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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 316
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 културното наследство, приет от 44-то
Народно събрание на 19 декември 2018 г.
Издаден в София на 21 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
културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от
2009 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.; изм., бр. 92
и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от
2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15
и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 16, 52 и
74 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г. и бр. 7, 77, 89 и
98 от 2018 г.)
§ 1. Създава се чл. 43а:
„Чл. 43а. Идентификацията на нематериалното културно наследство е научно-изследователска дейност, чрез която се определя дали
дадено нематериално свидетелство съответства на критериите за културна ценност, като
за неговата класификация и категоризация се
прилага съответно глава шеста, раздел II.“
§ 2. В чл. 96 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Идентификацията на движими култу рни ценности е нау чно-изследователска
дейност, чрез която се определя дали една
вещ съответства на критериите за културна
ценност, както и нейната класификация и
категоризация по реда на този закон.
(2) Идентификацията на културни ценности
се извършва от националните и регионалните
музеи самостоятелно или съвместно с други
научни или културни институти и висши
училища. Право да извършват идентификация
имат и общински и частни музеи, определени
със заповед на министъра на културата.“
§ 3. В чл. 97 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Физически и юридически лица, притежаващи вещи или колекции от вещи, които
могат да се определят като културни ценности,
може да поискат тяхната идентификация по
реда на чл. 96, ал. 2.“

2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Не подлежат на идентификация за целите на последваща продажба произведения
на българското изобразително и приложно
изкуство във всички разновидности, създадени
след 1900 г., както и български печатни книги,
издадени след 1805 г.“
§ 4. Член 101 се изменя така:
„Чл. 101. Министърът на културата не издава заповед в случаите по чл. 100, ал. 4, а
директорът на музея не издава удостоверение
по чл. 98, ал. 3 или по чл. 100, ал. 5, ако има
данни да се предположи, че вещите – обект на
идентификация, са незаконно придобити или
фалшифицират произведение на живописта,
скулптурата, графиката или археологически
предмети. В тези случаи те уведомяват органите на Министерството на вътрешните
работи и прокуратурата.“
§ 5. Член 109 се изменя така:
„Чл. 109. Колекционер е физическо или
юридическо лице, собственик или владелец
на културни ценности, идентифицирани като
колекция и вписани в регистъра по чл. 102.“
§ 6. В глава шеста в наименованието на раздел IV думите „и ползвателите“ се заличават.
§ 7. В чл. 111 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя
така: „Юридическите и физическите лица,
собственици или владелци на идентифицирани
движими културни ценности и/или колекции
от такива ценности, имат право:“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Музеят, в който са идентифицирани
движимите културни ценности, може да ги
приеме в случаите по ал. 1, т. 2, ако има условия за тяхното съхранение. Отношенията
между собственика или владелеца и музея се
уреждат с писмен договор.“
§ 8. В чл. 112 текстът преди т. 1 се изменя
така: „Юридическите и физическите лица,
собственици или владелци на идентифицирани дви ж ими к улт у рни ценности и/или
колекции от такива ценности, имат следните
задължения:“.
§ 9. В чл. 115 след думите „Закона за кооперациите“ се добавя „и вписани в регистъра
по чл. 116, ал. 1“.
§ 10. В чл. 122 се създава ал. 4:
„(4) В случай на достатъчно данни, че удостоверението по чл. 98, ал. 3 е издадено въз
основа на невярно експертно заключение, или
при наличие на сигнали относно автентичността на вещта, предмет на идентификация,
министърът на културата или оправомощено
от него длъжностно лице издава мотивирана заповед за спиране на търга и уведомява
органите на Министерството на вътрешните
работи.“
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§ 11. В чл. 128 ал. 1 се изменя така:
„(1) Износът и временният износ на движими културни ценности от територията на
страната се извършват с разрешение за износ
или сертификат за износ. Износ на придобити извън територията на страната културни
ценности по чл. 97, ал. 6 в страните от Европейския съюз се извършва с документите им
за произход, с които са били внесени.“
§ 12. В чл. 177 ал. 1 се изменя така:
„(1) Копия, реплики и предмети с търговско
предназначение могат да се изработват само
след съгласие от собственика на недвижимата
културната ценност, съответно от лицето, на
което е предоставено правото на управление, а за културни ценности, съхранявани
във фондовете на музеи, библиотеки и архиви – от директора на съответната институция.
Отношенията между собственика, съответно
лицето, на което е предоставено правото на
управление, и музея, библиотеката или архива
се уреждат с възмезден договор при спазване
на изискванията на Закона за авторското
право и сродните му права.“
§ 13. В чл. 179 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Създаването, разпространението и
използването на изображения на културни
ценности за лични нужди с представителна,
образователна и научна цел, включително
за създаване, издаване и разпространение на
научни трудове и публикации, е свободно.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Създаването на изображения на археологически недвижими културни ценности с
мозайки, стенописи или скални рисунки се
извършва при спазване на условията, определи
с предписанията за опазването им.
(4) Възпроизвеждането изцяло или отчасти
в изображение или по друг начин на новооткрити и/или новопроучени археологически
културни ценности се извършва при спазване
на изискванията на Закона за авторското право
и сродните му права. Проучвателят не може
да откаже съгласие при възпроизвеждане, в
случай че то е необходимо за проектантска
дейност по смисъла на глава пета, раздел V
при спазване на авторските му права.“
§ 14. В чл. 202 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Който като член на комисията по
чл. 96, ал. 3 или лице, вписано в регистъра по
чл. 96, ал. 4, писмено даде невярно експертно
заключение по чл. 98, ал. 1, се наказва с глоба
в размер от 10 000 до 20 000 лв., ако деянието
не съставлява престъпление, и се заличава
от регистъра по чл. 96, ал. 4.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Лицата, които до влизането в сила
на този закон са поискали идентификация и
регистрация на движими културни ценности
от Националния исторически музей или от
съответния регионален музей и музеят не е
извършил идентификацията и регистрацията,
могат да поискат тяхната идентификация и
регистрация от друг музей по реда на чл. 96,
ал. 2.
§ 16. В Наказателния кодекс (обн., ДВ,
бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм.,
бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89
от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г.,
бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от
1982 г.; бр. 31 от 1982 г., бр. 44 от 1984 г.,
бр. 41 и 79 от 1985 г.; бр. 80 от 1985 г.; бр. 89
от 1986 г.; бр. 90 от 1986 г.; бр. 37, 91 и 99 от
1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86
от 1991 г.; бр. 90 от 1991 г.; бр. 105 от 1991 г.,
бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от
1995 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102
от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от
1997 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83,
85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от
1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от
2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92
от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76,
86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г.,
бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67
и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и
102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и
60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17,
61 и 84 от 2013 г, бр. 19, 53 и 107 от 2014 г.,
бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47
от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционн ия
съд от 2016 г. – бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95 от
2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г. и бр. 55
от 2018 г.) се създава чл. 278б1:
„Чл. 278б1. (1) Който с цел да набави за себе
си или за другиго имотна облага фалшифицира произведение на живописта, скулптурата,
графиката или археологически предмети или
обекти, се наказва с лишаване от свобода до
една година и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.
(2) С наказанието по ал. 1 се наказва и
лице, което предлага в продажба или пуска
в обръщение като автентични произведения
на живописта, скулптурата, графиката или
археологически предмети.
(3) Лице, което даде невярно заключение,
което удостоверява автентичността на произведения на живописта, скулптурата, графиката
или археологически предмети или обекти,
се наказва с лишаване от свобода до една
година и с глоба от три хиляди до тридесет
хиляди лева.
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(4) Ако деянието е извършено от лице при
упражняване на търговска дейност, наказанието е лишаване от свобода до три години
и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди
лева, както и лишаване от права по чл. 37,
ал. 1, т. 7.
(5) Предметът на престъплението се отнема
в полза на държавата.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 19 декември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
11262

УКАЗ № 317
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 устройство на територията, приет от 44-то
Народно събрание на 19 декември 2018 г.
Издаден в София на 21 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 устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от
2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от
2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65
от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105
от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82,
106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г.,
бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17,
19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87
от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29,
32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15,
24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и
105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г.,
бр. 15 и 51 от 2016 г., бр.13, 63, 92, 96 и 103 от
2017 г. и бр. 21, 28 и 55 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 83 се създават ал. 4 – 8:
„(4) Водоснабдителни и канализационни
проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания се
изграждат въз основа на парцеларни планове
по чл. 110, ал. 1, т. 5.
(5) С парцеларния план по ал. 4 се определят сервитутни ивици, върху които не се
разрешават строежи и засаждане на трайни
насаждения. Условията и редът за определяне
на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за
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упражняване на сервитутите се определят с
наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(6) Лицата, които изграждат и експлоатират
общите водоснабдителни и канализационни
проводи (мрежи) и съоръжения, публична
държавна и публична общинска собственост,
имат право:
1. на прокарване и изграждане на тръбопроводи и съоръжения за водоснабдяване
или отвеждане на отпадъчни води и наземни
съоръжения към тях;
2. техни представители да влизат и да преминават през засегнатите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с изграждането
и/или експлоатацията на линейните обекти
по ал. 4 и съоръженията към тях, включително право на преминаване на техника през
засегнатите поземлени имоти;
3. да извършват дейности по отстраняване
на аварии.
(7) В границите на сервитутните ивици в
засегнатите поземлени имоти не се допуска:
1. извършване на застрояване или засаждане на трайни насаждения;
2. прокарване на проводи на други мрежи
на техническата инфраструктура, с изключение на случаите, когато това е допуснато с
нормативен акт, при спазване на техническите
и други изисквания.
(8) Собственикът на засегнатия имот няма
право да премества изградените в имота
му линейни обекти и съоръжения по ал. 4.
Промяната на собствеността не прекратява
ограниченията в ползването на засегнатите
поземлени имоти.“
§ 2. Създават се чл. 83а и 83б:
„Чл. 83а. (1) Правата на лицата, които
изграждат и експлоатират водоснабдителни
и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения възникват, когато:
1. с влязъл в сила парцеларен план се
определи разположението и размерите на
сервитутните ивици на водоснабдителните и
канализационни проводи (мрежи) и съоръжения в засегнатите имоти, и
2. е изплатено или внесено еднократно
обезщетение по реда на ал. 2 на разположение на собственика и на носителите на други
вещни права върху засегнатия имот.
(2) Определянето на размера и изплащането
на еднократните обезщетения се извършват по
реда на чл. 210 и 211. Обжалването на размера
на обезщетението от заинтересованите лица
не препятства упражняването на правата по
чл. 83, ал. 6 от лицата по ал. 1.
(3) Размерът на обезщетението по ал. 1,
т. 2 се определя при прилагане на следните
критерии:
1. площта на засегнатия поземлен имот,
включена в границите на сервитутните ивици;
2. видовете ограничения на ползването;
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3. срока на ограничението;
4. справедливата пазарна оценка на имота
или на частта от него, която попада в границите на сервитутните ивици.
(4) Независимо от обезщетението по ал. 1,
т. 2 лицата, които изграждат и експлоатират
водоснабдителни и канализационни проводи
(мрежи) и съоръжения, са длъжни да възстановят всички причинени вреди в имота и да
заплатят на собственика парично обезщетение
за ограниченията при ползването му извън
сервитутните ивици за времето на фактичес
кото строителство.
(5) Сервит у тните ивици, определени с
подробния устройствен план, се отразяват
в кадастъра по реда на чл. 31а от Закона за
кадастъра и имотния регистър.
Чл. 83б. (1) Разпоредбите на чл. 83 и 83а се
прилагат и при реконструкция или основен
ремонт на съществуващи водоснабдителни и
канализационни проводи (мрежи) и съоръжения, когато се променят трасето, обхватът и
границите на сервитутните ивици, нанесени
в кадастрална карта, специализирана карта,
кадастрален план или карта на възстановената
собственост.
(2) С наредбата по чл. 83, ал. 5 се определят
условията и редът, при които в сервитутните
ивици на съществуващи водоснабдителни и
канализационни проводи (мрежи) и съоръжения могат да се разполагат допълнителни
(заместващи) проводи за водоснабдяване и
отвеждане на отпадни води.“
§ 3. В чл. 115 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 и 4 преди думата „дружества“ се
добавя „експлоатационните“.
2. В ал. 6 думите „като се заплащат само
действителните разходи, направени за създаването на копия от документацията“ се
заличават, а думите „срок 7 дни“ се заменят
с „14-дневен срок“.
§ 4. В чл. 124а се създава ал. 9:
„(9) Изработването на парцеларни планове
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии, разположени на територията на повече
от една община в границите на една област
или на територията на повече от една област,
се разрешава със заповед на компетентния
орган по чл. 124а, ал. 3 или 4, въз основа на
задание, което включва варианти на трасето.“
§ 5. В чл. 124б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „по
чл. 124а, ал. 5 се дават от органите по чл. 124а,
ал. 1, 3 и 4“ се заменят със „се издават“, а
думите „а от органите по чл. 124а, ал. 2 – в
14-дневен срок от постъпване на искането за
разрешение“ се заличават.
2. Създава се ал. 6:
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„(6) При необходимост компетентният орган по чл. 124а, ал. 3 или 4 може да наложи
строителна забрана за времето, необходимо
за създаването на парцеларните планове по
чл. 124а, ал. 9, но за не повече от две години.
Налагането на строителна забрана спира прилагането на действащите за територията общи
и подробни устройствени планове в обхвата
на засегнатите поземлени имоти по приетия
вариант на трасе, на който е извършена оценка
по екологичното законодателство. Заповедта
за налагане на строителна забрана се съобщава с обявление, обнародвано в „Държавен
вестник“, и може да бъде обжалвана по реда
на чл. 215.“
§ 6. В чл. 125 се създава нова ал. 4:
„(4) Експлоатационните дружества предоставят безвъзмездно необходимите данни за
изработване на заданието и на опорния план
в 14-дневен срок от поискването им.“
§ 7. В чл. 126, ал. 6, т. 2 накрая се добавя
„и/или ограничаване на правото на собственост върху поземлените имоти“.
§ 8. В чл. 127, ал. 2 думите „и експлоатационните дружества“ се заличават.
§ 9. В чл. 128, ал. 6 думите „и експлоатационните дружества“ се заличават.
§ 10. Създава се чл. 128а:
„Чл. 128а. (1) Съгласуването на заданията,
на предложенията за изменение на подробни устройствени планове и на проектите на
устройствени планове и техни изменения с
експлоатационните дружества се извършва служебно от кмета на общината или от
компетентния орган по чл. 124а, ал. 3, 4 и 6.
Експлоатационните дружества са длъжни да
предоставят исканата информация, мотивирани възражения и предписания в 14-дневен
срок от поискването.
(2) Когато изработването на проект на
подробен устройствен план или на негово изменение е по инициатива на лица по чл. 124а,
ал. 5, кметът на общината, съответно компетентният орган по чл. 124а, ал. 3, 4 и 6, в
7-дневен срок от постъпване на заявлението
изпраща проекта на задание, съответно на
скицата по чл. 135, ал. 2, на експлоатационните дружества, които са длъжни в 14-дневен
срок да предоставят необходимите данни и
предписания за изработване на съответния
проект.
(3) В 7-дневен срок от внасянето в общината на проекта на подробен устройствен план
или на негово изменение от лица по чл. 124а,
ал. 5 кметът на общината, съответно компетентният орган по чл. 124а, ал. 3, 4 и 6, го
изпраща за съгласуване на експлоатационните
дружества, които са длъжни в 14-дневен срок
да съгласуват проекта, да направят мотивирани възражения или да дадат допълнителни
предписания.
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(4) В случай че в сроковете по ал. 1 и 3
експлоатационно дружество не представи мотивирано възражение, се приема, че съгласува
проекта без забележки.“
§ 11. В чл. 129 се създава ал. 6:
„(6) След влизането в сила на заповедта
за одобряване на подробен устройствен план
за обекти на техническата инфраструктура,
разположени на територията на повече от
една община в границите на една област или
в границите на повече от една област, кметовете на съответните общини издават заповед
за служебно отразяване на тези обекти в
действащия за територията общ устройствен
план, без да се изменя планът. Когато след
отразяването на обектите на техническата
инфраструктура се налагат други промени в
общия устройствен план, те се извършат при
условията и по реда за неговото изменение.“
§ 12. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 8 се изменя така:
„(8) В случаите по ал. 7 изработване на проект за нов подробен устройствен план или на
проект за изменение на подробния устройствен
план се разрешава от органа, компетентен да
одобри проекта на общ устройствен план или
на изменение на действащ общ устройствен
план, а за Столична община – от общинския
съвет.“
2. Създава се ал. 9:
„(9) В процеса на изработване на проект
на общ устройствен план или на проект за
изменение на общ устройствен план изработването на проект на подробен устройствен план
по чл. 124, ал. 9 се разрешава от органа по
чл. 124а, ал. 3 и 4. Разрешението за изработване
на подробен устройствен план се предоставя
на органа, компетентен да одобри проекта на
общ устройствен план или проекта за неговото
изменение, когато той е различен от органа,
издал разрешението. Органът, компетентен
да одобри проекта на общ устройствен план
или проекта за изменение на общия устройствен план, отразява обекта на техническата
инфраструтура в проекта на общ устройствен
план или в проекта за изменение на общия
устройствен план.“
§ 13. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава нова т. 6:
„6. се налага предвижданията му да бъдат
съобразени с одобрен парцеларен план, разрешен на основание чл. 124а, ал. 9;“.
2. В ал. 3, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на
случаите по чл. 124а, ал. 9“.
3. Създава се нова ал. 8:
„(8) Без да се изменя планът за застрояване и без да се променя установеното с плана
за регулация предназначение, по реда на
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ал. 6 може да се допуска от високо в средно
и/или ниско и от средно в ниско по характер
застрояване. Издадените визи не променят
предвижданията на действащия план за застрояване. Разрешените въз основа на тях строежи
могат да се пристрояват и/или надстрояват
до обема на предвижданията на действащия
план за застрояване или се премахват по реда
на чл. 53а.“
4. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 14. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думата „14-дневен“ се заменя с
„едномесечен“.
2. В ал. 5 се създават изречения второ
и т рето: „При на личие на основание по
чл. 134, ал. 1, т. 6 компетентният орган по
ал. 1 нарежда да се изработи служебно проект за изменение на действащите общ и/или
подробен устройствен план за привеждането
им в съответствие с одобрения парцеларен
план, разрешен на основание чл. 124а, ал. 9.
Заповедта се издава в едномесечен срок от
влизането в сила на парцеларния план.“
3. Създава се ал. 7:
„(7) Заповедите по ал. 3 и 5 се съобщават
на заинтересованите лица по чл. 131 по реда
на чл. 124б, ал. 2.“
§ 15. В чл. 140 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „поиска“ се заменя с „подаде заявление за издаване на“, а изречение
второ се заличава.
2. В ал. 3 думите „чл. 134, ал. 6 и 7“ се
заменят с „чл. 134, ал. 6, 7 и 8“.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Визата за проектиране се издава от
главния архитект на общината, съответно от
областния управител, от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Визата
за проектиране на специални обекти, свързани
с отбраната и сигурността на страната, се издава от министъра на отбраната, от министъра
на вътрешните работи, от председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“
или от председателя на Държавна агенция
„Разузнаване“, когато се отнася за обекти на
съответното министерство или агенция. Визата за проектиране се издава в едномесечен
срок от постъпване на заявлението по ал. 1.“
§ 16. В глава осма, раздел І се създава
чл. 140а:
„Чл. 140а. (1) В заявлението по чл. 140, ал. 1
възложителят или упълномощеното от него
лице може да поиска с визата за проектиране
да му бъдат предоставени и изходните данни,
необходими за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура от съответните експлоатационни
дружества, като опише инвестиционното си
намерение.
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(2) В 7-дневен срок от получаването му
компетентният орган по чл. 140, ал. 7 изпраща
заявлението по ал. 1 до експлоатационните
дружества за предоставяне на исканите изходни данни, необходими за изработване на
инвестиционния проект и на условията за
присъединяване към мрежите на техническата
инфраструктура.
(3) В 14-дневен срок от получаване на
заявлението експлоатационните дружества
предоставят служебно становища на компетентния орган по чл. 140, ал. 7, съдържащи
исканите в заявлението по ал. 1 изходни данни,
необходими за проектирането и условията за
присъединяване.
(4) Изходните данни и условията за присъединяване съдържат техническите параметри
и изискванията на съответното дружество
към съоръженията в присъединявания обект,
схема с посочване на начина и мястото на
присъединяване, необходимите сервитутни
зони на съоръженията за присъединяване,
възможните срокове за присъединяване, както
и други данни, определени в наредбите по
чл. 84, ал. 3 от този закон и чл. 116, ал. 7,
чл. 125, ал. 3 и чл. 196, ал. 1 от Закона за
енергетиката.
(5) В тридневен срок от предоставянето на
всички изходни данни по ал. 4 от експлоатационните дружества компетентният орган по
чл. 140, ал. 7 уведомява заявителя по ал. 1,
който в тридневен срок може да направи
възражения.
(6) При липса на възражения в срока по
ал. 5 компетентният орган по чл. 140, ал. 7
издава визата за проектиране. При наличие
на възражения се повтаря процедурата по
ал. 2 и 3, като заявителят не може да прави
повторно възражение.
(7) Във визата за проектиране по ал. 6
освен данните по чл. 140 се включват и предоставените от експлоатационните дружества
изходни данни и условия за присъединяване
към мрежите на техническата инфраструктура.
(8) Визата за проектиране по ал. 6 е основание за сключване на договори с експлоатационните дружества за временно водоснабдяване на строителната площадка по време
на изпълнение на строителството и/или за
временно електроснабдяване на строителния
обект – когато в имота не е осигурено захранване, и на договори за присъединяване към
мрежите на техническата инфраструктура при
посочените в нея условия, ако в едногодишен
срок от влизането є в сила възложителят
внесе за съгласуване и одобряване инвестиционния проект. Експлоатационните дружества
не могат да поставят допълнителни условия,
утежняващи възложителя. Когато в едногодишния срок от влизането в сила на визата за
проектиране възложителят не внесе за съгла-
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суване и одобряване инвестиционния проект,
той следва да поиска от експлоатационните
дружества да му предоставят нови изходни
данни и условия за присъединяване по реда,
определен в наредбите по чл. 84, ал. 3 от този
закон и чл. 116, ал. 7, чл. 125, ал. 3 и чл. 196,
ал. 1 от Закона за енергетиката.
(9) Образецът на заявлението по ал. 1 се
утвърждава от министъра на регионалното
развитие и благоустройството след съгласуване
с председателя на Комисията за енергийно и
водно регулиране.“
§ 17. В чл. 143, ал. 1 т. 3 се отменя.
§ 18. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) За издаване на удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1,
т. 1 Дирекцията за национален строителен
контрол изисква по служебен път документ за
признаване на придобито висше образование
в чуждестранни висши училища, издаван от
Националния център за информация и документация.“
2. Досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 5, 6, 7 и 8.
§ 19. В чл. 182, ал. 2 след думите „имат
право да извършват“ се добавя „лицата по
чл. 83б“.
§ 20. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При неизпълнение на задълженията
по чл. 125, ал. 4, чл. 128а и по чл. 140а, ал. 3
кметът на общината, съответно областният
у п рави тел, минист ърът на рег иона лно то
развитие и благоустройството, министърът
на отбраната, министърът на вътрешните
работи, председателят на Държавна агенция
„Национална сигурност“ или председателят
на Държавна агенция „Разузнаване“ налага
имуществена санкция на съответното експлоатационно дружество в размер на 1000 лв.
седмично до изпълнение на задължението.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1 и ал. 2“ се заменят с „ал. 1, 2 и 3“.
§ 21. В допълнителните разпоредби в § 3
ал. 2 се изменя така:
„(2) Цените на административно-техническите услуги, които предоставят експлоатационните дружества в процеса на инвестиционното проектиране и разрешаване на
строителството – предоставяне на изходни
данни, необходими за проектирането и за
присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, съгласуване на проекти,
даване на становища или предписания и
други, извън случаите, когато се предоставят безвъзмездно, се определят с тарифа от
Комисията за енергийно и водно регулиране
при условията на чл. 7а от Закона за ограни-
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чаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската
дейност. Тарифата се обнародва в „Държавен
вестник“ и се публикува на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно
регулиране, както и на интернет страниците
на експлоатационните дружества – в частта
є за съответното дружество.“
§ 22. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 66 от
2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 101 от 2015 г.) в
§ 149 думите „1 януари 2019 г.“ се заменят с
„1 януари 2021 г.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. Сервитутните ивици на съществуващите водоснабдителни и канализационни
проводи (мрежи) и съоръжения – публична
държавна и публична общинска собственост,
се отразяват в кадастъра по реда на чл. 31а
от Закона за кадастъра и имотния регистър с
размер и разположение на зоната на ограничение, определени в наредбата по чл. 13, ал. 1.
§ 24. (1) Наредбите по чл. 84, ал. 3 от този
закон и чл. 116, ал. 7, чл. 125, ал. 3 и чл. 196,
ал. 1 от Закона за енергетиката се привеждат
в съответствие с разпоредбите на този закон
в двумесечен срок от влизането му в сила.
(2) В срока по ал. 1 Комисията за енергийно
и водно регулиране приема тарифата за цените
на услугите по § 3, ал. 2 от допълнителните
разпоредби.
§ 25. (1) Започнатите производства за изработване на проекти на устройствени планове
или на проекти за изменение на устройствени
планове, които не са приключили до влизането в сила на този закон с издаване на
акт за одобряването им, се приключват по
досегашния ред.
(2) Започнати са производствата по ал. 1,
за които до влизането в сила на този закон е
издадено разрешение от компетентния орган
за изработването на съответния проект.
§ 26. (1) Започнатите производства по
съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и по издаване на разрешение за
строеж, които не са приключили до влизането в сила на този закон, се приключват по
досегашния ред.
(2) Започнати са производствата по ал. 1,
за които до влизането в сила на този закон е
внесен инвестиционен проект за съгласуване
и одобряване от компетентния орган и/или
за издаване на разрешение за строеж. За започнато производство се смята и наличието
на съгласуван от компетентния орган идеен
инвестиционен проект.
§ 27. (1) Започнатите производства по
издаване на визи за проектиране до влизането в сила на този закон се приключват по
досегашния ред.
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(2) Започнати са производствата по ал. 1,
за които до влизането в сила на този закон
е подадено заявление за издаване на виза за
проектиране.
§ 28. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82
и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г.,
бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от
2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г., бр. 13,
58 и 103 от 2017 г. и бр. 17, 77 и 83 от 2018 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 54:
а) в ал. 1 т. 5 се отменя;
б) в ал. 2, т. 2, буква „б“ думите „ал. 1, т. 5
и 6“ се заменят с „ал. 1, т. 6“.
2. В чл. 55, ал. 1, т. 1 думите „чл. 54, ал. 1,
т. 5 – 7“ се заменят с „чл. 54, ал. 1, т. 6 и 7“.
3. В чл. 56, ал. 1 в текста преди т. 1 навсякъде думите „и т. 5 – 7“ се заменят с „и
т. 6 и 7“.
4. В чл. 61, ал. 1, т. 1 и ал. 2 думите „с
диаметър под 1500 мм“ се заличават.
§ 29. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за управление на отпадъците (обн.,
ДВ, бр. 105 от 2016 г.; изм., бр. 102 от 2017 г.)
в § 68 от преходните и заключителните разпоредби думите „1 януари 2019 г.“ се заменят
с „1 януари 2021 г.“.
§ 30. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34
и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45,
56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г.,
бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94,
100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от
2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105
от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98
от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.;
Решение № 5 от 2012 г. на Конституционния
съд – бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от
2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105
от 2014 г., бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г.,
бр. 32, 43, 74, 80 и 97 от 2016 г., бр. 88, 92,
96, 97 и 99 от 2017 г. и бр. 98 от 2018 г.) в
чл. 4, ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Обжалването на свързаните с тях актове се
извършва по местонахождението на общината,
в чийто район е възникнало задължението,
по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 31. Образуваните съдебни производства
по Закона за местните данъци и такси, които
не са приключили до влизането в сила на
този закон, се довършват по досегашния ред.
§ 32. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 19 декември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
11263
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УКАЗ № 318
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията
на Република България на съюзнически и на
чужди въоръжени сили, приет от 44-то Народно събрание на 19 декември 2018 г.
Издаден в София на 21 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за преминаването
през и пребиваването на територията на
Република България на съюзнически и на
чужди въоръжени сили (обн., ДВ, бр. 102 от
2005 г.; изм., бр. 35 от 2009 г., бр. 23 от 2011 г.,
бр. 13 и 98 от 2016 г. и бр. 14 от 2018 г.)
§ 1. Член 40 се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 2. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53,
67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42
от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от
2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86,
88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г.,
бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от
2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и
100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение
№ 2 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 32
от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и
75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97
и 101 от 2016 г., бр. 85 и 97 от 2017 г. и бр. 14
и 24 от 2018 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 9г:
„§ 9г. До създаването на техническите
и организационни условия за издаване на
картата по чл. 59, ал. 6 Министерството на
вътрешните работи издава на военнослужещите и членовете на цивилния компонент на
структура на НАТО, разположена в Република
България, както и на техните зависими лица
разрешения за пребиваване, без да са налице изискванията на Закона за чужденците в
Република България, или удостоверения за
пребиваване, без да са налице изискванията на Закона за влизането, пребиваването
и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз, които не са
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български граждани, и членовете на техните
семейства. Министерството на отбраната предоставя писмено необходимата информация
на Министерството на вътрешните работи за
издаване на съответните документи.“
2. В § 21 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за българските лични
документи (обн., ДВ, бр. 101 от 2016 г.; изм.,
бр. 97 от 2017 г.) думите „от 1 януари 2019 г.“
се заменят с „от 1 януари 2020 г.“.
§ 3. В Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз, които не са
български граждани, и членовете на техните
семейства (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; изм.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 36,
93 и 102 от 2009 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 21 от
2012 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г.,
бр. 97 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г. и бр. 14 и 56
от 2018 г.) чл. 14а се изменя така:
„Чл. 14а. Военнослужещите и членовете на
цивилния компонент на структура на Организацията на Северноатлантическия договор
(НАТО), разположена в Република България,
както и техните зависими лица пребивават в
Република България, без да са налице изискванията на този закон.“
§ 4. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74,
82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9
и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16,
23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 15, 33, 97, 101 и
103 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г. и бр. 14, 24, 56
и 77 от 2018 г.) чл. 25д се изменя така:
„Чл. 25д. Военнослужещите и членовете
на цивилния компонент на структ у ра на
Организаци ята на Северноатлантическ и я
договор (НАТО), разположена в Република
България, както и техните зависими лица
пребивават в Република България, без да са
налице изискванията на този закон. Периодът
на пребиваването може да бъде по-дълъг от
една година.“
§ 5. Параграф 2, т. 2 влиза в сила от
31 декември 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 19 декември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
11264
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УКАЗ № 320
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 гражданското въздухоплаване, приет от
44-то Народно събрание на 20 декември 2018 г.
Издаден в София на 28 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 гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от
1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г.,
бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111
от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102
от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от
2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63,
73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г.,
бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г.,
бр. 12, 53 и 98 от 2014 г., бр. 28 и 89 от 2015 г.,
бр. 15 и 95 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г. и
бр. 56 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2а, ал. 3 думите „прехода към
военен контрол и ръководство на въздушното
пространство при повишаващи се нива на
извънредни условия“ се заменят с „извънредно положение, военно положение и/или
положение на война“.
§ 2. В чл. 8, ал. 4 думите „Регламент (ЕО)
№ 216/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи
правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция
за авиационна безопасност и за отмяна на
Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент
(ЕО) № 1592/20 02 и Ди рек т ива 20 04/36/
ЕО (ОВ, L 79/1 от 19 март 2008 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 216/2008“ се
заменят с „Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли
2018 г. относно общи правила в областта на
гражданското въздухоплаване и за създаването
на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти
(ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС)
№ 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви
2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008
на Европейския парламент и на Съвета и
Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ,
L 212/1 от 22 август 2018 г.)“, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2018/1139“.
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§ 3. В чл. 16в се правят следните изменения:
1. В ал. 8 думите „Регламент (ЕС) № 691/2010
на Комисията от 29 юли 2010 г. за определяне
на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и за
изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 за
определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги (OB, L
201/1 от 3 август 2010 г.)“ се заменят с „Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на
Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на
схема за ефективност на аеронавигационно
обслужване и мрежовите функции (ОВ, L
128/1 от 9 май 2013 г.)“.
2 . В а л . 9 д у м и т е „ Ре г л а м е н т (Е О)
№ 1794/2006 на Комисията от 6 декември
2006 г. за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване“
се заменят с „Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 391/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за
установяване на обща схема за таксуване на
аеронавигационното обслужване (ОВ, L 128/31
от 9 май 2013 г.)“.
§ 4. В чл. 16г се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 думите „Националната програма за обучение в областта на сигурността в
гражданското въздухоплаване и Националната
програма за сертифициране на служители по
сигурността, работещи на пунктове за проверка“ се заменят с „Националната програма
за обучение и сертифициране по сигурност в
гражданското въздухоплаване“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Проверките на пътниците, започващи
пътуване от летището, трансферните пътници и транзитните пътници, техните ръчни и
регистрирани багажи, лица, които не са пътници, екипажи и моторни превозни средства,
товари и поща, материали на авиационните
оператори, доставки на стоки, предназначени
за полета и летището, и контрола на достъпа
до зоните за сигурност на гражданските летища за обществено ползване се извършават от
сертифициран по ал. 2, т. 9, буква „а“ персонал
на летищния оператор.“
§ 5. В чл. 16е, ал. 1 думите „освен ако в
регламент на Европейския съюз е определен
друг срок, както и в случаите по чл. 10, ал. 2“
се заличават и се създава изречение второ:
„Този срок не се прилага:
1. когато в регламент на Европейския съюз
е предвиден друг срок;
2. когато възникне необходимост от събиране на допълнителни документи и/или
доказателства; в този случай 30-дневният срок
спира да тече до представянето на документите/доказателствата;
3. в случаите по чл. 10, ал. 2.“
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§ 6. В чл. 16к, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. операторите по наземно обслужване
и пълноправните контрольори (регулирани
агенти);“.
§ 7. В чл. 16о се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
„Достъпът до зоните за сигурност на гражданските летища се съгласува и с Главна
дирекция „Гранична полиция“ по критерии,
определени в Националната програма за
сигурност в гражданското въздухоплаване.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Физически лица могат да извършват
или да отговарят за извършването на проверки, контрол на достъпа или друг вид контрол
за сигурност в зони, различни от зоните за
сигурност, след извършването на успешна
ц ялостна проверка от Държавна агенци я
„Национална сигурност“ по критерии, определени в Националната програма за сигурност
в гражданското въздухоплаване.“
§ 8. Създава се чл. 16р:
„Чл. 16р. Пълноправният контрольор (регулиран агент) разработва, прилага и поддържа
програма за сигурност, одобрена от главния
директор на Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“.“
§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В а л . 4 д у м и т е „ Ре г л а м е н т ( Е О)
№ 216/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС)
2018/1139“.
2 . В а л . 5 д у м и т е „ Ре г л а м е н т ( Е О)
№ 216/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС)
2018/1139“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Главният директор на Главна дирекция
„Гра ж данска възд у хоп лавателна а дминистрация“ издава удостоверения за летателна
годност в съответствие с Приложение I,
част 21, раздел Б, подчаст 3, т. 21.Б.325 от
Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от
3 август 2012 г. за определяне на правила за
прилагане на сертифициране за летателна
годност и за опазване на околната среда на
въздухоплавателни средства и свързани с
тях продукти, части и оборудване, както и
за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ, L 224/1 от
21 август 2012 г.).“
§ 10. В чл. 25, ал. 1 думите „поддържането
на летателната годност“ се заменят с „техническото обслужване“.
§ 11. В чл. 26 думите „Регламент (ЕО)
№ 216/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС)
2018/1139“.
§ 12. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008“
се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/1139“.
2. В т. 2 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008“
се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/1139“.
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§ 13. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ сертифицира граж данските летища за обществено ползване при условията и по реда на
Регламент (ЕС) № 139/2014 за определяне на
изискванията и административните процедури във връзка с летищата в съответствие с
Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския
парламент и на Съвета (ОВ, L 44/1 от 14 февруари 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 139/2014“.“
§ 14. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Високорискови специализирани търговски операции се извършват при условията
и по реда на наредбата по ал. 8:
1. след разрешение, издадено от главния
директор на Главна дирекция „Гражданска
възду хоплавателна администрация“, в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 на
Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне
на технически изисквания и административни
процедури във връзка с въздушните операции
в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008
на Европейския парламент и на Съвета (ОВ,
L 296/1 от 25 октомври 2012 г.), или
2. с национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции,
издадено от главния директор на Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“.“
2. В ал. 8 след думата „свидетелствата“ сe
поставя запетая и се добавя „разрешенията“.
§ 15. В чл. 120, ал. 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се т. 1а:
„1а. издаване на сертификати по реда на
Регламент (ЕС) № 139/2014;“.
2. Точка 9 се изменя така:
„9. издаване на национални свидетелства
за авиационен оператор за специализирани
операции и разрешения за извършване на
високорискови специализирани търговски
операции, както и разглеждане на декларации,
в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012
при условия и по ред, определени с наредбата
по чл. 64, ал. 8.“
§ 16. В чл. 141а, ал. 2 думите „Регламент
(ЕС) № 691/2010 на Комисията от 29 юли
2010 г. за определяне на схема за ефективност
на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и за изменение на Регламент
(ЕО) № 2096/2005 за определяне на общи
изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги (ОВ, L 201/1 от 3 август 2010 г.)
и“ се заличават.
§ 17. В чл. 142 се правят следните изменения:
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1. В ал. 2 думите „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
по предложение на специализираното звено по
чл. 16ж, ал. 1“ се заменят с „ръководителя на
звеното за разследване на произшествия във
въздушния, водния и железопътния транспорт
в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
2. В ал. 5 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „ръководителят на
звеното за разследване на произшествия във
въздушния, водния и железопътния транспорт
в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
§ 18. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 20 и 21:
„20. допусне да се извърши или извърши
полет с безпилотно управляемо въздухоплавателно средство (дрон) в контролираното
въздушно пространство на страната без съответното разрешение;
21. откаже да предаде или укрие, повреди,
подмени или унищожи писмени обяснения,
документи, записи и каквато и да е информация или материали, които са изискани от
инспекторите на Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“.“
2. В ал. 3:
а) в т. 1 след думите „оператор по наземно
обслужване“ се поставя запетая и се добавя
„пълноправен контрольор (регулиран агент)“;
б) в т. 1а след думите „летищен оператор“
се поставя запетая и се добавя „пълноправен
контрольор (регулиран агент)“, а след думата
„сертификат“ се добавя „по чл. 16г, ал. 2, т. 9“
и текстът до края се заличава;
в) в т. 3 след думите „оператор по наземно
обслужване“ се поставя запетая и се добавя
„пълноправен контрольор (регулиран агент)“;
г) точка 4 се изменя така:
„4. летищен оператор, оператор по наземно обслужване, пълноправен контрольор
(регулиран агент), доставчик на аеронавигационно обслужване и авиационен оператор,
който не представи в определения от Главна
дирекция „Гражданска възду хоплавателна
администрация“ срок план за действие с цел
отстраняване на констатирани несъответствия
след извършване на инспекционни проверки;“
д) в т. 7 след думите „оператор по наземно
обслужване“ се поставя запетая и се добавя
„пълноправен контрольор (регулиран агент)“;
е) точка 8 се изменя така:
„8. доставчик на обучение по авиационна
сигурност, който извършва дейност без свидетелство за авиационен учебен център и без
одобрени програми за обучение от Главна
дирекция „Гражданска възду хоплавателна
администрация“ или използва инструктори
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по авиационна сигурност, които не притежават сертификат, издаден от главния директор
на Главна дирекция „Гражданска въздухо
плавателна администрация“ за съответната
програма за обучение;“
ж) създава се т. 8а:
„8а. доставчик на обучение, който издаде
удостоверителен документ за преминато обучение, без да е спазил реда за издаването му;“
з) създава се т. 8б:
„8б. доставчик на обучение, който допусне
лице да премине обучение по сигурността,
свързано с достъп до информация, която е
недостъпна за широката общественост, преди
да е приключила цялостната проверка или
проверката преди назначаване на работа;“
и) създава се т. 13:
„13. летищен оператор, който не провежда
тренировки по практическо отработване на
плана си за действия при актове на незаконна
намеса.“
3. В ал. 4:
а) в т. 4 думите „летищните власти“ се
заменят с „летищния оператор“ и накрая
се добавя „или при отпадане на служебна
необходимост“;
б) създават се т. 6 и 7:
„6. служител по сигурността на летищен
оператор, който допусне или разреши нерегламентиран достъп на лице или превозно
средство в зоните за сигурност на летище;
7. служител на летищен оператор, който
разпореди или допусне в зона за сигурност
лице и пренасяните от него вещи без извършване на проверка за сигурност.“
§ 19. В чл. 144, т. 14 думите „значима хардуерна и/или софтуерна“ се заличават.
§ 20. В § 3 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 59 се отменя.
2. В т. 62 думите „букви „д“, „е“, „ж“ и
„й“ от Приложение II към Регламент (ЕО)
№ 216/2008“ се заменят с „букви „д“, „е“ и
„и“ от Приложение І към Регламент (ЕС)
2018/1139“.
3. В т. 63 думите „понятие по смисъла на
Регламент (ЕО) № 216/2008“ се заменят с
„всяка експлоатация на въздухоплавателно
средство срещу заплащане или друго възнаграждение, която е обществено достъпна,
или когато не е обществено достъпна, която
се изпълнява по силата на договор между
оператор и ползвател на услугата, без да е
налице контрол от страна на ползвателя на
услугата над оператора“.
4. Създават се т. 73 и 74:
„73. „Пълноправен контрольор“ („регулиран агент“) е въздушен превозвач, агент,
товароизпращач или друго образувание, което
осигурява контрола на сигурността по отношение на товара или пощата.
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74. „Безпилотно въздухоплавателно средство (дрон)“ е въздухоплавателно средство,
което се управлява или е предназначено да
се управлява самостоятелно или да бъде
управлявано дистанционно, без на борда да
има пилот.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 декември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
11312
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„(2) Неприключилите проверки и производства пред съда по отменения Закон за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество се довършват по реда
на този закон.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 декември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
11310

УКАЗ № 321
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 противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество, приет от 44-то Народно събрание на
20 декември 2018 г.
Издаден в София на 28 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
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.; изм., бр. 20, 21, 41
и 98 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 153 се създава ал. 6:
„(6) Не съставляват законова пречка за
съществуването и надлежното упражняване
правото на иск за отнемане на незаконно
придобитото имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство или влизането в сила на присъда,
с която подсъдимият е признат за невинен за
престъпления, посочени в разпоредбата на
чл. 108, ал. 1 от закона.“
§ 2. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Неприключилите до влизането в сила на
този закон проверки и производства пред съда
във връзка с отменения Закон за отнемане в
полза на държавата на имущество, придобито
от престъпна дейност, както и производства
по установяване на конфликт на интереси и
налагане на административни наказания, се
довършват по досегашния ред от Комисията.“
2. Създава се нова ал. 2:

УКАЗ № 322
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 чистотата на атмосферния въздух, приет от
44-то Народно събрание на 20 декември 2018 г.
Издаден в София на 28 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
чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ,
бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм.,
бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от
2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г.,
бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86
от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и
93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35
и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от
2012 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г.,
бр. 58 от 2016 г., бр. 12, 58 и 85 от 2017 г. и
бр. 98 и 103 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2 се създава т. 6:
„6. изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление,
наричани по-нататък „твърди горива“, в т. ч.
контролът за спазване на изискванията за
качеството на твърдите горива при тяхното
пускане или предоставяне на пазара, и разпространението им.“
§ 2. В чл. 3, ал. 1 се създава т. 6:
„6. обекти, в които се извършват дейности
с твърди горива, свързани с тяхното производство или предоставяне на пазара и/или
тяхното разпространение.“
§ 3. В глава втора се създават чл. 8а и 8б:
„Чл. 8а. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на околната среда и
водите, министъра на икономиката и на пред-

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

седателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор приема наредба,
определяща изискванията за качеството на
твърдите горива, използвани за битово отопление, както и условията, реда и начина за
контрол на качеството на твърдите горива.
(2) Забранява се пускането на пазара на
твърди горива, които не отговарят на някое
от изискванията за качество, определени в
наредбата по ал. 1.
(3) Забранява се предоставянето и/или
разпространението на твърди горива, които
не отговарят на изискванията за качество,
опаковане и етикетиране, определени в наредбата по ал. 1.
(4) Видът на опаковката и етикета се определя в наредбата по ал. 1.
(5) Твърдите горива при тяхното пускане
и/или предоставяне на пазара, и/или разпространение се придружават от декларация
за съответствие с изискванията за качество
за всяка партида, наричана по-нататък „декларация за съответствие“.
(6) Забранява се разпространението на
твърди горива от лица и/или в обекти, които
не са вписани в регистъра по чл. 8б, ал. 1.
Чл. 8б. (1) Председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
създава и поддържа регистър на лицата, които
разпространяват твърди горива, и обектите,
в които се разпространяват твърди горива.
(2) Дейностите по разпространение на твърди горива се извършват от лицата и в обектите,
които са вписани в регистъра по ал. 1.
(3) В регистъра по ал. 1 се вписват лица,
които:
1. са регистрирани по Търговския закон;
2. не са обявени в несъстоятелност или
не се намират в производство за обявяване в
несъстоятелност или в ликвидация;
3. са заплатили държавна такса в размер,
определен в Тарифа № 11 за таксите, които
се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по
Закона за държавните такси (обн., ДВ, бр. 50
от 1999 г.; изм., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115
от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., бр. 27
и 33 от 2003 г.; изм., бр. 49 от 2003 г., бр. 32 и
104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от
2007 г., бр. 33 от 2008 г. и бр. 103 от 2012 г.).
(4) За вписване в регистъра по ал. 1 заинтересованите лица подават заявление по
образец, утвърден от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор, придружено от списък на обектите,
в които ще се извършва разпространение на
твърди горива, с посочване на тяхното местонахождение.
(5) В 14-дневен срок от постъпването на
заявлението председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
или оправомощено от него длъжностно лице
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вписва заявителя в регистъра и го уведомява
за номера, под който е вписан, освен в случаите на установени нередовности.
(6) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор или
оправомощено от него длъж ностно лице
уведомява писмено заявителя за допуснати
нередовности и определя срок до 14 дни за
отстраняването им, когато заявителят не
е заплатил таксата по ал. 3, т. 3 или не е
приложил списък с обектите, в които ще се
извършва разпространение на твърди горива.
(7) Когато се установи, че заявителят не
отговаря на изискванията на ал. 3, т. 1 или
2 или нередовностите не са отстранени в
срок, председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор или
оправомощено от него длъж ностно лице
мотивирано отказва вписване в регистъра
по ал. 1. Отказът за вписване подлежи на
обжалване по реда на А дминистративно
процесуалния кодекс.
(8) В 7-дневен срок от настъпването на промяна на посочените в списъка по ал. 4 данни
регистрираното лице е длъжно да уведоми за
това председателя на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор. Председателят на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор или оправомощено от
него длъжностно лице отразява заявените
промени в регистъра по ал. 1.
(9) Регистрацията е безсрочна.
(10) Регистърът по ал. 1 се създава и поддържа в съответствие със Закона за електронното управление.“
§ 4. Създава се чл. 9е:
„Чл. 9е. Задълженията на Република България за намаляване на националните емисии
на определени атмосферни замърсители, мониторингът на отрицателните въздействия на
замърсяването на въздуха върху екосистемите,
както и изискванията за изготвянето, приемането и прилагането на националната програма
за контрол на замърсяването на въздуха, се
определят с наредба на Министерския съвет.“
§ 5. Създава се чл. 17г:
„Чл. 17г. (1) Изпълнителният директор на
Изпълнителната агeнция по околна среда
или оправомощено от него длъжностно лице
създава и поддържа информационна система
за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове.
(2) Съдържанието и изискванията към
информационната система се определят с
наредбата по чл. 17, ал. 2.“
§ 6. В глава четвърта се създават чл. 18в
и 18г:
„Чл. 18в. (1) Лица, които пускат твърди
горива на пазара, са длъжни да оценят или
да организират оценяването и да удостоверят
съответствието им с изискванията за качество.
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(2) Редът и начинът за оценяване и удостоверяване на съответствието на твърдите горива
с изискванията за качество се определят с
наредбата по чл. 8а, ал. 1.
(3) Лица, които пускат твърди горива на
пазара, са длъжни да съставят декларация за
съответствие с изискванията за качество за
всяка партида.
(4) Изискванията за съдържанието на декларацията за съответствие се определят с
наредбата по чл. 8а, ал. 1.
(5) Съответствието на твърдите горива
с изискванията за качество, определени в
наредбата по чл. 8а, ал. 1, се декларира след
изпитване на представителна проба от всяка
партида въз основа на протокола от изпитване.
(6) Изпитването по ал. 5 се извършва в
лаборатории, акредитирани от Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“,
или в чуждестранни лаборатории, акредитирани от орган по акредитация, който е страна
по споразумения за взаимно признаване в
организация, на която е член Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“.
Чл. 18г. Регистрираните лица по чл. 8б,
ал. 3 са длъжни да разпространяват само
във вписаните в регистъра по чл. 8б, ал. 1
обекти твърди горива, които съответстват на
изискванията за качество, опаковани са и са
етикетирани в съответствие с изискванията
на наредбата по чл. 8а, ал. 1 и са придружени
с декларация за съответствие и с копие от
протокола от изпитване за всяка партида.“
§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Компетентни органи, отговорни за
осигуряване чистотата на въздуха на територията на съответната община, са:
1. кметовете на общини и общинските
съвети чрез извършване на действията по
чл. 27, 28а, 29 и 30;
2. директорите на РИОСВ чрез извършване
на действията по чл. 24, т. 1 и чл. 28, ал. 1;
3. органите на Министерството на вътрешните работи чрез извършване на действията
по чл. 24, т. 2 и чл. 29;
4. органите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез извършване на действията по
чл. 24, т. 2.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Кметовете на общини и общинските съвети са отговорни за управлението на
елементите на общинската инфраструктура
и общинските дейности с цел осигуряване
чистотата на въздуха.“
§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 след думата „върху“ се добавя
„екосистемите и“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Мониторингът на отрицателното въздействие на замърсяването на атмосферния
въздух върху екосистемите се осъществява
чрез мрежа за мониторинг, представителна
за наличните в нея типове екосистеми на
територията на страната, по показатели в
съответствие с изискванията на наредбата
по чл. 9e.“
§ 9. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) В случаите, когато в даден
район общата маса на емисиите довежда до
превишаване на нормите за вредни вещества
(замърсители) в атмосферния въздух и на
нормите за отлагания, кметовете на общини
разработват и изпълняват програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане
на утвърдените норми по чл. 6. Програмите
се приемат от общинските съвети.
(2) Кметовете на общини ежегодно до
31 март внасят в общинските съвети отчет
за изпълнението на програмите по ал. 1 за
предходната календарна година. Екземпляр
от отчета се представя в съответната РИОСВ.
(3) Отчетът по ал. 2 се публикува на интернет страницата на общината след одобрение
от общинския съвет.
(4) Програмите по ал. 1 включват и: целите, мерките, етапите и сроковете за тяхното
постигане; организациите и институциите,
отговорни за тяхното изпълнение, средствата
за обезпечаване на програмата, системата за
отчет и контрол за изпълнението и системата
за оценка на резултатите.
(5) В случаите, когато нивата на един
или няколко замърсителя превишават установените норми, за които крайният срок за
постигане е изтекъл, програмите по ал. 1
включват подходящи мерки, така че периодът
на превишаване да бъде възможно най-кратък.
(6) Изпълнението на мерките от програмите
по ал. 1 следва да доведе до ежегодно намаление на броя на превишенията на нормите
за вредни вещества и на средногодишните
нива на замърсителите в случаите, когато те
са над определените норми за качество на
атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг – част от Националната
система за мониторинг на околната среда на
територията на общината.
(7) Намалението по ал. 6 се оценява за
предходната календарна година на база средната стойност на регистрирания брой превишения на нормите за вредни вещества и на
средногодишните нива на замърсителите за
последните три календарни години. Оценката се извършва от РИОСВ за всеки отделен
пункт за мониторинг в срок до 30 април на
текущата година.
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(8) Изискването по ал. 6 се счита за изпълнено, когато ежегодното намаление е
регистрирано във всеки отделен пункт за
мониторинг на територията на общината.
(9) В слу чаите, когато изискването по
ал. 6 не е изпълнено и не е постигнато намаление на броя на превишения на нормите
за вредни вещества и на средногодишните нива на замърсителите, директорът на
РИОСВ налага глоба, с изключение на случаи
те, когато неизпълнението е поради дейност
на трето лице.
(10) Програмите по ал. 1 може да се коригират в случаите, когато са се променили
условията, при които са съставени.“
§ 10. В чл. 28 ал. 3 се изменя така:
„(3) При явно нарушаване чистотата на
атмосферния въздух от моторните превозни
средства контролните органи на Министерството на вътрешните работи или на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията в зависимост от
собственика на моторното превозно средство
предприемат съответните действия по чл. 171,
т. 2, буква „а“ във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 2
от Закона за движението по пътищата срещу
конкретните нарушители.“
§ 11. В чл. 28а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „на територията
на цялата община или на част от нея“;
б) в т. 2 думите „за битово отопление
от населението“ се заменят с „или уреди за
отопление“;
в) в т. 3 накрая се добавя „или на определени категории моторни средства“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Зоните с ниски емисии на вредни вещества могат да се въвеждат чрез налагане на
мерки, забрани и ограничения, включително
на мерките по ал. 1, т. 2 и 3.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 12. В чл. 30а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „осъществява“ се заменя с „или оправомощени от него
длъжностни лица осъществяват“, а след думата
„използване“ се добавя „както и контрола
върху изискванията за качество, пакетиране и
етикетиране на твърдите горива при тяхното
пускане и/или предоставяне на пазара и/или
разпространение“;
б) в т. 1 след думата „течните“ се добавя
„и твърдите“;
в) точка 2 се изменя така:
„2. извършва проверки за установяване
качеството на течните и твърдите горива,
като взема проби, изпитва в лаборатории,
а к ред и т и ра н и о т Изп ъ л н и т ел на а г ен ц и я
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„Българска служба за акредитация“, или в
чуждестранни лаборатории, акредитирани
от орган по акредитация, който е страна
по споразумения за взаимно признаване в
организация, на която е член Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“,
и прилага принудителни мерки;“
г) в т. 4 след думата „течните“ се добавя
„и твърдите“;
д) в т. 5 след думата „течното“ се добавя
„или твърдото“, а накрая се добавя „както и
на лицата, които пускат и/или предоставят
на пазара, и/или разпространяват твърди
горива“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор или
оправомощени от него длъж ностни лица
осъществяват контрола върху изискванията за
качество, пакетиране и етикетиране на твърдите горива в обектите по чл. 3, ал. 1, т. 6.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думата „течни“ се добавя „и твърди“, а
думите „наредбата по чл. 8, ал. 1“ се заменят
с „наредбите по чл. 8, ал. 1 и чл. 8а, ал. 1“.
4. Досегашната ал. 3 става нова ал. 4 и в
нея след думата „течни“ се добавя „и твърди“.
§ 13. В чл. 30б, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „т. 2“ се
заличават.
2. В т. 1 накрая се добавя „или 6“.
3. В т. 4 след думата „течните“ се добавя
„или твърдите“.
4. В т. 5 след думата „течни“ се добавя
„или твърди“, а думите „наредбата по чл. 8,
ал. 1“ се заменят с „наредбата по чл. 8, ал. 1,
съответно наредбата по чл. 8а, ал. 1“.
5. В т. 6 след думата „течни“ се добавя
„или твърди“.
6. В т. 8 след думата „течни“ се добавя
„или твърди“, а думите „наредбата по чл. 8,
ал. 1“ се заменят с „наредбата по чл. 8, ал. 1,
съответно наредбата по чл. 8а, ал. 1“.
§ 14. В чл. 30в се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата
„течното“ се добавя „или твърдото“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Условията и редът за унищожаване или
безвъзмездно предоставяне на арбитражни
проби, които не са изпитани в срока по ал. 1,
т. 3, се определят в наредбата по чл. 8а, ал. 1.“
§ 15. В чл. 30г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в текста преди буква „а“ след думата
„горива“ се добавя „както и пускането или
предоставянето на пазара, и/или разпространението на твърди горива“;
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бб) в буква „б“ накрая се добавя „съответно
на наредбата по чл. 8а, ал. 1“;
вв) в буква „в“ накрая се добавя „или в
резултат на изпитването на твърдото гориво в
акредитирана лаборатория е установено, че не
отговаря на някое от изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8а, ал. 1“;
б) в т. 2 след думата „горива“ се добавя
„както и пускането или предоставянето на пазара или разпространението на твърди горива“,
а след думите „наредбата по чл. 8, ал. 1“ се
добавя „съответно наредбата по чл. 8а, ал. 1“;
в) в т. 3:
аа) в текста преди буква „а“ след думата
„течни“ се добавя „и твърди“;
бб) създават се букви „в“ и „г“:
„в) твърдите горива не са пакетирани в
съответствие с изискванията на наредбата
по чл. 8а, ал. 1;
г) съдържанието на декларацията за съответствие на твърдите горива не отговаря на
изискванията на наредбата по чл. 8а, ал. 1
или не е представена декларация за съответствие и копие от протокола от изпитването
на съответната партида.“
2. Създава сe нова ал. 3:
„(3) Редът за прилагане на принудителни
административни мерки се определя с наредбата по чл. 8, ал. 1, съответно с наредбата по
чл. 8а, ал. 1.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
накрая се добавя „съответно с наредбата по
чл. 8а, ал. 1“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Принудителните административни
мерки по ал. 1 могат да се обжалват по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
6. Досегашната ал. 6 се отменя.
§ 16. В чл. 30е се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „течни“ се добавя
„или твърди“, а думите „по чл. 18а, ал. 1
и чл. 18б, ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „които
пускат, транспортират, разпространяват, в
т.ч. крайните разпрост ранители, или използват течни горива, съответно пускат или
предоставят на пазара или разпространяват
твърди горива“.
2. В ал. 2 след думата „течни“ се добавя
„или твърди“, след думите „наредбата по чл. 8,
ал. 1“ се добавя „съответно наредбата по чл. 8а,
ал. 1“ и думите „по чл. 18а и 18б“ се заменят
с „които пускат, транспортират, разпространяват, в т.ч. крайните разпространители, или
използват течни горива, съответно пускат или
предоставят на пазара или разпространяват
твърди горива“.
3. В ал. 3 думите „чл. 25, ал. 3 от“ се заличават.
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4. В ал. 4 след думата „течните“ се добавя
„или твърдите“, думите „наредбата по чл. 8,
ал. 1“ се заменят с „наредбата по чл. 8, ал. 1,
съответно наредбата по чл. 8а, ал. 1“, а накрая се добавя „с изключение на разходите
за вземане и изпитване на проби от корабни
горива, които са за сметка на бюджета на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
§ 17. В чл. 30ж след думата „течните“ се
добавя „или твърдите“ и след думите „чл. 18а,
ал. 3“ се добавя „или чл. 18в, ал. 6“.
§ 18. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4 и ал. 5 и 6:
„(3) Лице, което разпространява твърди
горива за битово отопление без регистрация, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.,
съответно с имуществена санкция от 10 000
до 50 000 лв.
(4) Лице, което пуска на пазара твърди
горива за битово отопление, които не съответстват на някое от изискванията за качество,
определени с наредбата по чл. 8а, ал. 1, ако
деянието не съставлява престъпление, независимо от наличието или липсата на декларация
за съответствие, се наказва с глоба от 2000 до
10 000 лв., съответно с имуществена санкция
в размер от 10 000 до 50 000 лв.
(5) Лице, което предоставя на пазара
и/или разпространява твърди горива за битово
отопление, които не съответстват на някое
от изискванията за качество, определени с
наредбата по чл. 8а, ал. 1, ако деянието не
съставл ява прест ъпление, независимо от
наличието или липсата на декларация за
съответствие, се наказва с глоба от 1000 до
10 000 лв., съответно с имуществена санкция
в размер от 10 000 до 50 000 лв.
(6) Лице, което предоставя на пазара
и/или разпространява твърди горива за битово
отопление, които не съответстват на някое
от изискванията за опаковане и/или етикетиране, определени с наредбата по чл. 8а,
ал. 1, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.,
съответно с имуществена санкция в размер
от 30 000 до 50 000 лв.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и в нея
думите „наредбата по чл. 8, ал. 1“ се заменят
с „наредбите по чл. 8, ал. 1 или чл. 8а, ал. 1“.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 – 6“.
4. Създава се ал. 9:
„(9) При неизпълнение на задължително
предписание или при повторно нарушение
по ал. 4, 5 и 6 твърдите горива, предмет на
нарушението, независимо чия собственост са,
се отнемат в полза на държавата. Отнетите
твърди горива се предават за унищожаване по
ред, определен в наредбата по чл. 8а, ал. 1.“
§ 19. В чл. 34б се правят следните изменения и допълнения:
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1. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:
„(3) Лице, което наруши разпоредбите на
чл. 18в, ал. 3 – 6, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 5000 до 7000 лв.
(4) Лице, което наруши разпоредбите на
чл. 18г, се наказва с глоба или имуществена
санкция в размер от 3000 до 5000 лв.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, 2, 3 и 4“.
§ 20. В чл. 34и се създава ал. 26:
„(26) За други нарушения на наредбите по
чл. 17, ал. 1 и 2, Регламент (ЕО) № 1005/2009
и/или Регламент (ЕС) № 517/2014 физическите
лица се наказват с глоба от 1000 до 10 000 лв.,
а на юридическите лица или на едноличните
търговци се налага имуществена санкция в
размер от 5000 до 50 000 лв.“
§ 21. Създава се чл. 34п:
„Чл. 34п. Лице, което не изпълнява изиск
ванията на наредбата по чл. 9е, се наказва с
глоба или имуществена санкция в размер от
1000 до 20 000 лв., освен ако не е предвидено
друго, по-тежко наказание.“
§ 22. Създават се чл. 41а и 41б:
„Чл. 41а. (1) Лице, което явно нарушава
чистотата на атмосферния въздух чрез извършване на строителни или ремонтни дейности, дейности по разрушаване на сгради
и транспортиране на насипни товари или
строителни отпадъци и земни маси, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв.,
съответно с имуществена санкция в размер
от 500 до 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобите или санкциите се налагат в двоен размер.
Чл. 41б. (1) Актовете за установяване на
нарушения по чл. 41а се съставят от длъжностни лица, оправомощени от кметовете на
общините.
(2) Наказателните постановления се издават
от кмета на общината или от оправомощено
от него длъжностно лице.
(3) Събраните глоби и санкции по чл. 41а
постъпват по бюджета на съответната община.“
§ 23. В чл. 42а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Кмет на община, който не внесе отчет
за изпълнение на програмите по чл. 27, ал. 2
в определения срок, се наказва с глоба от
1000 до 5000 лв.“
2. В ал. 3 думите „което не изпълни“ се
заменят с „които не изпълнят“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Кмет на община, за която оценката по
чл. 27, ал. 7 е показала, че няма намаление на
регистрирания брой превишения на нормите
за вредни вещества и/или на средногодишните
нива на замърсителите и това се дължи на
действие или бездействие от негова страна,
в рамките на компетенциите му, се наказва
с глоба от 5000 до 10 000 лв.
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(5) При повторно нарушение глобите по
ал. 1 – 4 се налагат в двоен размер.“
§ 24. В чл. 43а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение трето думите „и не се
връчва“ се заменят с „и се счита за връчен“,
а изречение четвърто се заличава.
2. В ал. 3 след думата „течни“ се добавя
„или твърди“.
3. В ал. 5:
а) в т. 1 след думата „течните“ се добавя
„или твърдите“;
б) в т. 2 след думата „течните“ се добавя
„или твърдите“;
в) в т. 4 думите „проби от течни горива“
се заменят с „проби от течни или твърди
горива“, а накрая след думата „течните“ се
добавя „или твърдите“.
§ 25. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 18:
а) в текста преди т. 1 след думата „течни“
се добавя „или твърди“;
б) в буква „а“ и навсякъде в буква „б“ и
в буква „в“ след думата „течни“ се добавя
„или твърди“.
2. Точка 20 се изменя така:
„20. „Краен разпространител на течни
горива“ е лице, което разпространява течни
горива на бензиностанция с цел зареждане на
горивните резервоари на моторните превозни
средства на потребителите, включително на
собствени моторни превозни средства.“
3. В т. 25 съюзът „и“ пред думите „БДС
ЕN 590“ се заменя със запетая и накрая се
добавя „и БДС EN 16942“.
4. Създават се т. 43 – 48:
„43. „Твърди горива, използвани за битово
отопление“ са въглища и брикети от въглища,
предназначени за изгаряне в горивни инсталации с топлинна мощност, по-малка или
равна на 0,5 MW.
44. „Разпространение на твърди горива“ е
движението на твърдите горива по веригата
от производител, съответно от внос или въвеждане, до разпространителя включително.
45. „Разпространител на твърди горива“
е лице, което етикетира, пакетира, разпространява или извършва продажба на твърди
горива за битово отопление.
46. „Екосистема“ е екосистема по смисъла
на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на
Закона за биологичното разнообразие.
47. „Партида от твърди горива“ е количест
во от твърди горива за битово отопление,
еднородни по вид, наименование и качествени
показатели, произведени при едни и същи
условия и технология, придружено с един
документ за изпитване.
48. „Предоставяне на пазара“ е всяко доставяне на продукт за дистрибуция, потребление
или използване на пазара на Общността в
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процеса на търговска дейност срещу заплащане или безплатно.“
§ 26. В § 1б от допълнителните разпоредби
съюзът „и“ пред думите „на Директива (ЕС)
2015/2193“ се заменя със запетая и накрая се
добавя „и на Директива (ЕС) 2016/2284 на
Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните
емисии на някои атмосферни замърсители,
за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за
отмяна на Директива 2001/81/ЕО (ОВ, L 344/1
от 17 декември 2016 г.)“.
Заключителни разпоредби
§ 27. В срок три месеца от влизането в сила
на този закон Министерският съвет приема
наредбите по чл. 8а, ал. 1 и чл. 9е.
§ 28. В срок три месеца от влизането в
сила на този закон се създава мрежа за мониторинг по показатели на въздействието на
замърсяването на въздуха върху екосистемите
по чл. 22, ал. 3, която се утвърждава със заповед на министъра на околната среда и водите.
§ 29. В 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон министърът на земеделието,
храните и горите издава наредба за изискванията и контрола върху дървесината, която
се използва за битово отопление.
§ 30. В Закона за техническите изисквания
към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от
2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30,
62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74
от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г.,
бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от
2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г.
и бр. 12 и 77 от 2018 г.) в чл. 58, ал. 1 думите
„и нарушенията по чл. 56“ се заличават.
§ 31. В Закона за опазване на околната среда
(обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от
2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65,
82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от
2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19,
32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61
от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53
и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22
и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г.,
бр. 81 от 2016 г., бр. 12, 58, 76 и 96 от 2017 г.
и бр. 53, 77 и 98 от 2018 г.) в чл. 65 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Осемдесет на сто от имуществените
санкции за административни нарушения по
чл. 164, ал. 1 за неизпълнение на условия в
комплексно разрешително, свързани със замърсяване на атмосферния въздух, постъпват
по бюджета на общината, на чиято територия
се намира инсталацията.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, 2 и 3“.
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3. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Дължимите суми по наложените имуществени санкции по ал. 3 се превеждат по
сметката на съответната РИОСВ, на чиято
територия е разположена инсталацията.
(6) В края на всеки календарен месец
Р ИО С В р а з п р е д е л я п о с т ъ п л е н и я т а о т
санкциит е по ал. 3 от предходния месец и
превежда постъпленията по сметка на общинските бюджети.
(7) Постъпленията по ал. 6 се изразходват
единствено за финансиране на мерки за намаляване на емисиите на фини прахови частици
и подобряване на качеството на атмосферния
въздух.“
§ 32. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66
от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния
съд от 2014 г. – бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98
от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г.,
бр. 13, 85, 88 и 102 от 2017 г. и бр. 53, 77 и 98
от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 133:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) За явно маловажни случаи на административни нарушения по ал. 4, т. 1, установени
при извършването им, овластените за това
органи налагат на местонарушението глоби
в размер от 10 до 50 лв. срещу издаване на
фиш по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.“;
б) досегашната ал. 5 става ал. 6.
2. В чл. 157:
а) в ал. 1 думите „и ал. 2“ се заменят с
„ал. 2 и ал. 4, т. 1“;
б) в ал. 2 думите „чл. 133, ал. 4“ се заменят
с „чл. 133, ал. 4, т. 2“.
§ 33. В Закона за защитените територии
(обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от
1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и
91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и
65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и 43
от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 19 от
2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 58 и 96 от
2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) в чл. 21, т. 9 накрая
се добавя „освен в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за
живота и здравето на хората или настъпване
на материални щети“.
§ 34. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 9 относно чл. 27, ал. 9 и
§ 23 относно чл. 42а, ал. 4 и 5, които влизат
в сила от 1 януари 2020 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 декември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
11311
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 312
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
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Стайко Пет
ков Прокопиев на длъжността директор на
ди рек ц и я „Ст ратег и ческо п лани ране“ на
Министерството на отбраната, считано от
1 януари 2019 г.
2. Удостоявам полковник Стайко Петков
Прокопиев с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 1 януари 2019 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 21 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
11318

УКАЗ № 313
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
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Радос
тин Илиев Илиев от длъжността директор на
Щаба на отбраната, считано от 1 януари 2019 г.
2. Назначавам бригаден генерал Радост ин
Илиев Илиев на длъжността директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“,
считано от 1 януари 2019 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 21 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
11319
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УКАЗ № 314
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
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Красимир Маринов Кънев от длъжността директор
на дирек ци я „Ст ратегическо планиране“,
считано от 1 януари 2019 г.
2. Назначавам бригаден генерал Красимир
Маринов Кънев на длъжността директор на
Щаба на отбраната, считано от 1 януари 2019 г.
3. Удостоявам бригаден генерал Красимир
Маринов Кънев с висше офицерско звание
„генерал-майор“, считано от 1 януари 2019 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 21 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
11320

УКАЗ № 323
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Пламен Георгиев Шукюр
лиев от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Корейската
народно-демократична република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 28 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
11383

УКАЗ № 324
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Григор К а линов Порожанов – извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Китайската народна
република, и за извънреден и пълномощен
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посланик на Република България в Корейската
народно-демократична република със седалище в Пекин, Китайската народна република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 28 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
11384

УКАЗ № 325
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам акад. Минчо Банков Хаджийски с орден „Св. св. Кирил и Методий“
първа степен за неговите големи заслуги в
областта на образованието и науката.
Издаден в София на 28 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
11385

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 315 на Министерския съвет от 2018 г. за
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. (ДВ, бр. 107 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст числото „145 690 676“
се заменя със „147 690 676“.
2. Точка 135 се изменя така:
„135. по бюджета на Община Дулово –
1 500 000 лв.: за рехабилитация на път IV23503 – от село Паисиево до село Китанчево – 295 000 лв.; за рехабилитация на път IV –
о т с е ло Пр ох ла да до с е ло Бра н и чево –
325 000 лв.; за ремонт на улична мрежа в
гр. Дулово на ул. Хан Аспару х, ул. Васил
Априлов, ул. Стефан Караджа, ул. Шипка,
ул. Ропотамо, ул. Теменуга, стоянка-таксита до
автогара; ул. Явор, ул. Иглика и ул. Латинка
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в село Черник; ул. Страцин в село Межден;
ул. Втора в село Таслаково; ул. Девета в село
Овен; ул. Кокиче в село Чернолик; ул. Четвърта в село Златоклас; ул. Мир в село Секулово; ул. 14-а в село Водно и ул. Трета в
село Грънчарово;“.
3. Създава се т. 143:
„143. по бюджета на Община Кюстендил –
2 000 000 лв.: за ремонт, оборудване, обзавеждане и покупка на транспортни средства за
социални домове на територията на община
Кюстендил – 300 000 лв.; за текущи ремонти
на улици, улично осветление, водопровод за
минерална вода, сгради на кметства и читалища на територията на община Кюстендил –
1 700 000 лв.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В Постановление № 224 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
(ДВ, бр. 84 от 2017 г.), в чл. 1, ал. 1 т. 5 се
изменя така:
„5. Община Варна – средства в общ размер
85 000 000 лв., разпределени, както следва:
а) за изграждане на бул. Васил Левски в
участъка от ул. Подвис до ул. Девня, район
„Приморски“, район „Одесос“, район „Младост“, гр. Варна, подобект от км 0+150 до км
2+924 – 80 878 427 лв.;
б) за изграждане на „Пробив на бул. Слив
ница от о.т. 49 до о.т. 65 от бул. Ян Хунияди
до бул. Атанас Москов по плана на ОП три,
район „Владислав Варненчик“, гр. Варна –
4 121 573 лв.“
§ 3. Постановлението влиза в сила от
27 декември 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11379

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350
ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на Министерството за
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз 2018
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Създава ликвидационна комисия
за извършване ликвидацията на закритото
Министерство за Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз 2018, наричано
по-нататък „министерството“.
(2) Председател на ликвидационната комисия по ал. 1 е главният секретар на Министерския съвет.
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(3) Поименният състав на ликвидационната
комисия се определя със заповед на министър-председателя.
Чл. 2. (1) Комисията по чл. 1 в 3-месечен
срок от влизането в сила на постановлението:
1. да уреди въпросите, свързани с имуществото, правата и задълженията на министерството, и да изготви начален и краен
ликвидационен баланс;
2. да изготви протоколи – описи на имотите
и движимите вещи, предоставени за управление на закритото министерство;
3. да предаде архива на министерството
съгласно Закона за Националния архивен фонд;
4. да закрие ползваните от министерството
банкови сметки;
5. да оформи счетоводните документи, свързани с разходите на закритото министерство;
6. да извърши и други необходими дейности,
свързани с ликвидацията.
(2) Председателят на ликвидационната
комисия или упълномощен от него член на
комисията:
1. представлява комисията по време на
ликвидацията и оформя всички документи,
свързани с нейното извършване;
2. упражнява правата на орган по назначаването по смисъла на Закона за държавния служител, съответно на работодател по
смисъла на Кодекса на труда, по отношение
на служителите в закритото министерство;
3. може да извършва разходи и да сключва
договори, включително с външни експерти,
когато това се налага в изпълнение на функциите на комисията;
4. може да предоставя движимите вещи на
закритото министерство при условията и по
реда на Закона за държавната собственост.
(3) Комисията представя заключителен
доклад и отчет за работата си на Министерския съвет.
Чл. 3. (1) Служебните правоотношения със
служителите от закритото министерство се
уреждат при условията и по реда на чл. 106,
ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител.
До приключване на ликвидацията служителите могат да преминат в друга администрация
при условията и по реда на чл. 81а от Закона
за държавния служител.
(2) Трудовите правоотношения със служ и телите от зак ри тото министерст во се
прекратяват с изтичане на уговорения срок.
Чл. 4. Ведомостите на закритото министерство се предават за съхранение в Министерския съвет.
Чл. 5. Разходите по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Закона за държавния служител и по
Кодекса на труда, се изплащат чрез бюджета
на Министерския съвет.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема във връзка
с Решение на Народното събрание за структурни промени в Министерския съвет на
Република България (ДВ, бр. 107 от 2018 г.).
§ 2. Отменят се:
1. Постановление № 100 на Министерския
съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018 (ДВ, бр. 44 от 2017 г.).
2. Устройственият правилник на Министерството за Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз 2018, приет
с Постановление № 100 на Министерския
съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018 (ДВ, бр. 44 от 2017 г.).
§ 3. Отменя се Постановление № 190 на
Министерския съвет от 2017 г. за създаване
на Координационен борд по въпросите на
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г. (ДВ, бр. 73
от 2017 г.).
§ 4. Отменя се Постановление № 114 на
Министерския съвет от 2016 г. за създаване
на Национален механизъм за координация на
подготовката и провеждането на Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 79 от 2016 г., бр. 12 от 2017 г.
и бр. 39 и 73 от 2017 г.).
§ 5. В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията,
приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от
2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г.,
бр. 27, 36, 76, 79 и 86 от 2016 г. и бр. 9 и 44 от
2017 г.), се правят следните изменения:
1. Член 8а се отменя.
2. В чл. 12, ал. 1, т. 3 думите „с изключение
на политическия кабинет на министъра на
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз 2018“ се заличават.
§ 6. В Класификатора на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г. за
приемане на Класификатор на длъжностите
в администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в
администрацията, на Наредба за заплатите
на служителите в държавната администрация,
на Наредба за условията и реда за оценяване
изпълнението на служителите в държавната
администрация и на Наредба за длъжностните
характеристики на държавните служители
(обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от
2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г.,
бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016 г., бр. 9, 44, 86 и
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94 от 2017 г. и бр. 24 и 72 от 2018 г.), редове
72а, 175а, 214а и 290б се заличават.
§ 7. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г.,
бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36,
68, 76 и 103 от 2016 г. и бр. 11, 44, 58 и 102 от
2017 г.), в чл. 7, ал. 2 думите „Министерството
за Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз 2018 и“ се заличават.
§ 8. В Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за
административната реформа (обн., ДВ, бр. 64
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2009 г., бр. 25,
77 и 80 от 2011 г., бр. 30, 62 и 69 от 2013 г.,
бр. 16, 67 и 101 от 2014 г., бр. 19 от 2015 г. и
бр. 63 от 2017 г.), в чл. 2, ал. 4 думите „министърът за Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз 2018“ и запетаята
след тях се заличават.
§ 9. В Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет
за развитие при Министерския съвет (обн.,
ДВ, бр. 44 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 25 от
2011 г., бр. 8 от 2012 г., бр. 47, 62, 74 и 91 от
2013 г., бр. 80 от 2014 г., бр. 5 от 2015 г., бр. 63
от 2017 г. и бр. 67 от 2018 г.), в чл. 3, ал. 3
т. 12 се отменя.
§ 10. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30
от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80
от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30,
51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г. и бр. 8,
49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57
от 2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г., бр. 12,
30, 39, 45, 63 и 68 от 2017 г. и бр. 2 и 70 от
2018 г.), в чл. 5, ал. 1 т. 13 се отменя.
§ 11. В Правилника за организацията на
дейността на Съвета за административната
реформа, приет с Постановление № 283 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2010 г., бр. 15,
25, 77 и 80 от 2011 г., бр. 101 от 2012 г., бр. 30,
62 и 69 от 2013 г., бр. 16, 67 и 101 от 2014 г.,
бр. 19 от 2015 г. и бр. 63 от 2017 г.), в чл. 3,
ал. 1 думите „министърът за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018 и“ и запетаята след тях се заличават.
§ 12. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11380
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РЕШЕНИЕ № 951
ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

з а оп р еде л я не н а спече л и л и я кон к у р с а
участник за концесионер на морски плаж
„Балчик – централен“, община Балчик, област Добрич
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3 и чл. 8о във
връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, Решение № 594
на Министерския съвет от 2018 г. за откриване
на процедура за предоставяне на концесия за
услуга на морски плаж „Балчик – централен“,
община Балчик, област Добрич (ДВ, бр. 71
от 2018 г.), проведен на 5 октомври 2018 г.
конкурс за определяне на концесионер, протокол на конкурсната комисия за резултатите
от конкурса, назначена със Заповед № Р-139
на минист ър -п редседател я на Реп ублика
България от 12 септември 2018 г., доклад
на председателя на конкурсната комисия за
резултатите от конкурса и мотивиран доклад
на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Оп редел я за спечели л конк у рса за
предоставяне на концеси я на обект – изключителна държавна собственост – морски
плаж „Балчик – централен“, община Балчик,
област Добрич, и за концесионер на морския
п ла ж – „ЕС Т ЕТ БИ Л Д“ – ООД , с ЕИ К :
200227256, със седалище в гр. Варна.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове – обекти
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 9
на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ,
бр. 7 от 2015 г.; посл. изм. и доп., бр. 59 от
2016 г.), съгласно предложения от „ЕСТЕТ
БИЛД“ – ООД, размер на отчисленията на
базата за изчисляване на размера на концесионното плащане (роялти) 11,5 на сто без
данък върху добавената стойност (ДДС).
2.2. За целия срок на концесионния договор
предложените цена за един чадър в размер до
9 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един
шезлонг в размер до 9 лв. с ДДС при ставка
от 20 на сто, без да се увеличават.
2.3. Предложение за размер на инвестиции
за подобряване на облика на морския плаж
в размер 453 102 лв. с ДДС за целия срок на
концесията.
3. Оправомощава министъра на туризма:
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3.1. Да сключи концесионен договор с
„ЕСТЕТ БИЛД“ – ООД, в едномесечен срок
от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изп ъ л нен иет о на кон цесион н и я дог овор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 594 на
Министерския съвет от 2018 г. и подадената
от „ЕСТЕТ БИЛД“ – ООД, оферта за участие
в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
гаранцията за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11381

РЕШЕНИЕ № 952
ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

з а оп р еде л я не н а спече л и л и я кон к у р с а
участник за концесионер на морски плаж
„Слънчев бряг – централен“, община Несебър, област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3 и чл. 8о във
връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение
№ 774 на Министерския съвет от 2018 г. за
откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга на морски плаж „Слънчев
бряг – централен“, община Несебър, област
Бургас (ДВ, бр. 91 от 2018 г.), проведен на
11 декември 2018 г. конкурс за определяне на
концесионер, протокол на конкурсната комисия за резултатите от конкурса, назначена със
Заповед № Р-185 на министър-председателя от
19 ноември 2018 г., доклад на председателя
на конкурсната комисия за резултатите от
конкурса и мотивиран доклад на министъра
на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж
„Слънчев бряг – централен“, община Несебър,
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област Бургас, и за концесионер на морския
плаж – „РВК 1“ – EООД, с ЕИК 175072630,
със седалище гр. София.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методика за определяне
на минима лни я размер на концесионно то плащане за морските плажове – обекти
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 9
на Министерския съвет от 2015 г. (обн. ДВ,
бр. 7 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2016 г.),
и съгл асно предложения от „РВК 1“ – ЕООД,
размер на отчисленията на базата за изчисляване на размера на концесионното плащане
(роялти) 10,60 на сто без данък върху добавената стойност (ДДС).
2.2. За целия срок на концесионния договор
предложените цена за един чадър в размер до
10 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един
шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС при ставка
20 на сто, без да се увеличават.
2.3 Предложение за размер на инвестиции
за реализиране на мерки за опазването на
околната среда, дюните и защитените територии на морския плаж в размер 342 409 лв.
с ДДС за целия срок на концесията.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„РВК 1“ – ЕООД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 774
на Министерския съвет от 2018 г. и подадената от „РВК 1“ – ЕООД, оферта за участие
в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
гаранцията за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
11382
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД01-1097
от 20 декември 2018 г.
На основание чл. 25, а л. 4 от Закона за
администрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за
семейни помощи за деца утвърждавам:
1. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност
по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца
(приложение № 1);
2 . Обра з ец на з а я в лен ие -дек лара ц и я з а
отпускане на еднократна помощ при раждане
на живо дете по чл. 6 от Закона за семейни
помощи за деца (приложение № 2);
3. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане
на близнаци по чл. 6а от Закона за семейни
помощи за деца (приложение № 3);
4. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване
на дете по чл. 6б от Закона за семейни помощи
за деца (приложение № 4);
5. Образец на заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на
дете до завършване на средно образование, но не
повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона
за семейни помощи за деца (приложение № 5);
6. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по чл. 7, ал. 13
от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 6);
7. Образец на заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на

дете до навършване на една година по чл. 8 от
Закона за семейни помощи за деца (приложение № 7);
8. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на
дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в
редовна форма на обучение, по чл. 8в от Закона
за семейни помощи за деца (приложение № 8);
9. Образец на заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на
дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона
за семейни помощи за деца (приложение № 9);
10. Образец на заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за дете без право
на наследствена пенсия от починал родител по
чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца
(приложение № 10);
11. Образец на за явление-дек ларац и я за
отпускане на еднократна помощ за ученици,
записани в първи клас, по чл. 10а от Закона за
семейни помощи за деца (приложение № 11);
12. Образец на заявление-декларация за издаване на удостоверение за безплатно пътуване
веднъж в годината с железопътния и автобусния
транспорт в страната на многодетни майки по
чл. 34а от ППЗСПД във връзка с чл. 8г от Закона
за семейни помощи за деца (приложение № 12);
13. Образец на заявление-декларация за изплащане на еднократна помощ за пътуване на
многодетни майки по чл. 34б от ППЗСПД във
връзка с чл. 8г от Закона за семейни помощи
за деца (приложение № 13).
Заповедта отменя Заповед № РД-01-848 от
25.10.2017 г. (ДВ, бр. 89 от 2017 г.) на министъра
на труда и социалната политика.
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Б. Петков
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Приложение № 1 към
Заповед № РД01-1097/
20.12.2018 г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД ………………………….

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ ПО ЧЛ. 5а ОТ ЗАКОНА ЗА
СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От ………………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ ……………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Лична карта №…………………………, издадена на ………………….……., от МВР гр. …………………,
Настоящ адрес гр. (с.) ………………………, община ………………………., обл. ………………………...,
ж. к. …………………………..……………, бул./ул. …………..……………………………………№ ………,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………..…………., e-mail: ……………………………,
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ

ДЕКЛАРИРАМ:
1.
2.

Семейно положение: ……………………………………………
Съпруг/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един
настоящ адрес ...…………………………………………….……., ЕГН/ЛНЧ ……………………….….,
(Име, презиме, фамилия)
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ………………...…….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ……..…………………..,
Лична карта №……………………….…, издадена на ……………………., от МВР гр. ………………...,
Гражданство: …………………………..,
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование….ДА/НЕ
3.

Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето):
№
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Гражданство
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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4. Не съм осигурена за общо заболяване и майчинство и не получавам обезщетение за бременност и
раждане и отглеждане на малко дете по реда на Кодекса за социално осигуряване /КСО/.
5. Осигурена съм по реда на КСО за общо заболяване и майчинство, но не получавам обезщетение за
бременност и раждане, поради това, че нямам необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от КСО.
6. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца:
Месец, година

Брутен доход ( цифром )

Брутен доход ( словом )

Общо
Средномесечно
в това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица

…...............................лв.;

ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване

…...............................лв.;

ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
2. обезщетения за майчинство
3. обезщетения за безработица

…...............................лв.;
…...............................лв.;
…...............................лв.;

ІV. Помощи (с изключение на помощите и средствата, получени по Закона за
семейни помощи за деца (ЗСПД),Закона за закрила на детето и Закона за интеграция на хората с
увреждания)
…...............................лв.;
V. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се до завършване на
средно образование, но не повече от 20-годишна възраст)

…...............................лв.;

7. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
8. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално подпомагане
и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод
отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
9. На основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс давам писменото си
съгласие Национална агенция за приходите да предостави на Агенцията за социално подпомагане
необходимата данъчна и осигурителна информация единствено по повод отпускането и изплащането на
семейни помощи за деца по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, а ако е настъпило раждане
преди 45-дневния период - за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е
родено детето.
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2. Удостоверение от осигурителя за наетото лице или от самоосигуряващото се лице по образец съгласно
приложение № 3 от ППЗСПД, че бременната жена няма право на обезщетение за бременност и раждане
по реда на чл. 48а от КСО; придобития осигурителен стаж; датата на придобиване на осигурителното
право по чл. 48а от КСО (за случаите по чл. 5а, ал. 2 от ЗСПД).
3.Копие от болничния лист на наетото лице за временна неработоспособност поради бременност и
раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя или копие на болничния лист и оригинал за справка от
самоосигуряващото се лице.
4. Медицинско удостоверение за термина на раждане (за неосигурените жени).
5. Лична карта (за справка).
6. .....................................................................................................................................................................

Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: 1. …………………………….

Дата………….20.........г.

2. …………………………….

гр. ..................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
(име и фамилия, подпис)
Дата ……………20… г., гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Г-жа ................................................................................................................................... има/няма право на
еднократна помощ при бременност за периода от ................. 20... г. до ................. 20... г. (.................. дни) в
размер на ...................................лв. на основание чл. 5а, ал. ..... от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност: .......................................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност: ......................................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ................................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от бременната жена, отговаряща на условията на Закона и се
подава по настоящ адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“. Към заявлениедекларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 2 към
Заповед № РД01-1097/
20.12.2018 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД ………………………..

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ЖИВО ДЕТЕ ПО ЧЛ. 6 ОТ
ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От …………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ …………………………......,
( Име, презиме, фамилия на майката/бащата)
Постоянен адрес: гр. (с.) ……………………, община …………………., обл. ………………….,
ж. к. ………………………………………..…, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ……………………………..,
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……………………..,
Настоящ адрес: гр. (с.) ……………………, община …………………., обл. ………………………………...,
ж. к. ………………………………………..…, бул./ул. ………………………………………………№ .……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ……………………………...,
Гражданство: ……………………………

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Деца, родени от майката, които са живи в момента на раждане:
№
Име, презиме, фамилия
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЕГН/ЛНЧ

Гражданство

2. Детето ми не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на
детето.
3. Детето ми има трайни увреждания 50% и над 50%, определени с експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК................................ДА/НЕ.
4. Известно ми е, че се задължавам да възстановя получената от мен помощ, ако до навършване на
двегодишна възраст от детето, то бъде настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето поради лишаване от родителски права на основание чл. 132, т. 1 и 2 във
връзка с чл. 131, ал. 1 от Семейния кодекс и/или на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за закрила
на детето.
5. Декларирам, че за детето .................................................................................................... не съм получавала
(имена на детето, за което се иска помощта)
еднократна помощ при раждане.
6. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
7. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално подпомагане
и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод
отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Копие от разрешението за продължително или постоянно пребиваване на гражданите на Европейския
съюз и Европейското икономическо пространство и копие от разрешението за продължително, постоянно
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и дългосрочно пребиваване на чужденците (за майка с чуждо гражданство) – само в случай, че тази
информация не може да бъде проверена по служебен път.
2. Лична карта (за справка).
3. .....................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: …………………………….
Дата………….20…......г.

Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
(име и фамилия, подпис)
Дата ……………20… г., гр. ……………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ
Майката/бащата има/няма право на еднократна помощ при раждане на ........................ дете в размер на
/поредност/
...................................лв. на основание чл. 6, ал....... от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност: .......................................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност: .......................................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата …………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от майката, отговаряща на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“. В случай, че майката е починала
преди подаване на заявление-декларацията, то се подава от бащата. Към заявление-декларацията следва
да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 3 към
Заповед № РД01-1097/
20.12.2018 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД .....................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БЛИЗНАЦИ ПО ЧЛ. 6а ОТ
ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От…………………………………………………………………………………,ЕГН/ЛНЧ ……………………,
(Име, презиме, фамилия на майката/осиновителката/самотния баща-осиновител)
Лична карта №…………………………..….., издадена на ………………….…., от МВР гр. …………....……
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………..……., община ………………….………., обл. ………….…………….,
ж. к. ……………………………………….…, бул./ул. …...…………………………………..…………№ …….,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ………………………., e-mail: …………...…………………
Гражданство: …………………………..
Семейство на роднини, близки или приемно семейство, в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето ..........................................................................ДА/НЕ

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Деца, за които се иска помощта:
№
Име, презиме, фамилия

ЕГН/ЛНЧ

Гражданство

1.
2.
3.
4.
2. Децата ми не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила за детето.
3. Аз и децата ми живеем постоянно в страната.
4. Уведомена съм/уведомен съм, че съм задължена/задължен да възстановя получената от мен помощ, ако до
навършване на двегодишна възраст от децата, те бъдат настанени за отглеждане извън семейството по реда на
чл. 26 от Закона за закрила на детето поради лишаване от родителски права на основание чл. 132, т. 1 и 2 във
връзка с чл. 131, ал. 1 от Семейния кодекс и/или на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за закрила на
детето.
5. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
6. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално подпомагане и
нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Лична карта (за справка);
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□

касов път.........................................................................................ДА/НЕ

□

банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
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IBAN
Банка .........................................................
Банков клон .............................................
Декларатор: …………………………….
Дата………….….20......г.

Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/име и фамилия, подпис/
Дата……….……20… г.
Гр. ………………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на еднократна помощ за отглеждане на .................. деца в размер на ........... лв.
(брой деца)
на основание чл. 6а, ал...... от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ:..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност: ..................................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. …………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност: ....................................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата …………20… г., гр. ...................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по настоящ
адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 4 към
Заповед № РД01-1097/
20.12.2018 г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ПО ЧЛ. 6б ОТ
ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От ………………………………………………………………..………..., ЕГН/ЛНЧ ……………………..…...,
(Име, презиме, фамилия на осиновителката/осиновителя)
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …….………………...
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ………...………………., обл. ………………….…….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ……………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………..……………………
Гражданство: ……………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

1.
2.

Семейно положение: ……………………………………………
Съпруг/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един
настоящ адрес …………..…...……………………...................…, ЕГН/ЛНЧ …………..............………….,
(Име, презиме, фамилия)
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …….………………...
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ………...………………., обл. ………………….…….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ……………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………..……………………
Гражданство: ……………………………
3. Осиновени деца:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Име, презиме, фамилия

ЕГН/ЛНЧ

Гражданство

4. Детето/децата ми не е настанено/не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето.
5. Аз, (съпругът/а ми) и детето/децата, за което/които се иска помощта, живеем постоянно в
страната………ДА/НЕ.
6. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
7. Известно ми е, че помощта се възстановява, ако до две години от осиновяването, то бъде прекратено
или детето/децата бъде/бъдат настанено/настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето поради лишаване от родителски права на основание чл. 132, т. 1 и 2 във връзка с чл.
131, ал. 1 от Семейния кодекс и/или на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за закрила на детето.
8. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално подпомагане
и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод
отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
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9. Известно ми е, че в случаите, когато Дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи
информация по служебен път за влязло в сила съдебно решение, с което е допуснато осиновяване на
детето, ще бъда уведомена/уведомен да представя такова или друг документ за допуснатото осиновяване.
Прилагам следните документи:
1. Лична карта (за справка).
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ...........................................................................
Банков клон................................................................
Декларатор: …………………………….
Дата………….20......г.

Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ
Лицето има/няма право на еднократна помощ при осиновяване на дете/деца в размер на
.................................лв. на основание чл. 6б, ал....... от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност: .......................................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност: .......................................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата …………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от осиновителя, отговарящ на условията на Закона и се подава
по настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 5 към
Заповед № РД01-1097/
20.12.2018 г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ
НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПО ЧЛ. 7 ОТ
ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От …………………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ ……………..….,
(Име, презиме, фамилия)
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………..., e-mail: …………………………
Гражданство: ……………………………..
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ

ДЕКЛАРИРАМ:
1.
2.

Семейно положение: ……………………………………………
Съпруг/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един
настоящ адрес: …...………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ …………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………..…………………
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ
3. Деца, отглеждани в семейството (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето):
№
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Гражданство Учебна заетост
(ДА/НЕ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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4.
Имам/нямам дете/деца, което е/които са настанено/и за отглеждане извън семейството по реда на
чл. 26 от Закона за закрила на детето;
5. Детето/децата ми ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
не посещава/т училище/група за задължително предучилищно образование по здравословни причини.
(решение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални
образователни потребности към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование, че детето не може да посещава училище)
6. Детето/децата ми …………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………….……..
е/са завършило/и средно образование преди навършване на 18-годишна възраст.
7. Детето/децата ми ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………..
не е имунизирано/не са имунизирани по медицински противопоказания или по независещи от мен
причини.
(служебна бележка от личния лекар или от регионалната здравна инспекция)
8.
Детето ми ……………………………………………………................... има установени трайни
увреждания 50 и над 50 на сто, определени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и получава месечни
помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца
....................... ДА/НЕ.
9. Имам/нямам влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите
№…...........…../…..................... издадено от…………………………......................
10. Семейството и детето/децата ми живеем постоянно в страната – ДА/НЕ.
11. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:
Месец, година

Брутен доход (цифром)

Брутен доход (словом)

Общо
Средномесечно
в това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване
ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
2. обезщетения за майчинство
3. обезщетения за безработица
ІV. Помощи (с изключение на помощите и средствата, получени по Закона за
семейни помощи за деца (ЗСПД), по Закона за закрила на детето и по Закона
за интеграция на хората с увреждания)
V. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се
до завършване на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст)

…...............................лв.;
…...............................лв.;
…...............................лв.;
…...............................лв.;
…...............................лв.;
…...............................лв.;
…...............................лв.

12. Известно ми е, че заявление-декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на
средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се подава на всеки 12 месеца.
13. Известно ми е, че при допускане от страна на учащото ми дете на 5 учебни часа отсъствия по
неуважителни причини в месеца, помощта ще бъде спряна за съответния месец, а след спиране на
помощта за три поредни месеца или за 6 месеца в рамките на една учебна година помощта ще бъде
прекратена.
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14. Известно ми е, че ако детето ми, записано в група за задължително предучилищно образование,
допусне без уважителни причини повече от 3 дни отсъствия в месеца, помощта ще бъде спряна за
съответния месец, а след спиране на помощта за три поредни месеца или за 6 месеца в рамките на една
учебна година помощта ще бъде прекратена.
15. Известно ми е, че ако детето ми, за което получавам помощта, стане родител, помощта ще бъде
прекратена. В случай, че детето продължи да посещава редовно училище, то може да получи еднократно
помощ в размер, съответстващ на размера на прекратената помощ за периода от прекратяването до
изтичането на срока, за който е била отпусната. Заявление-декларацията се подава от детето в 30-дневен
срок от изтичане на срока, за който е била отпусната прекратената месечна помощ.
16. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта, се задължавам да
уведомя в 30-дневен срок дирекцията „Социално подпомагане”, изплащаща помощта.
17. Известно ми е, че при недобросъвестно получени от мен месечни помощи, включително и при
неизпълнение на задължението по предходната точка, когато това е довело до недобросъвестно
получаване на семейни помощи, ще бъда лишен от тези помощи до възстановяване на дължимите суми,
но за срок, не по-дълъг от една година.
18. Ако детето ми е записано в детска градина или училище извън системата на Министерството на
образованието и науката се задължавам да представям в дирекция “Социално подпомагане”
удостоверение от детската градина/училището, че детето ми е записано в подготвителна група за
задължителна предучилищна подготовка или като ученик в срок до 31 октомври за новата учебна година.
Известно ми е, че за децата, които постъпват за първи път в училище, удостоверението се представя до
31 октомври.
19. Известно ми е, че след навършване на 18-годишна възраст от детето, месечните помощи се
предоставят, ако то продължава да учи и редовно посещава училище, до завършване на средно
образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (включително ако има установено
трайно увреждане или ако продължава да живее в семейството на роднини, близки или в приемно
семейство, в което е било настанено по реда на чл. 26 от ЗЗД). В тези случаи следва да изпълня
задължението си по т. 18.
20. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
21. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално подпомагане
и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод
отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
22. На основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс давам писменото си
съгласие Национална агенция за приходите да предостави на Агенцията за социално подпомагане
необходимата данъчна и осигурителна информация единствено по повод отпускането и изплащането на
семейни помощи за деца по Закона за семейни помощи за деца.
23. Известно ми е, че в случаите, когато Дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи
информация по служебен път за влязло в сила съдебно решение, с което е допуснат развод между
съпрузите, ще бъда уведомена/уведомен да представя такова.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който е подадено заявление-декларацията.
2. Удостоверение от детската градина/училището, че детето е записано в подготвителна група за
задължителна предучилищна подготовка или като ученик в …клас (само в случаите, в които
детето/децата се обучава/т в детска градина или училище извън системата на Министерството на
образованието и науката).
3. Решение на регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със специфични
образователни потребности към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за семейни помощи за деца (за децата и учениците със специални образователни
потребности).
4. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
5. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от
регионалната здравна инспекция, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични
прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето.
6. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за справка (само в случаите по чл. 7, ал. 8 от ЗСПД).
7. Лична карта (за справка).
8. .....................................................................................................................................................................
9. .....................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN

3

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: 1. …………………………….
Дата………….20......г.

2. ……………………………
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на месечна помощ за отглеждане на .............. дете/деца (брой деца) в размер на
...................................лв. на основание чл. 7, ал. ...... от Закона за семейни помощи за деца.
В т. ч. в натура:.......................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Мотиви при отказ:.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”, както следва:
1. От двамата съпрузи-родители;
2. Съвместно от двамата съжителстващи родители без сключен граждански брак;
3. От роднини, близки или приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила
на детето;
4. От родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права, включително и при
разведени родители – за дете, ненавършило пълнолетие;
5. От родителя, при когото живее детето – за дете, навършило пълнолетие, ако продължава да учи;
6. От настойника или попечителя на детето;
7. От законния представител на малолетната майка – за нейното дете.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.

4

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9   

Приложение № 6 към
Заповед № РД01-1097/
20.12.2018 г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПО РЕДА НА ЧЛ. 7, АЛ. 13 ОТ ЗАКОНА ЗА
СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
Във връзка с прекратена:
� месечна помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование по реда на чл. 7
от Закона за семейни помощи за деца.
� месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по реда на чл.
8е от Закона за семейни помощи за деца,
От …………………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ ………………….,
(Име, презиме, фамилия на ненавършилия 18 години родител,
а ако е под 14 години - на законния му представител)
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……………..……
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община …………..…………., обл. ……………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. …….…………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………..…., e-mail: …………………………
Гражданство: …………………………..

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Прекратената месечна помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование по реда на чл.
7 от Закона за семейни помощи за деца, и /или прекратената месечна помощ за дете без право на
наследствена пенсия от починал родител по реда на чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца която е
била отпусната за …………………………………………………………..…..............................................,
(Име, презиме, фамилия на ненавършилия 18 години родител)
ЕГН/ЛНЧ ………………………………, е получавана въз основа на заявление-декларация, подадено от
…...…………………………………………………………….…………..….., ЕГН/ЛНЧ …………………….,
(Име, презиме, фамилия на лицето, получавало помощта)
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……….………….…
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………….…………., обл. …………………….,
ж. к. …………………………………….……, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………...…………., e-mail: …………………………
2.

Ученик/ученичка съм (детето, за което е прекратена помощта, е ученик/ученичка) в ……. клас на
………………………………………………….
училище,
гр.
………………
за
учебната……………година и посещавам/посещава редовно училище…………………………...ДА/НЕ
3. Преди да бъде прекратена месечната помощ съм учил/а (детето е учило) в ………. клас на
………………………………………………….училище, гр. ……………………… през учебната
………………….година.
4. Живея (ненавършилия 18 г. родител живее) постоянно в страната…………………………….….ДА/НЕ
5. Известно ми е, че заявление-декларацията за отпускане на еднократната помощ по реда на чл. 7, ал. 13
от Закона за семейни помощи за деца, се подава в 30-дневен срок от изтичане на срока, за който е била
отпусната прекратената за мен (за детето) месечна помощ на основание чл. 7, ал. 11, т. 3 и/или на
основание чл. 8е, ал. 8, т. 4 от Закона за семейни помощи за деца.
6. Известно ми е, че еднократната помощ може да бъде получена в размер, съответстващ на размера на
прекратената за мен (за детето) помощ за периода от прекратяването до изтичането на срока, за който е
била отпусната.
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7. Известно ми е, че при определяне на размера на помощта се вземат предвид само месеците, в които
съм посещавал/а (детето е посещавало) редовно училище, а ако се установи, че не съм посещавал/а
(детето не е посещавало) редовно училище три поредни месеца или 6 месеца в рамките на една учебна
година, еднократната помощ не се отпуска.
8. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
9. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално подпомагане
и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод
отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Лична карта на непълнолетния родител (за справка)
2. Лична карта на законен представител (за справка)
3. .....................................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: …………………………….

Дата………….20......г.
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на еднократна парична помощ на основание чл. 7, ал. 13 от Закона за семейни
помощи за деца за отглеждане на ...... дете/деца в размер на :
(брой деца)
o ......... лв. на основание чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца.
o ......... лв. на основание чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - ...........................................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - ............................................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва и подава лично от ненавършилия 18 години родител, а ако е под 14
години - от законния й/му представител по настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално
подпомагане”.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 7 към
Заповед № РД01-1097/
20.12.2018 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ
НА ЕДНА ГОДИНА ПО ЧЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От ………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ…………………………………,
(Име, презиме, фамилия на майката (осиновителката/самотния баща-осиновител)
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………….…
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …………..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………….…
Гражданство: ……………………………………………………………………………………………………….
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл.26 от Закона
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: ……………………………………………
2. Съпруг/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един
настоящ адрес: ……...……………………………………………….., ЕГН/ ЛНЧ ……………………………...,
(Име, презиме, фамилия)
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……………………….
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …………..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ……………………………….
Гражданство: ………………………………………………………………………………………………………
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл.26 от Закона
за закрила на детето......................................................................ДА/НЕ
3. Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл.26 от Закона за
закрила на детето):
№
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Гражданство
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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4. Не съм осигурена за общо заболяване и майчинство и не получавам обезщетение за бременност и
раждане, за отглеждане на дете или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на Кодекса за
социално осигуряване /КСО/.
5. Осигурена съм по реда на КСО за общо заболяване и майчинство, но не получавам обезщетение за
бременност и раждане, за отглеждане на дете или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, поради
това, че нямам необходимия осигурителен стаж по чл. 48а, чл. 52а и и 53а от КСО.
6. Детето/децата ми не е/не са настанено/и за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето.
7. Детето/децата ми ……………………………………………………………………………………………..
не е имунизирано/не са имунизирани по медицински противопоказания или по независещи от мен
причини. (служебна бележка от личния лекар или от регионалната здравна инспекция)
8. Детето ми има установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто, определени с експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК........................................ДА/НЕ
9. Имам/нямам влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите
№…...........…../…..................... издадено от………………………….....................
10. Аз и детето/децата ми живеем постоянно в страната – ДА/НЕ
11. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:
Месец, година

Брутен доход (цифром)

Брутен доход (словом)

Общо
Средномесечно
в това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване
ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
2. обезщетения за безработица

…...............................лв.;
….............................…лв.;
…...............................лв.;
…...........................…лв.;

ІV. Помощи (с изключение на помощите и средства, получени по Закона за
семейни помощи за деца (ЗСПД), по Закона за закрила на детето и Закона
за интеграция на хората с увреждания)

…..............................лв.;

V. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се до завършване
на средно образование, но не по-късно от навършване на
20-годишна възраст)

…................................лв.

12. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта, се задължавам да
уведомя дирекция “Социално подпомагане” в 30-дневен срок.
13. Известно ми е, че при недобросъвестно получени от мен месечни помощи, включително и при
неизпълнение на задължението по предходната точка, когато това е довело до недобросъвестно
получаване на семейни помощи, ще бъда лишена/лишен от тези помощи до възстановяване на
дължимите суми, но за срок, не по-дълъг от една година.
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14. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
15. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално подпомагане
и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод
отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
16. На основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс давам писменото си
съгласие Национална агенция за приходите да предостави на Агенцията за социално подпомагане
необходимата данъчна и осигурителна информация единствено по повод отпускането и изплащането на
семейни помощи за деца по Закона за семейни помощи за деца.
17. Известно ми е, че в случаите, когато Дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи
информация по служебен път за влязло в сила съдебно решение, с което е допуснат развод между
съпрузите, ще бъда уведомена/уведомен да представя такова.
Прилагам следните документи:
1.Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който е подадено заявление-декларацията.
2. Удостоверение от осигурителя за наетото лице или от самоосигуряващото се лице по образец съгласно
приложение № 3 от ППЗСПД, че майката/осиновителката няма право на обезщетение за бременност и
раждане по реда на чл. 48а от КСО; придобития осигурителен стаж; датата на придобиване на
осигурителното право по чл. 48а от КСО (само в случаите по чл. 8, ал. 5 от ЗСПД).
3.Удостоверение от осигурителя, че никой от членовете на семейството, при което е настанено детето не
получава обезщетение по чл. 53, ал. 3 от КСО (в случаите на чл. 8, ал. 8 от ЗСПД).
4. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 от ЗСПД за справка).
5. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от
регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и
профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени.
6. Лична карта (за справка).
7......................................................................................................................................................................
8.......................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: 1. …………………………….
Дата………….20......г.

2.…………………………
Гр. ........................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:………………………………………………………….....
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………...
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на месечна помощ за отглеждане на ................. дете/деца до 1 година в размер на
/брой деца/
...................................лв. на основание чл. 8, ал. ......от Закона за семейни помощи за деца.
В т. ч. в натура:.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:........................................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:........................................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ..................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 8 към
Заповед № РД01-1097/
20.12.2018 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД .....................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ОТ МАЙКА
(ОСИНОВИТЕЛКА) СТУДЕНТКА, УЧАЩА В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ПО ЧЛ. 8в ОТ
ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От……………………………………………………………………..……,ЕГН/ЛНЧ ……………………,
(Име, презиме, фамилия на майката/осиновителката/самотния баща-осиновител)
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ……………….………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………..………………
Лична карта №…………………....………, издадена на ……………..……..…., от МВР гр. …………..…
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Получавам обезщетение за бременност и раждане,
за отглеждане на дете или при осиновяване на дете
до 5-годишна възраст по КСО………………………………….ДА/НЕ
Студент/ка, учащ/а в редовна форма на обучение ....................ДА/НЕ
………………………………………………………………………………………………………………………
(факултетен №, семестър и наименование на висшето учебно заведение)

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Деца, за които се иска помощта:
№
Име, презиме, фамилия

ЕГН/ЛНЧ

Гражданство

1.
2.
3.
2. Детето/децата ми не е/са настанено/настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от
Закона за закрила за детето.
3. Аз и детето/децата ми живеем постоянно в страната – ДА/НЕ
4. Записана съм като студентка в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето. Съм/не съм
осигурена и не получавам обезщетение за бременност и раждане, за отглеждане на дете или при осиновяване
на дете до 5-годишна възраст по реда на Кодекса за социално осигуряване.
5. Уведомена съм, че помощта по чл. 8в се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща
след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща след като представя
уверение/удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование, но не по-късно
от навършване на една година от детето. В случай, че до навършване на 1 година от детето не представя
уверение/удостоверение от висшето училище за записан следващ семестър или за завършено висше
образование, плащането на втората част от помощта не се извършва.
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6. Уведомена съм, че съм задължена да възстановя получената от мен помощ, ако до навършване на
двегодишна възраст от детето/децата, то/те бъде/бъдат настанено/настанени за отглеждане извън
семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето поради лишаване от родителски права на
основание чл. 132, т. 1 и 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 от Семейния кодекс и/или на основание чл. 25, ал. 1, т. 2
и 4 от Закона за закрила на детето.
7. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
8. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално подпомагане и
нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Уверение/Удостоверение от висшето училище за правоимащото лице (майката/осиновителката/самотния
баща-осиновител), че е записано като редовен студент към датата на раждане на детето.
2. Лична карта (за справка).
3.. …………………………………………………………………………………………………
4.. ………………………………………………………………………………………………….
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка .........................................................
Банков клон .............................................
Декларатор: …………………………….
Дата………….20......г.

Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:………………………………………………
/име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на еднократна помощ за отглеждане на .................. дете/деца в размер
(брой деца)
общо на: ............ лв. на основание чл. 8в, ал. ..... от Закона за семейни помощи за деца,
в т.ч.:
 ............ лв. (50% от размера - след влизане в сила на заповедта за отпускането на помощта);
Име и фамилия, длъжност:...................................................... - .........................................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................
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…..…. лв. (50% от размера - след представяне на уверение/удостоверение за записан следващ
семестър или за завършено висше образование, но не по-късно от навършване на една година от
детето).

Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Мотиви при отказ: .................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - ..........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 9 към
Заповед № РД01-1097/
20.12.2018 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД....................................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ С ТРАЙНО
УВРЕЖДАНЕ ПО ЧЛ. 8д ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От………………………………………………………………..…..,ЕГН/ЛНЧ …………………..,
(Име, презиме, фамилия)
Лична карта №……………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …..........……
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………..…, община …………………., обл. …………………….,
ж.к.……………………………….....,бул./ул………………………………………………№ ……..,
бл. ….., вх. ……, ет. ….., ап. ……, тел: ……………………., e-mail: ……..………………………
Гражданство: …………………………..
ДЕКЛАРИРАМ:
I. 1. Семейно положение: ……………………………………………………………………………..
2. Съпруг(а)/родител…………………………………………....., ЕГН/ЛНЧ ……………………....,
(Име, презиме, фамилия)
Лична карта №…………………, издадена на ………………., от МВР гр. ……………………….
Настоящ адрес: гр. (с.) …………….…, община ……………., обл. ……………………………….,
ж.к.…………………………………..…..,бул./ул. ……….…………………………………№ ……..,
бл. ….., вх. …., ет. ….., ап. ……, тел: ……………………..……., e-mail: …………………………..
Гражданство: …………………..……………………..
II. Декларирам/е, че съм/сме:
1. биологично семейство
2. осиновител/и
3. Семейство на роднини, близки или приемно семейство, в което е настанено детето по реда на чл.
от Закона за закрила на детето
4. настойник/попечител
III. Полагаме грижи за отглеждането на:
1. …………………………………………...…………………………………………………………………
(трите имена на детето, за което се иска месечната помощ)
ЕГН/ЛНЧ…………………., гражданство:……………...
Влязло в сила ЕР на ТЕЛК/НЕЛК №..........от.................,срок до:.............................
Вид
и
степен
на
увреждане/трайно
намалена
работоспособност:.........%,
дата
инвалидизиране:................
Вид на експертизата: освидетелстване/преосвидетелстване
Преосвидетелстването пред ТЕЛК/НЕЛК е забавено поради...................................................................
........................................................................................................................................................................
(моля, посочете причината, отразена в експертното решение на ТЕЛК)
2. ….........…………………………………………………………………………………….
(трите имена на детето, за което се иска месечната помощ)
ЕГН/ЛНЧ…………………., гражданство:……………...
Влязло в сила ЕР на ТЕЛК/НЕЛК №..........от.................,срок до:.............................
Вид
и
степен
на
увреждане/трайно
намалена
работоспособност:.........%,
дата
инвалидизиране:................
Вид на експертизата: освидетелстване/преосвидетелстване
Преосвидетелстването пред ТЕЛК/НЕЛК е забавено поради...................................................................
........................................................................................................................................................................
(моля, посочете причината, отразена в експертното решение на ТЕЛК)
3. ………………………………………………………………………………………………
(трите имена на детето, за което се иска месечната помощ)
ЕГН/ЛНЧ…………………., гражданство:……………...
Влязло в сила ЕР на ТЕЛК/НЕЛК №..........от.................,срок до:.............................
Вид
и
степен
на
увреждане/трайно
намалена
работоспособност:.........%,
дата
инвалидизиране:................
Вид на експертизата: освидетелстване/преосвидетелстване
Преосвидетелстването пред ТЕЛК/НЕЛК е забавено поради...................................................................
........................................................................................................................................................................
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(моля, посочете причината, отразена в експертното решение на ТЕЛК)
IV. Отглеждам детето/децата в страната - ДА/НЕ
V. Детето/децата не е/са настанено/настанени в лечебно заведение, специализирана институция или
социална услуга - резидентен тип, на пълна държавна или общинска издръжка - ДА/НЕ
VI. Детето/децата ми, за което/които се иска месечната помощ, не е/не са настанено/и за отглеждане
извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - ДА/НЕ (само за родители
(осиновители), настойници, попечители)
VII. Детето е навършило 18-годишна възраст, но продължава средното си образование (само за дете,
навършило пълнолетие, до навършване на 20 години) - ДА/НЕ
VIII. Имам/нямам влязло в сила съдебно решение за присъдени родителски права №………../……..,
издадено от..…………………………………………………………………………………………….
IX. При всяка промяна на декларираните по-горе обстоятелства се задължавам да уведомя писмено
дирекция "Социално подпомагане" в срок не по късно от 30 дни от настъпването им.
X. В случаите по т. VII, когато детето ми се обучава в училище извън системата на Министерството на
образованието и науката, се задължавам да представям в дирекция “Социално подпомагане”
удостоверение от училището, че детето ми е записано като ученик в срок до 31.октомври за новата
учебна година.
XI. Известно ми е, че при недобросъвестно получени от мен месечни помощи, включително и при
неизпълнение на задължението по предходната точка, когато това е довело до недобросъвестно
получаване на семейни помощи, ще бъда лишен от тези помощи до възстановяване на дължимите суми,
но за срок, не по-дълъг от една година.
XII. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
XIII. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално
подпомагане и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по
повод отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение от учебното заведение, когато детето е навършило 18 години, че е записано като
ученик, а за новата учебна година - до 31 октомври (само за деца, навършили 18 години, до навършване
на 20 години, които се обучават в училище извън системата на Министерство на образованието и
науката).
2. Лична карта (за справка).
3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (за справка).
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път..............................ДА/НЕ
□
банков път ………………………ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: 1. …………………………….

Дата………….20......г.
гр. ....................

2.……………………………
Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:……………………………………
/ име и фамилия, подпис/
Дата………..20…г., гр. …….....
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на месечна помощ за отглеждане на .............. дете/деца (брой деца) в размер на
...................................лв. на основание чл. 8д, ал. …(1 или 2), ал. 3 и ал. ......(7 и/или 8) от Закона за
семейни помощи за деца или чл. 24б, ал. ….. (4 или 5) от Правилника за прилагане на Закона за семейни
помощи за деца.
Мотиви при отказ:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - ......................................
Подпис: .......................................
Дата ……………20… г., гр. ………………
Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - ......................................
Подпис: .......................................
Дата ……………20… г., гр. .................
Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
Към заявлението-декларация следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 10 към
Заповед № РД01-1097/
20.12.2018 г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ БЕЗ ПРАВО НА НАСЛЕДСТВЕНА
ПЕНСИЯ ОТ ПОЧИНАЛ РОДИТЕЛ ПО ЧЛ. 8е ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От …………………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ ………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………….……
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……...,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………..…
Гражданство: …………………………..

ДЕКЛАРИРАМ:
I. Деца без право на наследствена пенсия от починал родител, отглеждани в семейството (родени,
припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето):
№
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Гражданство
Учебна заетост
(ДА/НЕ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II. Декларирам/е, че съм/сме:
1. родител
2. настойник/попечител
3. семейство на роднини и/или близки, в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила
на детето
III. 1. Детето/децата не получава/т наследствена пенсия по реда на чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално
осигуряване.
2. Детето/децата получава/получават не получава/не получават персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса
за социално осигуряване (вярното се подчертава )
3. Детето/децата не е/са настанено/и за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето (попълва се само от родител или настойник/попечител).
4. Отглеждам детето/децата в страната - ДА/НЕ
5. Детето/децата ………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………...
не посещава/т училище/група за задължително предучилищно образование по здравословни причини.
(решение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални
образователни потребности към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование, че детето не може да посещава училище)
6. Детето/децата ………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………..……..
е/са завършило/и средно образование преди навършване на 18-годишна възраст.
7. Детето/децата ……………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………..………..
не е имунизирано/не са имунизирани по медицински противопоказания или по независещи от мен
причини (служебна бележка от личния лекар или от регионалната здравна инспекция)
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8. Детето ………………………………………………………................. има установени трайни увреждания
50 и над 50 на сто, определени с експертно решение на ТЕЛК....................... ДА/НЕ
9. Не получавам помощи за детето/децата по реда на Закона за закрила на детето (попълва се само в
случаите, в които детето/децата е/са настанено/настанени в семействата на роднини и/или близки по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето).
10. Известно ми е, че заявление-декларация за получаване на месечни помощи за дете без право на
наследствена пенсия до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се
подава на всеки 12 месеца.
11. Известно ми е, че при допускане от страна на учащото дете на 5 учебни часа отсъствия по
неуважителни причини в месеца, помощта ще бъде спряна за съответния месец.
12. Известно ми е, че ако детето, записано в група за задължително предучилищно образование, допусне
без уважителни причини повече от 3 дни отсъствия в месеца, помощта ще бъде спряна за съответния
месец.
13. Известно ми е, че ако детето, за което получавам помощта, стане родител, помощта ще бъде
прекратена. В случай, че детето продължи да посещава редовно училище, то може да получи еднократно
помощ в размер, съответстващ на размера на прекратената помощ за периода от прекратяването до
изтичането на срока, за който е била отпусната. Заявление-декларацията се подава от детето в 30-дневен
срок от изтичане на срока, за който е била отпусната прекратената месечна помощ.
14. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта, се задължавам да
уведомя в 30-дневен срок дирекцията „Социално подпомагане”, изплащаща помощта.
15. Известно ми е, че при недобросъвестно получени от мен месечни помощи, включително и при
неизпълнение на задължението по предходната точка, когато това е довело до недобросъвестно
получаване на семейни помощи, ще бъда лишен от тези помощи до възстановяване на дължимите суми,
но за срок, не по-дълъг от една година.
16. Известно ми е, че в случай, че персоналната пенсия на детето е била изплатена за месеца, в който е
отпусната месечна помощ по чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца, или за следващ месец,
недължимо изплатената помощ за съответния/съответните месец/и ще бъде удържана въз основа на
издадена заповед от директора на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него
длъжностно лице.
17. Задължавам се, че в случаите когато на детето е отпусната наследствена пенсия по чл. 82, ал. 1 от
Кодекса за социално осигуряване и периодът на изплащането ѝ съвпада с периода на получаване на
месечна помощ по чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца, да възстановя получената сума за
семейна помощ за съответния период въз основа на издадена мотивирана заповед на директора на
дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него лице.
18. Ако детето е записано в детска градина или училище извън системата на Министерството на
образованието и науката се задължавам да представям в дирекция “Социално подпомагане”
удостоверение от детската градина/училището, че детето е записано в подготвителна група за
задължителна предучилищна подготовка или като ученик в срок до 31 октомври за новата учебна година.
Известно ми е, че за децата, които постъпват за първи път в училище, удостоверението се представя до
31 октомври.
19. Известно ми е, че след навършване на 18-годишна възраст от детето, месечните помощи се
предоставят, ако то продължава да учи и редовно посещава училище, до завършване на средно
образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (включително ако има установено
трайно увреждане).
20. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
21. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално подпомагане
и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод
отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Решение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални
образователни потребности към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 30а, ал. 8 от Правилника за
прилагане на Закона за семейни помощи за деца – (за децата и учениците със специални образователни
потребности).
2. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
3. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от
регионалната здравна инспекция, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични
прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето.
4. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за справка.
5. Лична карта – за справка.
6. Удостоверение от детската градина/училището, че детето е записано в подготвителна група за
задължителна предучилищна подготовка или като ученик в … клас (само в случаите, в които
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детето/децата се обучава/т в детска градина или училище извън системата на Министерството на
образованието и науката).
7. .....................................................................................................................................................................
8. .....................................................................................................................................................................
(В случай, че информацията по т. 1-4 е налична в дирекция „Социално подпомагане“, съответните
документи не се подават от лицата).
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: 1. …………………………….
Дата………….20......г.

2. ……………………………
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на месечна помощ за отглеждане на .............. дете/деца (брой деца) в размер на
......................................................лв. на основание чл. 8е, ал. ...... от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”, както следва:
1. От родителя.
2. От роднини и/или близки за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
3. От настойника или попечителя на детето.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 11 към
Заповед № РД01-1097/
20.12.2018 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС ПО
ЧЛ. 10а ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От ……………………………………………………………………………, ЕГН/ЛНЧ …………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …….……………..
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община …………….…………., обл. …………………..….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………….…………………..…№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………….…………., e-mail: …………………………
Гражданство: ……………………………
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ

ДЕКЛАРИРАМ:
1.
2.

Семейно положение: ……………………………………………
Съпруг(а)/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един
настоящ адрес: …...……………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ …………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Лична карта №…………………………, издадена на ……………….……., от МВР гр. ………………....……
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ………………………., обл. ………………………….,
ж. к. ……………………………………...……, бул./ул. ……………………………………………№ …….…..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ………………….……., e-mail: ………………………….…
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ

3. Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето):
№
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Гражданство
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Детето/децата ми не е/не са настанено/и за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от ЗЗД;
5. Детето/децата ми е/са записано/записани за първи път в държавно/общинско училище за обучение в
първи клас на учебната 20.../20...година.
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6. Детето ми има установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто, определени с експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК ........................................ДА/НЕ
7 . Имам/нямам влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите
№…...........…../…..................... издадено от………………………….....................
8. Детето/децата, за които се иска помощта, живеят постоянно страната – ДА/НЕ
9. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:
Брутен доход ( цифром )
Брутен доход ( словом )
Месец, година

Общо
Средномесечно
В това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица

….................................лв.;

ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване

…..............................…лв.;

ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
2. обезщетения за майчинство
3. обезщетения за безработица

.....................................лв.;
….............................…лв.;
…............................….лв.;

ІV. Помощи (с изключение на помощите и средствата, получени по Закона за
семейни помощи за деца (ЗСПД), по Закона за закрила на детето и по Закона
за интеграция на хората с увреждания)
…..........................…...лв.;
V. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се
до завършване на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст)

…...........................…..лв.

9. Известно ми е, че заявление-декларацията се подава еднократно след записване на детето/децата ми в
първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.
10. Известно ми е, че ако детето/децата ми не постъпи/ят в училище, или не посещава/т редовно училище
до завършване на първи клас 3 поредни месеца или 6 месеца в рамките на учебната година, освен ако
това е невъзможно поради здравословното му/им състояние, ще възстановя получената помощ заедно със
законната лихва.
11. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
12. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално подпомагане
и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод
отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
13. На основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс давам писменото си
съгласие Национална агенция за приходите да предостави на Агенцията за социално подпомагане
необходимата данъчна и осигурителна информация единствено по повод отпускането и изплащането на
семейни помощи за деца по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който е подадена заявление-декларацията;
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2. Удостоверение, че детето/децата е/са записано/и като ученик/ци в първи клас на държавно или
общинско училище, издадено от съответното училище;
3. Медицински протокол на ЛКК (в случаите по чл. 31, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
семейни помощи за деца);
4. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (за справка) - (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 1 от ЗСПД);
5. Лична карта (за справка);
6. .....................................................................................................................................................................
7. .....................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: 1. …………………………….
2. ……………………………

Дата………….20......г.
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Семейството има/няма право на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на
учебната година в размер на ...................................лв. на основание чл. 10а, ал. ....... от Закона за семейни
помощи за деца.
В т. ч. в натура:.............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Мотиви при отказ:.......................................................................................................................................……......
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 12 към
Заповед № РД01-1097/
20.12.2018 г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЕЗПЛАТНО ПЪТУВАНЕ ВЕДНЪЖ В ГОДИНАТА С
ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ И АВТОБУСНИЯ ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА НА МНОГОДЕТНИ МАЙКИ
ПО ЧЛ. 34а ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА
ДЕЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8г ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От ……………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ ……………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……………….…
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………..…
Гражданство: ……………………………

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Деца (родени, осиновени от майката):
Име, презиме, фамилия
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЕГН/ЛНЧ

Гражданство

2. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
3. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално подпомагане
и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод
отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Лична карта (за справка).
Декларатор: …………………………….

Дата………….20......г.
Гр. .................................
Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………
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ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Г-жа .......................................................................................................... има/няма право да й бъде на издадено
удостоверение за безплатно пътуване, съгласно чл. 34а, ал. 3 от ППЗСПД във връзка с чл. 8г от ЗСПД.
Наличие на издадено удостоверение за безплатно пътуване ...............................................................................
Мотиви при отказ:.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Име и фамилия, длъжност:....................................................... - ..........................................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - ...........................................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от майката, отговаряща на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 13 към
Заповед № РД01-1097/
20.12.2018 г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ПЪТУВАНЕ НА МНОГОДЕТНИ МАЙКИ
ПО ЧЛ. 34б ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА
ДЕЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8г ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От …………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ ……………………………..,
(Име, презиме, фамилия)
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……………………….
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….......….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …………,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ……………………………….
Гражданство: ……………………………

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Извършено пътуване с автобусен транспорт:
Превозвач
От

До

Начална/крайна дата

стойност

2. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
3. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално подпомагане
и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни им на трети лица единствено по повод
отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Билети за извършено пътуване.
2. Копие от удостоверение за безплатно пътуване.
3. Лична карта (за справка).
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
□

касов път.........................................................................................ДА/НЕ
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ

IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: …………………………….

Дата………….20......г.
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………
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ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Г-жа ................................................................................................................................... има/няма право на
еднократна помощ по чл. 8г от ЗСПД, във връзка с чл. 34б от ППЗСПД в размер на …………………... лв.
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - ..........................................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - ...........................................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от майката, отговаряща на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
Заявление-декларацията се подава в едномесечен срок от крайната дата на извършеното пътуване.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 792
от 22 ноември 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-91/27.02.2014 г. от „ЗК Лев
Инс“ – АД, чрез пълномощник Милена Стойкова
с искане за разрешаване изработването на подробен устройствен план –  изменение на план за
регулация и застрояване на ПИ с идентификатор
68134.4336.66, попадащ в УПИ I – „За търговия,
бизнес център и трафопост“, от кв. 223 и УПИ
I – „За етажни гаражи и автосервиз“, кв. 227, м.
Кв. Овча купел – стар кв. 12а и част от кв. 23,
район „Овча купел“.
Към заявлението са приложени: мотивирано предложение за ИПРЗ; извадка от ЗРП за
м. Овча купел –   стар кв. 12а и част от кв. 23;
извадка от РП за м. Овча купел – стар кв. 12а
и част от кв. 23, одобрен с Решение № 113 по
протокол № 24 от 30.03.2001 г. на СОС; обяснителна записка; нотариален акт № 1, том I, рег.
№ 68, дело № 1/6.01.2014 г.; пълномощно: скица
№ 10479/24.02.2014 г., издадена от СГКК – София,
за поземлен имот с идентификатор 68134.4336.66
по КККР на гр. София – район „Овча купел“;
комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР.
С поредни писма изх. № ГР-70-00-91/7.03.2014 г.,
изх. № ГР-70-00-91/17.03.2014 г. и изх. № ГР-70-0091/26.03.2014 г. е изискано допълнително представяне на коректно мотивирано предложение.
Със заявление № ГР-70-00-91/27.05.2014 г. е
внесен втори вариант на мотивирано предложение. Мотивираните предложения са разгледани
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-40/3.06.2014 г., т. 6,
като е приет втори вариант.
С писмо № ГР-70-00-91/4.06.2014 г. приетият
вариант на мотивираното предложение от собствениците на ПИ с идентификатор 68134.4336.66
и предложението за урегулиране и застрояване
на имоти – общинска собственост, е изпратен за
становище в район „Овча купел“.
С писмо № АБ 6602-36/7.07.2014 г. кметът и
главният архитект на район „Овча купел“ изразяват положително становище с предложения
втори вариант, като желаят към отреждането на
УПИ I-66 да се добави и „многоетажен гараж“,
което е допустимо.
Заявленията, мотивираното предложение II
вариант, доказателствата към него, становищата
на отделите на НАГ и на кмета на район „Овча
купел“ са разгледани на ОЕСУТ. С протокол
№ ЕС-Г-73/7.10.2014 г., т. 2, е взето решение за
приемане на мотивираното предложение, съгласно
което УПИ са предложени по имотни граници,
и предлага на главния архитект на СО да издаде заповед за разрешаване на устройствената
процедура.
Действащият подробен план е одобрен с Решение № 113 по протокол № 24/2001 г. на СОС.
Кадастралната карта на местността е одобрена със Заповед № РД-18-51 от 15.07.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Отдел „Устройствено планиране“ е удостоверил, че имотът попада в смесена многофункционална зона („Смф“) съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
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Със Заповед № РД-09-50-879 от 19.11.2014 г.
на главния архитект на Столична община е разрешено изработване на проект за изменение на
подробен устройствен план: Изменение на план
за регулация и застрояване в обхват: поземлен
имот с идентификатор 68134.4336.66, попадащ в
УПИ I – „За търговия, бизнес център и трафопост“, от кв. 223 и УПИ I – „За етажни гаражи
и автосервиз“, кв. 227 м. Кв. Овча купел – стар
кв. 12а и част от кв. 23, район „Овча купел“.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение на кмета на район „Овча купел“ с писмо
изх. № ГР-70-00-91/21.11.2014 г.
Със заявление вх. №. ГР-70-00-91/16.07.2015 г. е
внесен проект за одобряване на изменение на план
за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор
68134.4336.66 – изменение на план за регулация и
застрояване за м. Кв. Овча купел – стар кв. 12а и
част от кв. 23, съгласно който в кв. 223 от УПИ
I – „За търговия, бизнес център и трафопост“, се
образуват: УПИ I – „За търговия, бизнес център
и трафопост“, УПИ XV-2049 – „За коо“, и УПИ
ХVI-2017 – „За търговия“. Изменя се УПИ I – „За
търговия, бизнес център и трафопост“, от кв. 227,
като се отваря улица по о.т. 467 – о.т. 467а и от
кв. 227 се образуват: кв. 227 с УПИ I-66 – „За
ж.с.“, УПИ II-66 – „За ж.с.“, УПИ III-66 – „За
ж.с.“, УПИ IV-66 – „За ж.с.“, УПИ V-2049 – „За
магазин“; кв. 230 с УПИ I-66 – „За бизнес център,
администрация, автосервиз, бензиностанция и
трафопост“. Отпада жп ареал в съответствие с
ОУП на СО. Предвиденото застрояване отговаря
на изискванията за зона „Смф“ съгласно ОУП на
СО и параметрите на застрояване.
Към проекта са приложени: ПТКП, съгласуван с отдел „ОБД“ към СО на 27.05.2015 г. и
ОПП – СДВР на 1.06.2015 г. Проектът е съгласуван със „Софийска вода“ – АД, от 03.2014 г.;
„БТК“ – ЕАД, на 14.05.2014 г.; „Топлофикация София“ – ЕАД, на 6.03.2014 г.; „София газ“ – ЕАД, на
24.03.2014 г.; „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
на 17.03.2014 г.
Със заявление № ГР-70-00-91-/3/16.11.2015 г.
е предоставено решение № СО-40-Е0/2015 г. на
директора на РИОСВ – София, съгласно което не
е необходимо извършване на екологична оценка.
Представено е съгласуване с Дирекция „Зелена
система“ с рег. № ЗС-2600-500/15.04.2015 г.
С писмо № ГР-70-00-91-/4/4.12.2015 г. проектът
е изпратен за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 1
от ЗУТ в район „Овча купел“.
Със заявление № САГ16-ГР00-322/18.01.2016 г.
е внесено писмо изх. № 27-00-6/23.12.2015 г. на
ГД „ГВА“ за съгласуване на проекта.
С писмо № РОК16-ГР94-53/1/28.01.2016 г. район
„Овча купел“ уведомява, че проектът е съобщен
в ДВ (бр. 97 от 2015 г.) и постъпили възражения
няма. Постъпило е становище на район „Овча
купел“ относно промяна на административната
граница, която не е обект на устройствено проектиране.
Проектът е съгласуван допълнително с „Метрополитен“ – ЕАД, на 18.02.2016 г.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Проект ът е разгледан на ОЕС У Т с протоколи № ЕС-Г-19/1.03.2016 г., т. 1, № ЕС-Г-
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33/26.04.2016 г., т. 13, № ЕС-Г-75/11.10.2016 г., т. 1
от допълнителните, и № ЕС-Г-78/25.10.2016 г., т. 6.
Протоколните решения са изпълнени.
Проектът е преработен като в кв. 223 се отреждат нови УПИ I-66 – „За търговия, бизнес център
и трафопост“, по северната, източната и южната
граница на ПИ с идентификатор 68134.4336.66;
УПИ XV – „За техническа инфраструктура“; за
частта от ПИ с идентификатор 68134.4336.66, попадаща в кв. 227 (нов) се отреждат УПИ I-66 – „За
ж.с.“, УПИ II-66 – „За ж.с.“, УПИ III-66 – „За ж.с.“,
УПИ IV-66 – „За ж.с.“, УПИ V – „За техническа
инфраструктура“; за частта от ПИ 68134.4336.66,
попадаща в кв. 230 (нов) се отрежда УПИ I – „За
бизнес цен т ър, а дминист рац и я, автосервиз,
бензиностанция и трафопост“. Предвиденото
застрояване отговаря на зона „Смф“ съгласно
ОУП на СО. Създава се нова улица по о.т. 462А
до о.т. 467. Изменя се уличната регулация между о.т. 460 – о.т. 463, от о.т. 463 – о.т. 464А, при
о.т. 467 и о.т. 460 – о.т. 486А.
С писмо № САГ16-ГР00-322/11.11.2016 г. преработеният проект е изпратен в район „Овча
купел“ за провеждане на процедури по реда на
чл. 128, ал. 10 от ЗУТ.
С писмо № РОК17-ВК08-54/9.01.2017 г. район
„Овча купел“ уведомява, че проектът е обявен
в ДВ (бр. 94 от 2016 г.) и постъпили възражения
няма. Постъпило е становище на район „Овча
купел“. Проектът е разгледан на ОЕСУТ и приет
с протокол № ЕС-Г-10/10.02.2017 г., т. 2. Становището на район „Овча купел“ не се уважава по
отношение на предложението за изместване на
административната граница между район „Овча
купел“ и район „Красно село“, която не е предмет
на устройствения план. Процедурата е уредена
в Закона за административно-териториалното
устройство на Република България, има сложен
фактически състав, като по отношение на Столична община тази промяна се извършва със
закон. В случая границата между двата района
е потвърдена и с одобрената кадастрална карта
съгласно Заповед № РД-18-51 от 15.07.2010 г. По
отношение на спирката на МГТ е предложено
същата да се измести, за да попада в общински
имот. Забележката е неоснователна, тъй като
спирките като елемент на техническата инфраструктура се установяват с подробните устройствени и комуникационни планове. В Наредба
№ 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на
комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии се съдържат изискванията
за дължина, широчина и формата за уширение
на спирка, които са задължителни с оглед осигуряване безопасността на ползването на този
елемент. В случая спирка не е регламентирана
регулационно чрез ПУП и липсва основание
същата да бъде изместена.
Проектът е разгледан и приет на заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-10/7.02.2017 г., т. 2,
като предлага на главния архитект на СО да внесе
доклад в СОС за приключване на процедурата по
реда на чл. 21, ал. 7 от ЗОС, след изпълнение на
служебното предложение да се нанесе границата
между различните устройствени зони.
Служебното предложение е изпълнено, както
и изискването на чл. 65 от Наредба № РД-02-20-5
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от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането е направено от заинтересованите
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
от ЗУТ, а именно от „ЗК Лев Инс“ – АД, чрез
пълномощник Милена Стойкова, собственик на
поземлен имот с идентификатор 68134.4334.66,
попадащ в кв. 223 и кв. 227, м. Кв. Овча купел – стар кв. 12а и част от кв. 23.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление по образец, допуснато е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в допускането,
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.
В проекта за план за регулация в кв. 223 се
образуват нови УПИ I-66 – „За търговия, бизнес
център и трафопост“, по северната, източната
и юж ната граница на ПИ с идентификатор
68134.4336.66 и УПИ XV – „За техническа инфраструктура“. За частта от ПИ с идентификатор
68134.4336.66, попадаща в кв. 227 (нов) се отреждат УПИ I-66 – „За ж.с.“, УПИ II-66 – „За ж.с.“,
УПИ III-66 – „За ж.с.“, УПИ IV-66 – „За ж.с.“,
УПИ V – „За техническа инфраструктура“. За
частта от ПИ 68134.4336.66, попадаща в кв. 230
(нов) се отрежда УПИ I-66 – „За бизнес център,
администрация, автосервиз, бензиностанция и
трафопост“.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Достъпът до УПИ I-66 – „За търговия, бизнес
център, трафопост“, от кв. 223 е по действащ
план за регулация. Достъпът до УПИ I-66 – „За
ж.с.“, УПИ II-66 – „За ж.с.“, УПИ III-66 – „За
ж.с.“, УПИ IV-66 – „За ж.с.“, от кв. 227 и до УПИ
I-66 – „За бизнес център, администрация, автосервиз, бензиностанция и трафопост“, от кв. 230
се осъществява по действащ план за регулация и
по новопроектирана улица от о.т. 467 до о.т. 462а,
която е предвидена с изработения план за регулация, с оглед спазване изискването на чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 от ЗУТ. Изменя се уличната регулация
между о.т. 460 – о.т. 463, от о.т. 463 – о.т. 464А,
при о.т. 467 и о.т. 460 – о.т. 486А.
С предвиденото в проекта урегулиране на
улица о.т. 467 до о.т. 462а се засяга имот – частна
собственост. Същото е мероприятие от публичен
характер съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОС, поради
което компетентен да одобри проекта за ИПРЗ
в случая на основание чл. 21, ал. 7 от ЗОС е
Столичният общински съвет.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в „Смесена многофункционална
устройствена зона“ (Смф) съгласно приложени-
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ето към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО. Показателите на
застрояване, отразени в матрицата върху плана,
отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
С изменението на плана за застрояване се
предвижда: в УПИ I-66 – „За търговия, бизнес
център, трафопост“, от кв. 223 високо като характер и свободностоящо като начин застрояване;
в УПИ I-66 – „За ж.с.“, УПИ II-66 – „За ж.с.“,
УПИ III-66 – „За ж.с.“, УПИ IV-66 – „За ж.с.“,
от кв. 227 високо като характер и свързано като
начин застрояване; в УПИ I-66 – „За бизнес център, администрация, автосервиз, бензиностанция
и трафопост“, от кв. 230 високо като характер и
свободностоящо като начин застрояване.
Планът се одобрява при спазване изискванията
на чл. 21, ал. 2, чл. 31, ал. 2, 4 и 5, чл. 32 и 35 от
ЗУТ по отношение изискуемите разстояния на
жилищни и нежилищни сгради до вътрешните
граници на УПИ и през улица.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изиск
ванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО
с писмо № ЗС-2600-500/15.04.2015 г. със забележка: „Да се запази съществуващата растителност
с изключение на № 3, 6, 7, 40 до 42, съгласно
приложената таблица, които да се компенсират
в съотношение 1:3.“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 от ЗОС, Заповед № СОА17-РД09-622
от 19.06.2017 г. на кмета на Столична община,
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1, изр. 2,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2
и 6, чл. 14, ал. 3 и 4, чл. 21, ал. 2, чл. 31, ал. 2, 4
и 5 и чл. 32, ал. 1 и 3, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ, т. 12 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протокол
на ОЕСУТ № ЕС-Г-10/7.02.2017 г., т. 2, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. Кв. Овча купел – стар кв. 12а
и част от 23, като отпада трасе за жп ареал; в кв. 223 от УПИ I – „За търговия, бизнес цент ър и т рафопост“, се създават нови
У ПИ I- 66 – „За т ърг ови я, бизнес цен т ър и
т р аф о п о с т “, и У П И X V – „З а т ех н и ч е с к а
инфраструктура“; от кв. 227, УПИ I – „За етажни
гаражи и автосервиз“, се създават: нови кв. 227,
УПИ I-66 – „За ж.с.“, УПИ II-66 – „За ж.с.“, УПИ
III-66 – „За ж.с.“, УПИ IV-66 – „За ж.с.“, УПИ
V – „Зa техническа инфраструктура“, и кв. 230,
УПИ I-66 – „За бизнес център, администрация,
автосервиз, бензиностанция и трафопост“; изменят се улици от о.т. 486а до о.т. 460, от о.т. 462
до о.т. 463 и от о.т. 463 до о.т. 464 и се създава
улица от о.т. 462а до о.т. 467 по зелените и кафявите линии, букви, цифри, текст, зачертавания и
щрихи съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване за м. Кв. Овча купел – стар кв. 12а
и част от кв. 23, кв. 223, УПИ I-66 – „За търговия, бизнес център и трафопост“; кв. 227 (нов),
УПИ I-66 – „За ж.с.“, УПИ II-66 – „За ж.с.“, УПИ

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

III-66 – „За ж.с.“, УПИ IV-66 – „За ж.с.“; кв. 230
(нов), УПИ I-66 – „За бизнес център, администрация, автосервиз, бензиностанция и трафопост“,
съгласно приложения проект без допускане на
намалени отстояния 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/
или сгради, включително през улица.
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 „Овча купел“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 794
от 22 ноември 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-70-00-247/12.06.2015 г. от „Райфайзенбанк – България“ – ЕАД, с пълномощник Ралица
Димова с искане за разрешаване изработването
на ПУП – ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 68134.1502.727 по КККР, кв. 4а, м. НПЗ
„Искър – север II част“, район „Искър“.
Към заявлението са приложени: мотивирано
предложение за ПРЗ, задание съгласно изискванията на чл. 125 от ЗУТ, документи за собственост,
скица за ПИ с идентификатор 68134.1502.727,
издадена от СГКК – София, комбинирана скица
по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР, пълномощно.
Заявлението заедно с приложените документи
е разгледано от отделите на НАГ и са представени становища.
Отдел „Устройствено планиране“ е удостоверил, че имотът попада в „Смесена многофункционална зона“ (Смф) съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Мотивираното предложение е прието от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-60/25.08.2015 г., т. 7
от дневния ред, с предложение главният архитект
на Столична община да издаде заповед за разрешаване на устройствената процедура.
С решение по т. 9 от протокол № ЕС-Г71/6.10.2015 г. на ОЕСУТ е коригирано решението по протокол № ЕС-Г-60/25.08.2015 г., т. 7,
като мотивираното предложение е върнато за
преработка относно достъпа до имота предвид
становище на отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства – Комуникации
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и транспорт“ (БДПП – КТ). След съгласуване на
представеното преработено предложение в графичен вид е указано преписката да се докладва
пред ОЕСУТ за продължаване на процедурата
по изработване на ПУП.
С писмо изх. № ГР-70-00-247-[1]/22.10.2015 г. на
главния архитект на Столична община заявителят
е уведомен за горното решение на ОЕСУТ.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -2 69/
14.01.2016 г. е внесено коригирано мотивирано
предложение в графичен вид.
Мотивираното предложение е разгледано от
ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-9/2.02.2016 г., т. 14,
като отново е върнато за преработване съгласно
изискванията на отдел „БДПП – КТ“, за което
заявителят е уведомен с писмо изх. № САГ16ГР00-269-[1]/18.02.2016 г.
Със заявление вх. № СА Г16-ГР00-269-[2]/
6.06.2016 г. е приложена коригирана документация за транспортен достъп, съгласувана от
МВР – СДВР „Пътна полиция“, със становище
peг. № ОД 5370/18.12.2015 г. и ПКТОБД по т. IX
от протокол № 48/8.12.2015 г.
Мотивираното предложение е разгледано от
ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-60/2.08.2016 г., т. 9,
с решение „Приема мотивираното предложение.
Предлага на главния архитект на СО да издаде
заповед за разрешаване на устройствена процедура при задължително спазване на изискванията
от решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г9/2.02.2016 г., т. 14, и изискванията към подробния
устройствен план от 21.07.2016 г.“
Със Заповед № РА50-174 от 20.03.2017 г. на
главния архитект на Столична община е разрешено изработването на ПУП – ПРЗ за ПИ с
идентификатор 68134.1502.727 по КККР, кв. 4а,
м. НПЗ „Искър – север II част“, район „Искър“,
и ИПР за УПИ I-895, 898 – „За складове, офиси
и спедиторски дейности“ и улична регулация.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-269-[3]/23.03.2017 г.
заповедта е изпратена до район „Искър“ и до
заявителя за сведение и изпълнение.
Със заявление вх. № СА Г16-ГР00-269-[4]/
5.09.2017 г. от „Елит кар“ – ООД – нов собственик
на ПИ с идентификатор по КККР 68134.1502.727 съгласно представен нотариален акт от 30.01.2017 г.,
е внесен за одобряване изработеният проект за
ПУП в допуснатия обхват.
Към заявлението е приложен проект, съгласуван с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от
28.07.2017 г., „Софийска вода“ – АД – изходни данни от 8.2017 г., „Топлофикация София“ – ЕАД, от
3.08.2017 г., „Овергаз мрежи“ – АД, от 10.08.2017 г.,
„Улично осветление“ – ЕАД, от 21.08.2017 г. и
„Метрополитен“ – ЕАД, от 14.08.2017 г.
Представена е декларация по чл. 19, ал. 4
от ЗУЗСО за липса на съществуваща дървесна
растителност, заверена от дирекция „Зелена
система“ – СО, на 9.08.2017 г. по вх. № СЕК17ТД26-1248/28.07.2017 г.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-269-[5]/2.11.2017 г.
проектът е изпратен за съобщаване на заинтересованите лица по чл. 128, ал. 3 и 5 от ЗУТ.
Със заявление вх. № СА Г16-ГР00-269-[6]/
13.11.2017 г. допълнително е внесено становище
на директора на РИОСВ – София, с изх. № 102786678/9.11.2017 г., съгласно което не е необходимо
провеждане на процедура по реда на глава втора
от Наредбата за ОС.
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С писмо вх. № САГ16-ГР00-269-[7]/12.12.2017 г.
от главния архитект на район „Искър“ е удостоверено, че е проведена процедура по съобщаването
на проекта по реда на чл. 128, ал. 3 и 5 от ЗУТ,
като в законоустановения срок не са постъпили
възражения.
Проектът за ПУП – ПРЗ и ИПР е разгледан
от отделите на НАГ – „Устройствено планиране“,
„Благоустройствени дейности и публични пространства –  Комуникации и транспорт и Инженерни мрежи“ и „Правно-нормативно обслужване“,
като са представени техните становища.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ на заседание съгласно протокол № ЕС-Г-17/6.03.2018 г.,
т. 8 от дневния ред със служебно предложение:
„Да се представи удостоверение по чл. 65, ал. 2
и 5 от Наредбата за ССПКККР.“
С писмо изх. № САГ16-ГР00-269-[8]/20.03.2018 г.
заявителят е уведомен за забележките на ОЕСУТ.
Удостоверението за приемане на проекта за
изменение на КККР, издадено от СГКК – София, е представено със заявление вх. № САГ16ГР00-269-[9]/11.09.2018 г.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Ис к а н е т о з а од о б р я в а н е н а п р о е к т з а
ПУП – ПРЗ и ИПР е направено от заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 от ЗУТ, като собственик на поземлен имот
с идентификатор 68134.1502.727 по КККР, кв. 4а,
м. НПЗ „Искър – север II част“, район „Искър“,
което се установява от представените документи
за собственост и скици.
Действащият подробен устройствен план за
местността е одобрен с Решение № 387 по протокол № 16 от 10.07.2008 г. на СОС.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-27 от 3.04.2012 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Съгласно ОУП на СО/2009 г. и приложение
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО имотите попадат в
„Смесена многофункционална зона“ (Смф) с
устройствени показатели: максимална плътност
на застрояване – 60%; максимален коефициент
на интензивност (Кинт.) – 3,5; минимална озеленена площ – 40% (мин. 25% от озел. площ да
е с висока дървесна растителност).
Проектът за ПР има за цел урегулирането на
ПИ с идентификатор 68134.1502.727 по имотни
граници, с изключение на частта от имота, попадаща в улична регулация, като се създава нов
УПИ VIII-727 – „За ОО, складове, офиси, магазини
и ПГ“, кв. 4а, м. НПЗ „Искър – север II част“,
и свързаното с това регулационно изменение на
контактен УПИ I-895, 898 – „За складове, офиси
и спедиторски дейности“.
Предназначението на УПИ VIII-727 е допустимо в устройствена зона „Смф“, в която попада
имотът по ОУП на СО/2009 г.
Лицето (изход) към улица на новообразувания УПИ се осигурява по действащата улична
регулация, която се изменя от о.т. 126 до о.т. 200
за разширяване на улица съгласно изработен
проект за транспортен достъп и организация на
движението към ПУП, съгласуван от МВР – СДВР
„Пътна полиция“, със становище peг. № ОД
5370/18.12.2015 г. и ПКТОБД по т. IX от протокол
№ 48/8.12.2015 г., с което е спазено изискването
на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
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Предвид горното за одобряване на проект за
план за регулация е налице основание по чл. 17,
ал. 1 от ЗУТ. Основание за ИПР е нормата на
чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2
от ЗУТ.
Планът за застрояване цели осигуряване на
законосъобразно и целесъобразно застрояване в
съответствие с максимално допустимите показатели и функции съобразно устройствената зона
по ОУП на СО/2009 г.
С плана за застрояване в новообразувания
УПИ VIII-727 – „За ОО, складове, офиси, магазини и ПГ“, се предвижда разполагането на
свободностояща сграда с макс. Нкк = 16 м.
Застрояването е съобразено с нормите на
чл. 35, ал. 2 от ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към
вътрешнорегулационни граници, съседни имоти
и сгради, включително през улица.
Предвиденото застрояване е допустимо в устройствена зона „Смф“ съгласно ОУП на СО и
т. 12 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Показателите в матрицата върху графичната част
на плана отговарят на устройствените правила и
норми за зоната съгласно ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
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
по образец, разрешено е изработването на проект
за ПУП – ПРЗ и ИПР от компетентния за това
орган, внесен е проект и са изпълнени предписанията в разрешението, същият е разгледан и е
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Изпълнени са изискванията за съгласуване на
проекта с експлоатационните дружества. Спазено
е изискването на чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ 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. 21, ал. 7
във връзка с ал. 1 от ЗОС, тъй като с плана се
предвижда отчуждаване на част от недвижим
имот – частна собственост, за изграждане на
обект – публична общинска собственост – улица.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 115,
ал. 1 и 2, чл. 17, ал. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2,
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ, устройствена
категория по т. 12 от приложението към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г17/6.03.2018 г., т. 8 от дневния ред, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация за УПИ
І-895, 898 – „За складове, офиси и спедиторски
дейности“, кв. 4а, м. НПЗ „Искър – север II част“,
район „Искър“, и улична регулация от о.т. 126 до
о.т. 200 по кафявите и зелените линии, цифри,
текст, букви, зачертавания и щрихи съгласно
приложения проект.
2. План за регулация за ПИ с идентификатор
68134.1502.727 по КККР на район „Искър“ за
създаване на нов УПИ VIII-727 – „За ОО, складове, офиси, магазини и ПГ“, кв. 4а, м. НПЗ
„Искър – север II част“, по червените, сините и
зелените линии, цифри и текст съгласно приложения проект.
3. План за застрояване с предвиждане на
ново застрояване за нов УПИ VIII-727 – „За ОО,
складове, офиси, магазини и ПГ“, кв. 4а, м. НПЗ
„Искър – север II част“, район „Искър“, съгласно
приложения проект 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 съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за 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 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 Столична община.
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