевград, ул. Тодор Александров 47,
ет. 3, офис 1; Иван Стойнов Вергов, Сандански,
ул. Пейо К. Яворов 2, ет. 3, срещу Гаранционен
фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2, и трета страна
Димитър Йорданов Боздански, Сандански, ж.к.
Спартак, бл. 12, вх. Б, ет. 5, ап. 15.
Второ търговско отделение, 2703/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
114/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Тръкс енд Кардс“ – ЕООД, чрез
адвокат Гергана Свова Янакиева, София, ул. Хан
Аспарух 35, ет. 1, офис 3, срещу Мирослав Минчев Самуилов чрез адвокат Соня Скъпиева,
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Бургас, ул. Шейново 61, и трета страна „Елиа
Транс“ – ООД, чрез адвокат Адрияна Янчина,
София, ул. Хан Аспарух 35, ет. 1, надпартерен,
офис 3; Денко Брагоев Атанасов, Созопол,
ул. Морски скали 15, ет. 1, офис 4.
Второ търговско отделение, 2817/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2115/2017 по описа на Апелативен съд София,
пода дена о т „Корпорат ивна т ърговска банка“ – АД (в несъстоятелност), чрез синдик Ангел
Николов Донов, София, ул. Граф Игнатиев 10;
„Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), представлявано от синдик Кристи
Христова Маринова, София, ул. Граф Игнатиев
10, срещу Иван Драгнев Стойков чрез адвокат
Стоян Антонов Стоянов, София, ул. Три уши 9,
ет. 1, ап. 2.
Второ търговско отделение, 2847/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
31/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Държавен фонд „Земеделие“, София,
бул. Васил Левски 38, срещу ЕТ „Илиян Тодоров Бистрашки“ с фирма „Илиян Бистрашки“
чрез адвокат Никола Иванов Шопов, Пловдив,
ул. Хъшовска 5, ет. 3.
Второ търговско отделение, 1595/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3816/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Ай Пи Ем“ – ЕООД, чрез адвокат
Георги Добрев, София, ул. Дамян Груев 15, ет. 4,
ап. 7, срещу „Мото Пфое“ – ЕООД, чрез адвокат
Тихомир Василев, София, ул. Граф Игнатиев 1,
ет. 2, ап. 6; „Банка Пиреос България“ – А Д,
София, бул. Цариградско шосе 115Е.
НА 27.02.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 498/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2342/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Соня Боянова Аткова чрез адвокат
Красимира Иванова, София, бул. Драган Цанков
23, вх. А, ет. 2, срещу Александър Димитров
Антонов чрез адвокат Красимир Стоянов, София, ж.к. Дианабад, ул. Крум Кюлявков, бл. 64,
вх. В, ап. 53.
Трето гражданско отделение, 2501/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2168/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Тончо Марков Тончев чрез адвокат
Симеон Симеонов със служебен адрес Варна,
ул. Драгоман 43, срещу „Булминерал“ – А Д,
чрез адвокат Георги Димитров Лефтеров, Варна,
ул. Иван Вазов 8; „ВМ Интернешанъл“ – ЕООД,
представлявано от Николай Георгиев, Варна,
ул. Девня 10, ет. 2, офис 4.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1165/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
590/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Константин Владимиров Брусев,
синдик на ЕТ „Васил Митков Танев“ с фирма „Танев – Васил Митков“ (в несъстоятелност), Пловдив, ул. Брегалница 2, срещу „Михаел – Ауто
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94“ – ЕООД (в несъстоятелност), със синдик
Йовка Алипиева чрез адвокат Цветан Джигански, София, ул. Братя Миладинови 5; ЕТ Васил
Митков с фирма „Танев – Васил Митков“ (в несъстоятелност), чрез адвокат Цветелина Митева,
Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 1, офис 2.
Второ търговско отделение, 1354/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3657/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Нафизе Халилова Мехмедова чрез
адвокат Стоян Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2А, ет. 8; Мехмед Османов Мехмедов чрез
адвокат Стоян Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2А, ет. 8, срещу Застрахователно дружество
„Бул Инс“ – АД, София, ул. Джеймс Баучер 87, и
трета страна Илкер Исмаил Мехмед, с. Беловец,
област Разград.
НА 27.02.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1914/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2580/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Софийска апелативна прокуратура, София, ул.Антим І № 17; Атанас Григоров
Тасев чрез адвокат Даниела Горбунова, София,
ул. Цар Асен 7Б.
Трето гражданско отделение, 1938/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
747/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Апелативна прокуратура – Пловдив,
Пловдив, бул. Съединение 3; Мирослав Ангелов
Милчев чрез адвокат Вася Боянова, София,
ул. Раковски 127, ет. 2, офис 229.
Трето гражданско отделение, 2035/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
56/2018 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Община Видин, пл. Бдинци 2, срещу
Златка Руменова Георгиева чрез адвокат Анжела
Милева, Видин, ул. Витоша 2, ет. 2.
НА 27.02.2019 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 978/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4177/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЕТ Велин Георгиев с фирма „Орхидея – Сем. Георгиеви – Велин Георгиев“ чрез адвокат Зорница Блъскова, София, бул. Александър
Стамболийски 239, вх. Б, ет. 7, офис 705; Ангел
Николов Донов и Кристи Христова Маринова,
синдици на „Корпоративна търговска банка“ – АД
(в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10.
Второ търговско отделение, 1157/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5087/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Обединена българска банка“ – АД,
чрез процесуален представител Дойчин Котларов,
София, ул. Тунджа 12А, срещу „Бокар Монд“ –
ООД, в несъстоятелност, с управители Тодор
Димитров Карабиберов и Егмонт Любомиров
Якимов чрез адвокат Цветан Джигански, София, ул. Братя Миладинови 5; Станислав Геор-
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гиев Лютов, синдик на „Бокар-Монд“ – ООД,
в несъстоятелност, София, ул. Антон Чехов 22,
ет. 1, ап. 16.
НА 28.02.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1464/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
798/2017 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Никола Енчев Исянков
чрез адвокат Милен Николов, Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 39, кантора 202, срещу ЕТ
„Мити – Димитър Пенов“ чрез адвокат Росен
Илиев, Горна Оряховица, област Велико Търново,
ул. Георги Бенковски 5.
Трето гражданско отделение, 1466/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13037/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Нели Дамянова Глуховска-Томова
чрез адвокат А лександра Лисийска, Софи я,
ул. Ген. Паренсов 24Б, ет. 1, ап. 1, срещу „Ориел“ – ЕООД, чрез адвокат Теодор Божинов, София, бул. Хан Крум 3, ет. 3; „Прима СД“ – ЕООД,
чрез адвокат Теодор Божинов, София, бул. Хан
Крум 3, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 1651/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
640/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Теодора Вълканова Генова чрез адвокат Петко Кръстев Петков,
Стара Загора, бул. Митрополит Методий Кусев
31, вх. Г, ет. 1, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 2445/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2626/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Кирил Любенов Вучев чрез адвокат
Иван Църцаров, Пазарджик, ул. Хан Омуртаг
2, срещу „Тракия РМ“ – ЕООД, чрез адвокат
Недялка Печева, Пловдив, ул. Йоким Груев 38.
Трето гражданско отделение, 3044/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2719/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Славчо Ценов Пешков чрез адвокат
Симеон Симеонов, Варна, ул. Драгоман 43,
срещу „Булминерал“ – АД, чрез адвокат Георги
Димитров Лефтеров, Варна, ул. Иван Вазов 8.
11081
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Цона Ненкова Коларова
от Хисаря и Тодорка Благоева Василева от Пловдив срещу Заповед № РД-01-508 от 19.06.2018 г. на
министъра на труда и социалната политика, по
което е образувано адм. дело № 10420/2018 г. по
описа на Върховния административен съд, второ
отделение, което е насрочено за 16.04.2019 г., 14 ч.
11168
Върховният административен съд на основание чл. 163 във връзка с чл. 196, 188, чл. 189, ал. 1
и чл. 192 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от Национално сдружение на българските превозвачи, София,
Митко Стефанов Митев, Йордан Костадинов Ге-
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оргиев и „МЕФ Лоджистик“ – ООД, Хасково, на
27.08.2018 г., срещу Наредба № 7 от 27.04.2018 г.
за укрепване на превозваните товари, издадена
от министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, обн. в ДВ, бр. 39 от
11.05.2018 г., в сила от 20.05.2018 г., с искане за
отмяната є като незаконосъобразна, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
20.01.2020 г. от 9 ч., по което е образувано адм.д.
№ 11296/2018 г. по описа на Върховния административен съд.
11203
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжна проку рату ра – Благоевград, против Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Банско, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет
с Решение № 63 по протокол № 4 от 21.01.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Банско, е образувано
адм. д. № 928/2018 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
25.01.2019 г. от 10,30 ч.
11183
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, срещу раздел IX – Регионална
библиотека „П. К. Яворов“ към приложение
№ 5 от Тарифата на цени на услуги и права по
чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, свързани с образование,
култура и младежки дейности, предоставяни от
Община Бургас, към Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Бургас. По
оспорването е образувано адм. д. № 3204/2018 г.,
насрочено за 17.01.2019 г. от 10,15 ч.
11063
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по
протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна, е образувано адм. дело № 3323/2018 г.
по описа на Административния съд – Варна,
ХХІV състав, против чл. 4, ал. 2 и 4 и чл. 5 от
Наредбата за реда за управление и разпореждане
с общински спортни имоти, приета от Общинския съвет – гр. Варна. Делото е насрочено за
разглеждане в съдебно заседание на 31.01.2019 г.
от 10,30 ч.
11064
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава за постъпил
протест от Росица Тонева – прокурор при Окръжна прокуратура – Варна, срещу разпоредбата на чл. 80, ал. 1 от Наредба № 1 за опазване
на обществения ред и поддържане чистотата и
безопасността на територията на община Бяла,
приета от Общинския съвет – гр. Бяла, с Решение № 11-133(2) по протокол № 11 от 27.03.2008 г.
Във връзка с оспорването е образувано адм. дело
№ 3342/2018 г. по описа на Административния
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съд – Варна, ХХІІ състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 7.02.2019 г.
от 13 ч.
11185
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместникпрокурор на Окръжна прокуратура – Видин, на
разпоредбата на чл. 21, ал. 3 в частта относно
думата „български“ от Наредбата за условията
и реда за установяване на жилищните нужди на
граждани, настаняване под наем и продажба на
жилища – общинска собственост, приета с Решение № 78, взето с протокол № 7 от 30.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Видин, както и алтернативно против цялата цитирана наредба,
по което е образувано адм. д. № 335/2018 г. по
описа на Административния съд – Видин, което е
насрочено за разглеждане на 19.02.2019 г. от 10 ч.
11184
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Районна прокуратура – Габрово,
против чл. 6, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност
на територията на община Габрово, приета от
Общинския съвет – гр. Габрово, с Решение № 139
от 15.07.2004 г., във връзка с което е образувано
административно дело № 344/2018 г. по описа на
Административния съд – Габрово, насрочено за
30.01.2019 г. от 11 ч.
11189
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпила жалба на „Варварски минерални
бани“ – ЕООД, подадена против Наредбата за
реда и условията за издаване на разрешителни за
водовземане на минерална вода на територията
на община Септември, приета с Решение № 1075
на Общинския съвет – гр. Септември, взето с
протокол № 56 на редовно заседание, проведено
на 30.10.2018 г. По жалбата е образувано административно дело № 1066 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2018 г., насрочено
за разглеждане в о.с.з. на 16.01.2019 г. от 10,30 ч.
11190
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 от АПК, че е постъпило оспорване по протест на Окръжна прокуратура – Перник, срещу разпоредбите на чл. 27,
ал. 1, т. 21, 22 и 23 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги в община Радомир, приета с Решение
№ 317, протокол № 16 от 29.12.2008 г., допълнена
и изменена с няколко последващи решения, последното от които Решение № 2, протокол № 1
от 25.01.2011 г. Образувано е административно
дело № 572/2018 г. по описа на Административния съд – Перник.
11196
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен,
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срещу чл. 28, т. 16 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Гулянци през
2018 г. (приета с Решение № 515 от 26.09.2018 г.)
на Общинския съвет – гр. Гулянци, по което е
образувано адм. дело № 1027/2018 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
11191
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен,
на чл. 110, ал. 2 от Наредбата за поддържане и
осигуряване на обществения ред, безопасността
на движението, опазването на общественото и
личното имущество и чистотата на територията
на община Червен бряг, приета с Решение № 928
по протокол № 41 от 30.04.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Червен бряг, по което е образувано
адм. дело № 1014/2018 г. по описа на Административния съд – Плевен.
10965
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу т. 27 от
приложение № 4 към раздел V от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Червен бряг (изм. с Решение № 555 от 28.04.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Червен бряг), по което
е образувано адм. дело № 1029/2018 г. по описа
на Административния съд – Плевен.
11015
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу Наредбата за регистрация, притежаване и отглеждане
на кучета на територията на община Пордим,
приета с Решение № 273 от 19.04.2005 г., взето
по протокол № 23 от 19.04.2005 г. от заседание
на ОС – гр. Пордим, по който е образувано адм.
д. № 1072/2018 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
11065
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжна прокуратура – Разград, с искане да бъдат
отменени като незаконосъобразни разпоредбите
на чл. 58, ал. 1, т. 15 и 16; т. 56 – 63 от Наредба
№ 14 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Разград, приета с решение на Общинския съвет – Разград, по който е образувано адм.
д. № 213/2018 г. по описа на Административния
съд – Разград, насрочено за 5.02.2019 г. от 11 ч.
Всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи
като страна до началото на устните състезания
при всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 от АПК.
11197
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Административният съд – Русе, V състав, призовава Ан Мари Брнадет Дьо Монтенат, Марина
Наде Фн Кристерстон, Харетина Мария Паница,
Борис Никола Иван Радев, Ан Ирен Жаклин Радева, Анна Мария Бертера, Александра Морган,
Никол Надежда Ристон, Елизабет Райна Елеонор
Радева Прево, Кристиян Кирил Радев, Дария Елен
Олга Джулия, Франсоа Ксавиер Иван Ристон,
Соланж Мари Ристон Лермит, всички с неизвестен адрес в Република България, да се явят в
съда на 14.02.2019 г. в 10 ч. като заинтересовани
страни по адм. дело № 74/2018 г., заведено по
жалба на ЕТ „Асен Стоянов – Галина Стоянова“,
„Хидра интернешънъл“ – ЕАД, „Нимек“ – ООД,
срещу Заповед № ДК-10-СЦР-1 от 26.01.2018 г. на
началника на РДНСК – СЦР.
11096
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Силистра, на разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 1 от Наредба № 22
за условията и реда за установяване жилищните
нужди на граждани, настаняване под наем и
продажба на общински жилища при Община
Главиница, по което е образувано адм. дело
№ 205/2018 г. по описа на Административния
съд – Силистра.
11066
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от Районна
прокуратура – Сливен, и е образувано адм. д.
№ 338/2018 г. по описа на съда, което е насрочено за разглеждане за 6.02.2019 г. от 14 ч. и по
което предмет на оспорване са разпоредбите на
чл. 3, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 от Наредбата за реда за
управление и разпореждане с общинския жилищен фонд и гаражи – общинска собственост, на
Община Твърдица.
11067
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че по протест на Окръжна
прокуратура – София, е образувано адм. дело
№ 1206/2018 г. по описа на съда, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
13.03.2019 г. от 10 ч., по което предмет на оспорване е Наредбата за управление на общинските
пътища на територията на община Ихтиман.
11198
Административният съд – София област, съобщава, че на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 е образувано адм. д. № 1260/2018 г. по
описа на Административния съд – София област,
седми състав, със страни: жалбоподател: Христина Лулчева – прокурор; ответник – Общинският
съвет – гр. Костенец, чрез председателя му, насрочено за разглеждане на 30.01.2019 г. от 10 ч. и
по което предмет на оспорване е Правилникът за
организацията и дейността на общинския съвет,
постоянните комисии и взаимодействието му с
общинската администрация на Община Костенец, приет с Решение № 6 по протокол № 2 от
26.11.2015 г. от Общинския съвет – гр. Костенец.
11208
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Административният съд – Търговище, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпил протест от Окръжна
прокуратура – Търговище, против Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Опака, приета с Решение № 104 по протокол № 12
от 21.06.2004 г. на Общинския съвет – гр. Опака,
поради липса на мотиви и алтернативно против
т. 62 от приложение № 1 от наредбата, по който
е образувано адм. д. № 195/2018 г. по описа на
Административния съд – Търговище. Делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 22.01.2019 г. от 10,30 ч.
11068
Административнят съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Хасково, с който се оспорва отмяна на разпоредбата на чл. 34 от Наредба № 14
за условията и реда за изхвърляне, събиране,
транспортиране, претоварване, оползотворяване
и обезвреждане на битови, строителни и масово
разпространени отпадъци на територията на
община Свиленград, приета с Решение № 732 от
29.07.2010 г. на Общинския съвет – Свиленград,
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 Закона
за опазване на околната среда, за дейностите по
събиране на ИУМПС, както и за обявяване за
нищожни разпоредбите на чл. 39, чл. 40, чл. 41,
раздел XI „Административнонаказателни разпоредби“ от същата наредба, и е образувано адм.
д. № 1196/2018 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 9.01.2019 г. от 10 ч.
11087
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба срещу чл. 2 от Наредбата за
спазване на обществения ред при дейността на
религиозните общности, приета от Общинския
съвет – гр. Хасково, по която е образувано адм. д.
№ 1139/2018 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 23.01.2019 г. от 10,30 ч.
11116
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу т. 21,
приложение № 2 към чл. 46 от Наредба № 4 за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Велики Преслав, приета от Общинския
съвет – гр. Велики Преслав. Въз основа на протеста е образувано адм. д. № 394/2018 г. по описа
на Административния съд – Шумен, насрочено
за 21.01.2019 г. от 9,30 ч.
11199
А дминистративният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен,
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срещу чл. 25, ал. 3 и чл. 16, ал. 5 от Наредбата
за условията и реда за установяване на жилищни
нужди за настаняване под наем и за продажба на
общински жилища в община Велики Преслав,
приета с Решение № 224 по протокол № 22 от
28.04.2009 г. от Общинския съвет – гр. Велики
Преслав. Въз основа на протеста е образувано адм.
д. № 396/2018 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 21.01.2019 г. от 9 ч.
11069
Бургаският районен съд, Х Х граж дански
състав, призовава Мари Дафне Логхарн, без
регистриран постоянен адрес и настоящ адрес
в Република България, в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да се яви
в канцеларията на съда, гражданско отделение,
на адрес Бургас, ул. Александровска № 101, ет. 3,
Съдебна палата, за да получи препис от исковата
молба, подадена от „Юробанк България“ – АД,
ЕИК 000694749, за заплащане на суми, дължими
по договор за кредит от 18.02.2008 г., по която е
образувано гр. дело № 6817/2018 г. по описа на
БРС, по което тя е ответник. В случай че ответникът не се яви, за да получи съдебните книжа
в указания срок, съдът ще му назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
11093
Разложкият районен съд уведомява Майкъл
Клифърт Роналд Митчъл, гражданин на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 27.06.1960 г., ответник по гр. дело
№ 726/2018 г. по описа на съда, че срещу него е
предявен иск с правно основание чл. 38 от ЗУЕС.
Указва на ответника Клифърт Роналд Митчъл,
че може в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да получи книжата по делото в канцеларията на Районния съд – Разлог,
стая № 4, както и да посочи адрес в страната,
на който да бъде призован по делото.
11070
Софийският районен съд, ІІ ГО, 62-ри състав,
по гр.д. № 42276/2018 г. е образувал производство по заявление за издаване на европейско
удостоверение за наследство по Регламент (ЕС)
№ 650/2012 на Европейския парламент и на
Съвета, депозирано от заявителя Асен Иванов
Иванов, като наследник по закон (син) на Детелина Асенова Стамболова-Иванова, родена
на 7.09.1956 г. в София, България, починала на
15.10.2018 г. в Страсбург, Франция, с издаден акт
за смърт от Република България, с декларирана
цел на ползване на удостоверението – да послужи
във Франция за вписване във френския имотен
регистър на промяната на собствеността чрез
наследяване на двустаен апартамент в Страсбург.
Към молбата е присъединен и другият наследник
по закон – дъщеря на починалата – Ана Иванова
Генчева, която заявява, че се присъединява към
искането на молителя. Софийският районен съд
указва на бенефициерите възможността им в
едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да депозират по делото писмени
становища по искането.
11077
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Софийският районен съд, 33 състав, ГО, уведомява лицето Панайотис Георгиос Караньотис
с последен известен адрес София, бул. Ал. Дондуков № 5, вх. 3, ет. 2, ап. 33, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ за получаване на книжа по делото, а именно препис
от искова молба и доказателствата, като ответник по гр.д. № 29834/2018 г., заведено от Банка
„ДСК“ – ЕАД, осъдителен иск, като представи
отговор на исковата молба по реда на чл. 131
ГПК в едномесечен срок. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
11186
Великотърновският окръжен съд обявява, че
на 23.11.2018 г. е образувано гр. д. № 845/2018 г.
по описа на ВТОС по предявено от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото иму щество
мотивирано искане с правно основание чл. 74,
ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1
от ПЗРЗПКОНПИ срещу Ивайло Мирославов
Ангелов с постоянен и настоящ адрес: с. Камен,
община Ст ра ж ица, област Велико Търново,
ул. Сливница № 1, и Светла Николаева Маринова
с постоянен и настоящ адрес: с. Камен, община
Стражица, област Велико Търново, ул. Искър
№ 22, за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща
стойност 128 295,58 лв., както следва:
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Ивайло
Мирославов Ангелов:
– сумата в размер 45 983,71 лв., представ
ляваща остатъкът от пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел А 200 ЦДИ, рег. № ВТ
8096 ВТ, рама № WDD1760011V004158, двигател
№ 65190131968099, дата на регистрация 3.03.2014 г.;
– сумата в размер 64 540 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“,
модел А 200 ЦДИ, рег. № ВТ 8263 ВТ, рама
№ WDD1760011J184593, двигател № 65190131878355,
дата на регистрация 3.03.2014 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Светла Николаева
Маринова:
– сумата в размер 195,58 лв., постъпила от трето
лице чрез система за междубанкови разплащания.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 5 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Светла
Николаева Маринова:
– сумата в размер 17 576,29 лв., представляваща част от пазарната стойност към датата на
отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел А 200 ЦДИ, рег. № ВТ 8096 ВТ, рама
№ WDD1760011V004158, двигател № 65190131968099,
дата на регистрация 3.03.2014 г., постъпила по
банкова сметка № BG30I A BG74311000988400,
открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с
титуляр Светла Николаева Маринова.
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Великотърновският окръжен съд обявява, че
делото е насрочено за 28.03.2019 г. от 11 ч., като
определя на заинтересованите лица, които биха
претендирали самостоятелни права върху имуществото, чието отнемане се иска – двумесечен
срок, считано от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“, да встъпят в производството, като предявят съответния иск пред ВТОС по
гр. д. № 845/2018 г.
11088
Разградският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 262/2018 г. по предявено на
10.10.2018 г. мотивирано искане от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество чрез
председателя Пламен Георгиев Димитров срещу
Тезгюл Наим Салиева с постоянен адрес: област
Разград, община Кубрат, с. Равно, ул. Митко
Палаузов № 3, Бейхан Яшаров Салиев с постоянен адрес: област Разград, община Кубрат, с.
Равно, ул. Митко Палаузов № 3, и Есмералда
Бейханова Яшарова с постоянен адрес: област
Разград, община Кубрат, с. Равно, ул. Митко
Палаузов № 3, чрез законния є представител
Тезгюл Наим Салиева, с постоянен адрес: област
Разград, община Кубрат, с. Равно, ул. Митко
Палаузов № 3, за отнемане в полза на държавата имущество на обща стойност 94 229,77 лв.,
формирана като сбор от следните компоненти:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с
чл. 62 и 70 от ЗОПДНПИ (отм.) от Есмералда
Бейханова Яшарова с цена на иска 35 000 лв., в т.ч.:
– Апартамент № 3, на ет. 2, намиращ се в строителните граници на гр. Кубрат, община Кубрат,
област Разград, жил. блок 3 на ул. Витоша № 41,
в квартал 106, състоящ се от: две спални, дневна,
столова с ниша и сервизни помещения, с площ
93,13 кв. м, при съседи: отдясно – ап. № 4 – държавен, горе – ап. № 5 на Богомил Христов
Петров, отдолу – ап. № 1 – държавен, заедно с
прилежащото избено помещение № 3, с площ
15,76 кв. м, при съседи: отляво – изба № 2 – държавна, отдясно – изба № 4 – държавна, както
и 10,12 идеа лни части от общите части на
сградата и 16,97 идеални части от съответните идеални части от правото на строеж върху
място, равняващо се на 110,10 кв. м по плана
на града, а по схема № 15-321977 от 4.07.2016 г.
на СГ К К – Разг ра д: самостоя телен обек т в
сг ра да с и ден т ификатор 40422.505.2080.1.33,
при съседни самостоя телни обек т и в сг радата: 40422.505.2080.1.46, 40422.505.2080.1.34,
под обек та: 40422.505.2080.1.31, на д обек та:
40422.505.2080.1.35, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 39, том
6, рег. № 6047, дело № 812/2016 г. от 20.12.2016 г.
(акт 165, том 14, дело 2788 от 20.12.2016 г.), с
пазарна стойност на имота към настоящия момент – 35 000 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 и 70 от ЗОПДНПИ (отм.) от Бейхан Яшаров Салиев и Тезгюл Наим Салиева с цена на иска
19 900 лв., в т.ч.:
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– То в а р е н а в т о м о б и л м а р к а „С и т р о ен“, модел „Джъмпер 2,5Д“, рег. № РР 6402
А Х , р а м а № V F 2 3 3 J521 52 8 6 2 7 2 , д в и г а т е л
№ T9A10FZS50129129, първоначална регистрация 20.01.1997 г., собственост на Тезгюл Наим
Салиева и Бейхан Яшаров Салиев, с пазарна
стойност към настоящия момент – 1900 лв.
– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „КУ7“,
рег. № РР 4080 ВС, рама № WAUZZZ4L97D019667,
двигател № BUG014488, първоначална регистрация 30.06.2016 г., собственост на Тезгюл Наим
Салиева и Бейхан Яшаров Салиев, с пазарна
стойност към настоящия момент – 18 000 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 и 70 от ЗОПДНПИ (отм.) от Бейхан
Яшаров Салиев и Тезгюл Наим Салиева с цена на
иска 13 200 лв., в т.ч.:
– Сумата в размер 10 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „БМВ“, модел „Х5“, рег. № РР
8920 ВА, първоначална регистрация на автомобила 6.09.2001 г., № на рама WBAFA71040LN01192,
№ на д ви гат ел 21559782306D1, п ри доби т на
2.07.2014 г. и отчужден на 18.08.2015 г.
– С у мата в размер 180 0 лв., п редставл яваща пазарната стойност към датата на отч у ж д а в а не н а лек а в т омо би л „Ме рц еде с“,
модел „А140“, рег. № РР 6535 АТ, първоначална регист раци я на автомобила 20.11.1998 г.,
№ на paмa WDB1680311J320515, № на двигател
16694030271751, придобит на 18.03.2014 г. и с
прекратена регистрация на 18.01.2017 г.
– Сумата в размер 1400 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Рено“, модел „Клио“,
рег. № РР8093А Х, първоначална регистрация
20.11.1998 г., № на рама VF1BB0D0A19196502,
№ на двигател K7MG745DA06982, придобит на
28.10.2015 г. и отчужден на 20.01.2016 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Бейхан Яшаров
Салиев с цена на иска 19 992 лв., в т.ч.:
– Сумата в размер 4000 лв., представляваща равностойност та на придобитите дялове
в „Есмералда ЕСИ“ – ЕООД, ЕИК 204255790.
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски по спестовна сметка № 20403231 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Бейхан Яшар Салиев.
– Сумата в размер 9992 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски по
сметка в левове по дебитна карта № BG06 RZBB
9155 1007 1383 54 в „Райфайзенбанк“ – ЕАД, с
титуляр Бейхан Яшар Салиев.
– Сумата в размер 5000 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски
по разплащателна сметка в левове № BG 07
BUIN95611000168547 в „А лианц Банк България“ – АД, с титуляр Бейхан Яшар Салиев.
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На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Тезгюл Наим Салиева с цена на иска 6137,77 лв., в т.ч.:
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
погасителни вноски по разплащателна сметка
(кредитна карта) № BG 37 ТТВВ 94001527262198
в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Тезгюл Наим Салиева.
– Сумата в размер 537,77 лв., представляваща
постъпили средства от трети лица по разплащателна сметка (кредитна карта) № BG 37 ТТВВ
94001527262198 в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Тезгюл Наим Салиева.
– Сумата в размер 4600 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски,
внесени по сметка № BG 20UBBS80022044852630
в „Обединена Българска Банка“ – АД, с титуляр
Тезгюл Наим Салиева.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 8.05.2019 г. от 11,30 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“.
11100
Софийският градски съд, гражданско отделение, І-4 състав, на основание чл. 76, ал. 1 от
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр.д.
№ 4952/2018 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ
131463734, с адрес Пловдив, бул. Санкт Петербург
№ 67, ет. 4, срещ у Цецка Павлова Пет рова
с постоянен адрес София, район „Лозенец“,
ул. Кораб планина № 31, ет. 3, ап. 13, за отнемане в полза на държавата на сума в размер
13 373,20 лв. (представляваща 200 000 щ.д. с
равностойност 13 373 200 недоминирани лв.),
подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД
(отм.) от Цецка Павлова Петрова, тъй като е
придобита в резултат на престъпна дейност на
проверяваното лице.
С ъгласно оп ределен ие о т 5.10.2018 г. по
гр. дело № 4952/2018 г. Софийск и ят градск и
съд, гражданско отделение, І-4 състав, всички
заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху вземането в двумесечен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“. Те могат да направят това
чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат номера
на настоящото дело – гр. д. № 4952/2018 г. по
описа на Софийския градски съд, І-4 състав.
Съдът определя дата на първото открито съдебно
заседание за 15.05.2019 г. от 9 ч.
11118
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Ве ликот ърновск и ят окръжен с ъд, г ра жданско отделение, на основание чл. 679, ал. 2
и 3 от ТЗ призовава кредиторите на длъжника „Строймаркет – Петър Ночев“ – ЕООД (в
несъстоятелност), със седа лище и адрес на
управление гр. Лясковец, ул. Трети март № 90,
с ЕИК 200049113, по т.д. № 27/2016 г. по описа
на ВТОС да се явят в съдебно заседание на
31.01.2019 г. от 14,30 ч. в зала № 11 по ч.т.д.
№ 256/2018 г. по описа на ВТОС, образувано по
искова молба на длъжника „Строймаркет – Пет ър Ночев“ – ЕООД (в несъстоятелност), за
отмяна на решението на събранието на кредиторите на „Строймаркет – Петър Ночев“ – ЕООД
(в несъстоятелност), с ЕИК 200049113, по т.д.
№ 27/2016 г. на ВТОС. Заседанието ще се проведе
в Окръжния съд – Велико Търново, ул. Васил
Левски № 16.
11165
Габровският окръжен съд призовава кредиторите на „Амбасадор Мениджмънт“ – ООД,
ЕИК 202162818, да се явят в съда на 29.01.2019 г.
в 13,30 ч. по ч.т.д. № 109/2018 г., образувано
поради постъпило искане от „Амбасадор Мениджмънт“ – ООД, за отмяна на решение на
събранието на кредиторите от 29.11.2018 г. в
частта, в която е прието „да се изплаща резултативен хонорар за синдика в размер на 2 % от
материалния интерес от продажната цена на
активите на дружеството“ на основание чл. 679,
ал. 2 от ТЗ.
11200

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
15. – Управителният съвет на „Комисия за
регионално и международно сътрудничество по
проблемите на мобилността и комуникативността на хора с трайни увреждания“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 12.02.2019 г. в 17 ч. в
сградата на ул. Константин Преславски № 3 в
София при следния дневен ред: 1. отчет на УС на
КРМСПМК ХТУ за 2018 г.; 2. приемане бюджета
за 2019 г. Материалите за общото събрание са
на разположение на адреса на седалището му
10 дни преди събранието. Регистрацията ще
започне в 16 ч. на 12.02.2019 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
11204
12. – Управителният съвет на Международно
сдружение „Транспортна инфраструктура, информационни и нанотехнологии (ТИИНТ)“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с
чл. 10, ал. 11 – 12 и чл. 11, ал. 10 и 12 от устава на сдружението свиква общо събрание
на 22 .02 .2 019 г. в 15 ч. в С о фи я, ул. И ва н
Вазов № 3, ет. 2 – К луб на железничаря, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет за периода
1.01.2013 г. – 31.12.2018 г.; 2. промени в състава
на управителния съвет на сдружението; 3. прие-
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мане основни насоки за развитие на сдружението
за периода 2019 – 2022 г.; 4. приемане на изменения и допълнения в устава на сдружението; 5.
приемане бюджета на сдружението за периода
2019 – 2022 г. Условията за представителство
са: всеки редовен член на сдружението може да
участва в общото събрание с право на един глас.
Едно лице може да представлява не повече от
трима членове на общото събрание въз основа
на писмено пълномощно. Преупълномощаване
не се допуска. Регистрацията ще се извърши
на 22.02.2019 г. в Клуба на железничаря от 14
до 15 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 13 от устава на
сдружението общото събрание ще се проведе
същия ден един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
11169
3. – Управителният съвет на Спортен к луб
по лека атлетика „Балкан“ – Ботевград, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ със свое решение от 12.12.2018 г. свиква общо събрание на
18.02.2019 г. в 19 ч. в Спортна зала „Георги
Хрис т ов“ – Бо т евг ра д, п ри с лед н и я д невен
ред: 1. изменение и допълнение на устава на
к луб по лека атлетика „Балкан“ – Ботевград;
2. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден на същото място в 20 ч. при същия
дневен ред.
11128
29. – Управителният съвет на сдружение
„Волейболен клуб „Импулс“ – Долна Оряховица,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава
на сдружението свиква годишно общо събрание
на 1.03.2019 г. в 17,30 ч. в пресцентъра на спортна зала „Никола Петров“ – Горна Оряховица,
ул. Васил Априлов № 26, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността за 2018 г., финансов
план и насоки за развитие през 2019 г. на ВК
„Импулс“; 2. приемане на ГФО за 2018 г.; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час на
същото място, при същия дневен ред и се счита
за законно колкото и членове да се явят.
11195
77. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Монтана, на основание чл. 81, ал. 2
от Закона за адвокатурата свиква редовно годишно събрание на колегията на 26.01.2019 г. в
10 ч. в Монтана, хотел „Житомир“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския
съвет за 2018 г. и вземане на решения; 2. отчет
на контролния съвет за 2018 г. и вземане на решение; 3. отчет за работата на дисциплинарния
съд; 4. приемане на бюджет на адвокатския
съвет за 2019 г.; 5. избор на делегати за общото
събрание на адвокатите в страната; 6. въпроси,
включени в дневния ред на основание чл. 81,
ал. 3 от Закона за адвокатурата.
11056
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „Ротари К луб – Несебър“
на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свик ва
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извънредно общо събрание на 18.02.2019 г. в
18 ч. в залата на хотел „Мариета Палас“, Несебър, област Бу ргас, при дневен ред: изменение
в устава на „Ротари К л уб – Несебър“: а) в
чл. 2, изречение т рето текст ът „а адресът на
у правление – хотел „Маринер“, к.к. Слънчев
бряг“ се замен я със следни я текст: „а адресът
на управление – хотел „Мариета Палас“, Несебър, област Бу ргас“; б) чл. 15, изречение т рето
придобива следната редак ци я: „Свик ването се
извършва чрез покана. Поканата се обявява в
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел, воден от А генци ята по вписвани ята, и се
поставя на м ястото за обявлени я в сградата, в
която се намира управлението на сдружението,
най-малко един месец преди насрочени я ден.“
При липса на к вору м на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото м ясто и при същия дневен ред.
11205
1. – Управителният съвет на ФК „Георги
Бенковски“ – Пазарджик, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
ФК на 12.02.2019 г. в 16 ч. на адрес: Пазарджик,
ул. Никола Ръжанков № 7, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. прекратяване на сдружението; 2.
обявяване в ликвидация и избор на ликвидатор;
3. определяне срок за ликвидация. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч. на
същия адрес и при същия дневен ред.
11032
1. – Управителният съвет на Училищно настоятелство при ЦДГ „Майчина грижа“ – Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на членовете
на сдружението на 28.02.2019 г. в 18 ч. в административната сграда на ЦДГ в Пловдив,
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ул. Христо Г. Данов № 33, при следния дневен
ред: 1. разглеждане, обсъждане и приемане на
отчета за дейността на УС на сдружението за
времето на неговия мандат; 2. промени в състава на управителния съвет на сдружението и
избор на нов; 3. разни. Писмените материали
по дневния ред се намират в канцеларията на
ЦДГ „Майчина грижа“ в Пловдив, ул. Христо
Г. Данов № 33, и са на разположение на членовете на сдружението всеки работен ден от 9 до
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час покъсно на същото място и при същия дневен ред
и се провежда, колкото и членове да се явят.
11127
11. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на „Сд ру жен ие х а н дба лен к л у б „Уг ърч и н“ – Уг ърч и н,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 29, ал. 1
от устава на сдружението и решение на УС
от 7.12.2018 г. свиква общо отчетно-изборно
събрание на 22.02.2019 г. в 14 ч. в седалището
на сдружението на адрес: Угърчин, пл. Петър
Балевски № 3, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на сдружението за периода
1.01.2018 г. – 31.12.2018 г.; 2. отчет на КС за
същия период; 3. освобождаване на членове на
УС и КС от отговорност за дейността на сдружението; 4. изменение и допълнение на устава,
свързано с промяна в начина на обявяване на
поканата за свикване на общо събрание и промяна в числеността на УС; 5. избор на нов УС
и КС, председател и секретар на сдружението;
6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един
час и ще се проведе на същото място при същия дневен ред.
11124

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
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