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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352
ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за приемане на актуализиран Списък със
защитените от държавата специалности от
професии за учебната 2019/2020 година и на
актуализиран Списък със специалности от
професии, по които е налице очакван недос
тиг от специалисти на пазара на труда, за
учебната 2019/2020 година
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема актуализиран Списък със
защитените от държавата специалности от
професии за учебната 2019/2020 година съг
ласно приложение № 1.
Чл. 2. Приема актуализиран Списък със
специалности от професии, по които е налице
очакван недостиг от специалисти на пазара на
труда за учебната 2019/2020 година, съгласно
приложение № 2.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 111 на Министер
ския съвет от 2018 г. за приемане на Списък
със защитените от държавата специалности
от професии, на критериите за определянето
им и на условията и реда за допълнително
финансиране за издръжка на паралелки за
придобиване на квалификация по защитени
специалности от професии и специалности от
професии, по които е налице очакван недостиг
от специалисти на пазара на труда (ДВ, бр. 54
от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 1, в т. 1 след думите „от професии“
се поставя запетая и се добавя „както и кри
териите за определяне на специалностите от
професии, по които е налице очакван недостиг
от специалисти на пазара на труда“.
2. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. Специалности от професии от
Списъка на професиите за професионално
образование и обучение се определят като
специалности от професии, по които е налице
очакван недостиг от специалисти на пазара
на труда, ако отговарят едновременно на
следните критерии:
1. съотношението към началото на текущата
учебна година между броя на учениците от
VIII до XII клас, които се обучават по спе
циалности от професии в паралелки за про
фесионална подготовка в държавните и/или
общинските училища по чл. 38, ал. 1, т. 3 – 5
от Закона за предучилищното и училищното
образование, и броя на подлежащите на пенсио
ниране специалисти, заети на длъжности от
Националната класификация на професиите

и длъжностите (НКПД, 2011), отговарящи
на специалности от професии от Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение, е най-малко едно към две;
2. представено от най-малко от една от
институциите и/или организациите по чл. 6
предложение за доказана потребност от специ
алисти на пазара на труда с определена степен
на професионална квалификация, придобита
по специалност от професия от Списъка на
професиите за професионално образование
и обучение и значимост на специалността от
професията за икономическото развитие на
страната и/или на областта.“
3. В чл. 8:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) При изключване на специалност от
професия от някой от списъците по ал. 1
учениците завършват обучението си по нея
при условията и по реда, по които са го за
почнали.“
4. Параграф 1 от допълнителната разпоредба
се изменя така:
„§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Доказана потребност от специалисти
на пазара на труда“ е налична оценка на
потребността от кадри на пазара на труда за
областта или страната със степен на професи
онална квалификация по определена специал
ност от професия от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение,
включваща прогнозни данни за необходимите
в средносрочен план работни места в областта,
изготвена от съответната областна дирекция
(областни дирекции) „Регионална служба по
заетостта“ или съдържаща се в изготвени от
МТСП анализи и други документи за тенден
циите за развитие на страната.
2. „Значимост на специалността от профе
сията за икономическото развитие на страната
и/или областта“ е когато е предоставена ин
формация – областни стратегии за развитие,
планове, национални или регионални програ
ми, проекти и други, съдържаща данни за сред
носрочен период относно необходимостта от
професионална подготовка на специалисти по
точно определени специалности от професии
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение.“
§ 2. Списъците по чл. 1 и 2 се прилагат от
учебната 2019/2020 г. за учениците, приети в
VIII клас по държавния прием.
§ 3. Постановлението се приема на осно
вание чл. 6а, ал. 4 и 5 от Закона за професи
оналното образование и обучение.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение № 1
към чл. 1
Актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии
за учебната 2019/2020 година
№
по Код
ред

Професионално
направление

Код

Професия

Код

Специалност

1.

Аудио-визуални изкуства
213 и техники; производство 213030 Полиграфист
на медийни продукти

2.

215

Приложни изкуства и за
215060 Каменоделец
наяти

3.

215

Художник – приложни
Приложни изкуства и за
215070
2150705 Иконопис
наяти
изкуства

4.

443 Науки за земята

5.

521

6.

2130301 Полиграфия
2150601 Каменоделство

4430102

Х и д рог еолог и я и г ео 
техника

Машиностроене, метало
521030 Машинен оператор
обработване и металургия

5210302

Машини за гореща обра
ботка на металите

521

Машиностроене, метало
521040 Машинен монтьор
обработване и металургия

5210414

Металообработващи ма
шини

7.

521

Машиностроене, метало
Тех н и к на п рец изна
Измервателна и органи
521050
5210501
обработване и металургия
техника
зационна техника

8.

521

Машиностроене, метало
Тех н и к на п рец изна
Лазерна и оптична тех
521050
5210504
обработване и металургия
техника
ника

9.

521

Машиностроене, метало
521070 Техник-металург
обработване и металургия

5210702

Металургия на цветните
метали

10.

522

Електротехника и енер
522010 Електротехник
гетика

5220104

Електрообзавежд ане на
кораби

11.

522

Електротехника и енер
522010 Електротехник
гетика

5220105

Електрообзавежд ане на
железопътна техника

12.

Електротехника и енер
522
522010 Електротехник
гетика

Електрообзавежд ане на
електрич ески превозни
5220107
средства за градски транс
порт

13.

522

Електротехника и енер
522010 Електротехник
гетика

Електрообзавежд ане на
5220108 подем на и аса нсьорна
техника

14.

522

Техник на енергийни
Електротехника и енер
522030 съоръжения и инста 5220301 Топлоенергетика
гетика
лации

15.

522

Техник на енергийни
Електротехника и енер
522030 съоръжения и инста 5220302 Ядрена енергетика
гетика
лации

16.

Топлотехника – топлин
Техник на енергийни
Електротехника и енер
на, климатичн а, венти
522
522030 съоръжения и инста 5220309
гетика
л а ц ион н а и х л а д и л н а
лации
техника

17.

Електроника, автомати
Техник по автомати
Автоматизация на непре
523 ка, ком у никационна и 523070
5230701
зация
къснати производства
компютърна техника

18.

Електроника, автомати
Осигурителни и комуни
Техник по автомати
523 ка, ком у никационна и 523070
5230704 кационни системи в жп
зация
компютърна техника
инфраструктура

19.

524

20.

Моторни превозни сред
Монтьор на подемноПрис та н и щ на меха н и
525 ства, кораби и въздухо 525060
5250603
транспортна техника
зация
плавателни средства

443010 Техник геолог

Химични продукти и тех
524010 Химик-технолог
нологии

5240109

Технология на целулоза
та, хартията и опаковките
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№
по Код
ред
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ДЪРЖАВЕН
Професионално
направление

Код

ВЕСТНИК
Професия

Моторни превозни сред
525 ства, кораби и въздухо 525100 Корабен техник
плавателни средства
Те х н и к- т е х н о л о г в
541 Хранителни технологии 541010 хранително-вкусовата
промишленост
Оператор в хранител
541 Хранителни технологии 541020 но-вкусовата промиш
леност
Производствени техноло
542 гии – текстил, облекло, 542010 Десенатор на текстил
обувки и кожи
Производствени техноло
542 гии – текстил, облекло, 542020 Текстилен техник
обувки и кожи
Производствени техноло
Моделиер-технолог на
542 гии – текстил, облекло, 542060 обувни и кожено-галан
обувки и кожи
терийни изделия
Минно дело, проучване
544 и добив на полезни из 544010 Минен техник
копаеми
Минно дело, проучване
544 и добив на полезни из 544040 Сондьор
копаеми
Минно дело, проучване
544 и добив на полезни из 544050 Маркшайдер
копаеми

БРОЙ 3
Код

Специалност

5251001

Корабни машини и ме
ханизми

5410104

Производство на месо,
месни продукти и риба

Производство и прера
5410202 ботка на мляко и млечни
продукти
Компютърно проектира
5420101 не и десениране на тъкани
площни изделия
5420201 Предачно производство
Конструиране, моделира
5420601 не и технология на обувни
изделия
Обогатителни, преработ
5440102 ващи и рециклационни
технологии
5440401 Проучвателно сондиране
5440501 Маркшайдерство
Транспортно строител
ство
Дограма и стъклопоста
5820404
вяне
Строител на пътища, ма
5820601 гистрали и съоръжения
към тях

30.

582 Строителство

582010 Строителен техник

31.

582 Строителство

582040 Строител-монтажник

32.

582 Строителство

582060 Пътен строител

33.

621

34.

621

35.

621

36.

621

37.

621

38.

726 Терапия и рехабилитация 726010

39.

812

40.

840 Транспортни услуги

840010 Корабоводител

8400101 Корабоводене – морско

41.

840 Транспортни услуги

840010 Корабоводител

8400102 Корабоводене – речно

42.

840 Транспортни услуги

840110 Спедитор-логистик

8401101

43.

840 Транспортни услуги

Организатор по екс
840030 плоатация в жп инфра 8400302 Ръководител движение
структура

Растениевъдство и живот
новъдство
Растениевъдство и живот
новъдство
Растениевъдство и живот
новъдство
Растениевъдство и живот
новъдство
Растениевъдство и живот
новъдство

621010 Техник-растениевъд
621120

5820104

6210103 Трайни насаждения

Работник в животно
Овцевъдство и козевъд
6211202
въдството
ство

621030 Растениевъд

6210302 Полевъдство

621040 Техник-животновъд

6210406 Пчеларство и бубарство

621050 Животновъд

6210502 Говедовъдство

Извършване на термални
Изпълнител на термал
процедури в балнеологи
7260101
ни процедури
чни и други възстанови
телни центрове

Път у ва ни я, т у ризъм и
812020 Планински водач
свободно време

8120201 Туризъм

Спедиция, транспортна и
складова логистика
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Приложение № 2
към чл. 2
Актуализиран Списък на специалности от професии, по които е налице очакван недостиг
от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година
№
по
ред

Код

1.

346

Секретарски и админи
346030 Деловодител
стративни офис дейности

3460301 Деловодство и архив

2.

521

Машиностроене, метало
521010 Машинен техник
обработване и металургия

5210105

3.

Машиностроене, метало
521
521010 Машинен техник
обработване и металургия

4.

521

Машиностроене, метало
521010 Машинен техник
обработване и металургия

5210119

5.

521

Машиностроене, метало
521010 Машинен техник
обработване и металургия

Машини и съоръжения
5210120 за добивната промиш
леност и строителството

6.

521

Машиностроене, метало
521020 Техник-приложник
обработване и металургия

5210202

7.

521

Машиностроене, метало
521030 Машинен оператор
обработване и металургия

5210301 Металорежещи машини

8.

521

Машиностроене, метало
521030 Машинен оператор
обработване и металургия

5210303

9.

Машиностроене, метало
521
521040 Машинен монтьор
обработване и металургия

10.

521

Машиностроене, метало
521090 Заварчик
обработване и металургия

5210901 Заваряване

11.

521

Машиностроене, метало
521100 Стругар
обработване и металургия

5211001 Стругарство

12.

522

Електротехника и енер
522010 Електротехник
гетика

5220101

Електрически машини
и апарати

13.

522

Електротехника и енер
522020 Електромонтьор
гетика

5220201

Електрически машини
и апарати

14.

522

Електротехника и енер
522020 Електромонтьор
гетика

5220204

Електрообзавежд ане на
производството

15.

522

Електротехника и енер
522020 Електромонтьор
гетика

5220207

Електрообзавежд ане на
транспортна техника

16.

522

Електротехника и енер
522020 Електромонтьор
гетика

Електрообзавежд ане на
5220209 подемна и асансьорна
техника

17.

522

Електротехника и енер
522020 Електромонтьор
гетика

5220211

18.

522

Монтьор на енерг ийни
Електротехника и енер
522040 съоръжения и инста 5220401 Топлоенергетика
гетика
лации

19.

522

Монтьор на енерг ийни
Електротехника и енер
522040 съоръжения и инста 5220406 Газова техника
гетика
лации

Професионално
направление

Код

Професия

Код

Специалност

Ма ш и н и и сис т ем и с
ЦПУ

Машини и съоръжения
за химическата и хра
5210118
нително-вкусовата про
мишленост
Машини и съоръжения
в текстилната, обувната
и дървообработващата
промишленост

Промишлена естетика
и дизайн

Машини и съоръжения
за заваряване

Машини и съоръжения
за химическ ата и хра
5210415
нително-вкусовата про
мишленост

Електродомак инска тех
ника

С Т Р.
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№
по
ред

Код

20.

522

21.

Електроника, автомати
Техник на електронна
Промишлена електро
523 ка, ком у никационна и 523030
5230301
техника
ника
компютърна техника

22.

524

Химични продукти и тех
524010 Химик-технолог
нологии

5240105

23.

524

Химични продукти и тех
524040 Лаборант
нологии

Технологичен и микро
5240401 биологичен контрол в
химични производства

24.

Химични продукти и тех
524
524040 Лаборант
нологии

Технологичен и микро
биологичен контрол в
5240402
хранително-вкусови про
изводства

25.

524

Химични продукти и тех
524060 Химик-оператор
нологии

5240601

Технология на неорга
ничните вещества

26.

524

Химични продукти и тех
524060 Химик-оператор
нологии

5240606

Технология на полиме
рите

27.

524

Химични продукти и тех
Работник в полимерни
Преработване на поли
524090
5240901
нологии
те производства
мери

28.

524

Химични продукти и тех
Оператор в силикатни
Технология на стъклар
524120
5241201
нологии
те производства
ското производство

29.

Моторни превозни сред
Техник по транспортна
А вт о т ра нспор т на т ех
525 ства, кораби и въздухо 525010
5250101
техника
ника
плавателни средства

30.

Моторни превозни сред
Техник по транспортна
Път ност рои телна тех
525 ства, кораби и въздухо 525010
5250102
техника
ника
плавателни средства

31.

Моторни превозни сред
Монтьор на транспорт
А вт о т ра нспор т на т ех
525 ства, кораби и въздухо 525020
5250201
на техника
ника
плавателни средства

32.

Моторни превозни сред
Монтьор на транспорт
Път ност рои телна тех
525 ства, кораби и въздухо 525020
5250202
на техника
ника
плавателни средства

33.

Подем но - т ра нспор т на
Моторни превозни сред
Тех ник по подемно техника, монтирана на
525 ства, кораби и въздухо 525050
5250501
транспортна техника
пътни транспортни сред
плавателни средства
ства

34.

Подем но - т ра нспор т на
Моторни превозни сред
Монтьор на подемнотехника, монтирана на
525 ства, кораби и въздухо 525060
5250601
транспортна техника
пътни транспортни сред
плавателни средства
ства

35.

Моторни превозни сред
Подем но - т ра нспор т 
Монтьор на подемно525 ства, кораби и въздухо 525060
5250602 на техн ика с електро
транспортна техника
плавателни средства
задвижване

36.

Моторни превозни сред
Техник по железопътна
525 ства, кораби и въздухо 525070
5250701 Локомотиви и вагони
техника
плавателни средства

37.

Моторни превозни сред
525 ства, кораби и въздухо 525110 Корабен монтьор
плавателни средства

Професионално
направление

Код

Професия

Код

Специалност

Монтьор на енерг ийни
Електротехника и енер
Възобновяеми енергийни
522040 съоръжения и инста 5220408
гетика
източници
лации

5251101

Технология на органич
ните вещества

Корабни машини и ме
ханизми

БРОЙ 3
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№
по
ред

Код

38.

Моторни превозни сред
525 ства, кораби и въздухо 525110 Корабен монтьор
плавателни средства

39.

Моторни превозни сред
Корабостроителен тех
525 ства, кораби и въздухо 525140
5251401 Корабостроене
ник
плавателни средства

40.

541 Хранителни технологии

541030 Хлебар-сладкар

41.

541 Хранителни технологии

Работник в хранител
Храни телно-вк усова
541050 но-вкусовата промиш 5410501
промишленост
леност

42.

Производствени техноло
Оператор в производ
Производство на облекло
542 гии – текстил, облекло, 542050
5420501
ството на облекло
от текстил
обувки и кожи

43.

Оператор в произ
Производствени техноло
водство на обувни и
Производство на обувни
542 гии – текстил, облекло, 542070
5420701
кожено-галантерийни
изделия
обувки и кожи
изделия

44.

Производствени техноло
Техник-технолог в дър
543 гии – дървесина, хартия, 543010
5430101 Мебелно производство
вообработването
пластмаси и стъкло

45.

Производствени техноло
Оператор в дървообра
Производство на тапи
543 гии – дървесина, хартия, 543020
5430203
ботването
цирани изделия
пластмаси и стъкло

46.

Минно дело, проучване
Оператор в минната
Обогатяване на полезни
544 и добив на полезни из 544020
5440203
промишленост
изкопаеми
копаеми

47.

582 Строителство

582030 Строител

5820303 Армировка и бетон

48.

582 Строителство

582030 Строител

5820304 Зидария

49.

582 Строителство

582030 Строител

5820305 Мазилки и шпакловки

50.

582 Строителство

582030 Строител

5820307

51.

582 Строителство

582030 Строител

5820309 Бояджийски работи

52.

582 Строителство

582040 Строител-монтажник

5820401

С т ома нобе т он н и кон
струкции

53.

582 Строителство

582040 Строител-монтажник

5820405

Изолации в строител
ството

54.

582 Строителство

Монтажник на водо
582050 снабдителни и канали 5820501 Вътрешни ВиК мрежи
зационни мрежи

55.

762

56.

840 Транспортни услуги

Организатор по екс
Експлоатация на прис
840060 плоатация на приста 8400601
танищата и флота
нищата и флота

57.

840 Транспортни услуги

Организатор по екс
Експлоатация на автомо
840070 плоатация на автомо 8400701
билния транспорт
билния транспорт

Професионално
направление

Код

Професия

Код

Специалност

5251103 Ремонт на кораби

5410301

Производство на хляб и
хлебни изделия

Вън ш н и обл и цовк и и
настилки

Помощник-възпитател
Социална работа и кон
762030 Помощник-възпитател 7620301 в отглеждането и възпи
султиране
танието на деца

С Т Р.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353
ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 85 на Министерския съвет от 2007 г. за
координация по въпросите на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от
2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г.,
бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53,
76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г., бр. 36
и 79 от 2016 г. и бр. 7, 12, 39 и 73 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В а л. 1, т. 7 д у ми те „и док у мен т и,
свързани с подготовката и провеждането на
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г.“ се заличават.
2. В ал. 2 т. 4 се отменя.
§ 2. Член 1а се отменя.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на
външните работи и заместник министърпредседателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устрой
ствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация осигу ряват
провеждането на единна национална поли
тика на Република България по въпросите,
свързани с Европейския съюз.“
2. В ал. 2 се създава т. 7:
„7. в качеството си на председател на Съ
вета по европейските въпроси:
а) осъществява общия контрол по функ
ционирането на координационния механизъм
по европейските въпроси;
б) координира изпълнението на задължени
ята, произтичащи от членството на Република
България в Европейския съюз;
в) координира изготвянето на проекти на
планови документи, свързани с изпълнението
на задълженията, произтичащи от членството
на Република България в Европейския съюз;
г) координира изготвянето и съгласуването
на проектите на рамкови позиции по въпро
сите, които се разглеждат от Съвета на Евро
пейския съюз и подготвителните му органи,
както и в процеса на вземане на решения
по чл. 290 и 291 от Договора за функциони
рането на Европейския съюз, с изключение
на въпроси, отнасящи се до Общата външна
политика и политика за сигурност и Общата
политика за сигурност и отбрана и до поли
тиката на развитие;
д) координира изготвянето и съгласуването
на проектите на позиции за заседанията на
Европейския съвет и на Съвета на Европейския
съюз с изключение на въпроси, отнасящи се

ВЕСТНИК
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до Общата външна политика и политика за
сигурност и Общата политика за сигурност
и отбрана и до политиката в областта на
сътрудничеството за развитие;
е) формулира и поставя пред Съвета по евро
пейските въпроси и пред Министерския съвет
конкретни проблеми, свързани с членството
на Република България в Европейския съюз;
ж) ръководи заседанията на Съвета по
европейските въпроси;
з) утвърждава вътрешни правила за дей
ността на Съвета по европейските въпроси.“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „министърът за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018“ се заменят със „заместник минис
тър-председателят по правосъдната реформа
и министър на външните работи“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. членове:
а) постоянният представител на Република
България към Европейския съюз и неговият
заместник;
б) заместник-министри съобразно тяхната
компетентност по европейските политики;
в) началникът на политическия кабинет
на министър-председателя;
г) членове на политическите кабинети на
заместник министър-председателите;
д) директорът на дирекция „Координация
по въпросите на Европейския съюз“ в адми
нистрацията на Министерския съвет;
е) генералният директор на Генерална
дирекция „Европейски въпроси“ на Минис
терството на външните работи;
ж) директорът на дирекция „Политики и
институции на Европейския съюз“ на Минис
терството на външните работи;
з) ръководителят на структурното звено
в администрацията, което отговаря за про
цесуалното представителство пред Съда на
Европейския съюз;
и) ръководителите на работните групи по
чл. 7, ал. 2.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Членовете по ал. 1 участват в работата
на Съвета лично. При обективна невъзмож
ност да участват в заседание те се предста
вляват от определени от тях лица, за което
предварително уведомяват Секретариата на
Съвета по европейските въпроси.“
3. В ал. 5 думите „министъра за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018“ се заменят със „заместник минис
тър-председателя по правосъдната реформа и
министър на външните работи“.
§ 5. В чл. 6, ал. 1 т. 3 и 15 се отменят.

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

§ 6. В чл. 6в, изречение второ думите
„от определен от председателя заместникминистър за Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз 2018 или“
се заличават.
§ 7. В чл. 28 т. 2 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354
ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за насърчаване на
заетостта, приет с Постановление № 131 на
Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 58 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 82 и 84 от
2004 г.; Решение № 2368 на Върховния адми
нистративен съд от 2005 г. – бр. 26 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 95 от 2005 г., бр. 42 от 2006 г.,
бр. 60 от 2008 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 26 от
2012 г., бр. 87 от 2013 г., бр. 62 от 2016 г. и
бр. 84 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7а ал. 4 се изменя така:
„(4) Информацията включва и предложение
за организиране на обучения в съответствие с
потребностите на работодателите от работна
сила и се изпраща от председателя на Коми
сията по заетостта в централното управление
на Агенцията по заетостта в срока, определен
в писмото по ал. 1.“
§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Търсещите работа лица се регист
рират лично в дирекция „Бюро по труда“.
Регистрацията се извършва въз основа на
заявление-декларация по образец, утвърден
от изпълнителния директор на Агенцията по
заетостта, и след представяне на:
1. документ за самоличност или документ
за пребиваване;
2. документи за придобито образование
и/или квалификация;
3. решение на Териториалната експертна
лекарска комисия/Националната експертна
лекарска комисия – за лицата с трайно на
малена работоспособност;
4. писмена декларация за удостоверяване на
други обстоятелства и/или други документи
в случаите, когато са необходими и данните
не могат да бъдат получени по служебен път.“
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2. В ал. 8 думите „ал. 1, т. 4 – 8“ се заменят
с „ал. 1, т. 2 – 4“.
§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Регистрацията на търсещите работа
лица се прекратява при условията на чл. 20,
ал. 3 и 4 от ЗНЗ от датата на настъпване на
съответното обстоятелство.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се из
меня така:
„(3) Регистрацията на безработните лица
се възстановява при представяне на доказа
телства за наличие на уважителни причини
по чл. 20, ал. 6 от ЗНЗ в срок 7 работни дни
от отпадането на уважителната причина.“
3. Досегашните ал. 3 – 7 стават съответно
ал. 4 – 8.
§ 4. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Проектите на браншови про
грами се разработват по образец, утвърден от
министъра на труда и социалната политика,
и се внасят в Министерството на труда и
социалната политика след писмена покана от
министъра на труда и социалната политика
до органите по чл. 31, ал. 3, т. 2 от ЗНЗ.
(2) Проектите на програми на институ
циите и организациите по чл. 31, ал. 1 от
ЗНЗ се разработват по образец, утвърден от
министъра на труда и социалната политика,
и се внасят в Министерството на труда и со
циалната политика след писмена покана от
министъра на труда и социалната политика.
(3) Поканата по ал. 1 и 2 съдържа:
1. срок за подаване на проектите на про
грами, който не може да бъде по-кратък от
14 дни от изпращането на поканата;
2. максимален размер на средствата от
държавния бюджет за финансиране на една
програма;
3. приоритетите и основните целеви групи
на активната политика по заетостта за година
та, през която ще се реализират програмите;
4. видовете обучения, които ще се финан
сират със средства от държавния бюджет;
5. минимални изисквания за осигуряване
на заетост на безработни лица, участващи в
програмата;
6. други изисквания и указания за разра
ботване на проектите на програми.
(4) Проектите на програми се подават на
хартиен и електронен носител.
(5) Министърът на труда и социалната по
литика определя със заповед поименния състав
на комисията за оценка и подбор на проекти
на програми по ал. 1 и 2 в съответствие с
решението на Националния съвет за насър
чаване на заетостта по чл. 31, ал. 2 от ЗНЗ.
(6) Членове на комисията могат да бъдат
лица, които декларират, че:
1. нямат материален интерес от оценява
нето на проектите на програми;

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

2. не са „свързани лица“ по смисъла на
Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото иму
щество с участник в процедурата;
3. нямат частен интерес по смисъла на
Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество при оценяване на проектите на
програми.
(7) Членовете на комисията представят де
кларация по ал. 6 след получаване на списъка
с участниците в процедурата и при промяна
на декларираните данни.
(8) Членовете на комисията са длъжни
да пазят в тайна обстоятелствата, които са
узнали във връзка с работата си в комисията.
(9) Комисията допуска до оценка проектите
на програми, които:
1. са внесени в срок;
2. не превишават максималния размер за
финансиране, определен с поканата по ал. 3;
3. са разработени в съответствие с образеца,
утвърден от министъра на труда и социалната
политика;
4. съдържат всички документи и отговарят
на изискванията, посочени в поканата по ал. 3.
(10) Комисията разглежда и оценява до
пуснатите проекти на програми по следните
критерии:
1. относителен дял на безработните лица
от общини със средномесечно равнище на
безработица през първите девет месеца на
текущата година, по-високо от средномесеч
ното за страната, включени в заетост и/или
обучение по програмата, от общия брой на
безработните лица, включени в програмата;
2. относителен дял на безработните лица
от групите в неравностойно положение на
пазара на труда, включени в заетост и/или
обучение по програмата, от общия брой на
безработните лица, включени в програмата;
3. относителен дял на безработните лица,
включени в обучение по професии и спе
циалности, търсени на пазара на труда, от
общия брой на безработните лица, включени
в обучение по програмата;
4. относителен дял на безработните лица,
включени в обучение за придобиване на степен
на професионална квалификация, от общия
брой на лицата, включени в професионално
обучение по програмата;
5. връзка на предвиденото обучение по
к лючова компетентност със съответното
обучение за придобиване на професионална
квалификация по програмата;
6. относителен дял на безработните лица,
на които ще бъде осигурена заетост за пе
риод над задължителния минимален период
на заетостта, посочен в поканата по ал. 3,
от общия брой безработни лица, включени в
заетост по програмата;
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7. относителен дял на лицата, които ще
бъдат включени в заетост над минималното
изискване, посочено в поканата по ал. 3, от
общия брой лица, включени в обучение по
програмата.
(11) Оценката се извършва по методика,
утвърдена от министъра на труда и социалната
политика, след съгласуване с Националния
съвет за насърчаване на заетостта.
(12) Комиси ята к ласира проек тите на
програми въз основа на резултатите от оце
няването, определя програмите, одобрени за
финансиране, както и размера на средствата
и параметрите за реализиране на съответната
програма.
(13) Комисията изготвя протокол за ре
зултатите от работата си, който се представя
за утвърждаване от министъра на труда и
социалната политика. Протоколът включва:
1. списък на проектите на програми, които
не са допуснати до оценка, и мотивите за това;
2. списък на проектите на програми, които
се предлага да не се финансират, и мотивите
за това;
3. списък на проектите на програми, които
се предлагат за финансиране, включително
размера на средствата и параметрите за реа
лизиране на съответната програма;
4. особени мнения и мотиви на членовете
на комисията.
(14) Одобрените проекти на програми се
предлагат за финансиране и включване в На
ционалния план за действие по заетостта и в
плана за действие на Агенцията по заетостта.“
§ 5. В чл. 25а ал. 4 се изменя така:
„(4) Членовете на комисията по ал. 3 могат
да бъдат лица, които декларират, че:
1. нямат материален интерес от оценява
нето на проектните предложения;
2. не са „свързани лица“ по смисъла на
Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото иму
щество с участник в процедурата;
3. нямат частен интерес по смисъла на
Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество на интереси при оценяване на
проектните предложения.“
§ 6. В чл. 34а, ал. 1, т. 4 думите „предход
ната календарна година“ се заменят с „пред
ходните 24 месеца“.
§ 7. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в основния текст думите „чл. 17, ал. 2,
т. 3“ се заменят с „чл. 17, ал. 2, т. 4“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. в срок 3 работни дни след изтичането
на срока по т. 2 Съветът за сътрудничество
извършва подбор и оценка на работодателите,
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подали заявки, и предлага на директора на
дирекция „Бюро по труда“ списък на рабо
тодателите с одобрени заявки;“
в) в т. 5 след думата „работодателите“ се
поставя запетая, добавя се „подали заявки“
и се поставя запетая;
г) в т. 7 думите „одобрените работодате
ли“ се заменят с „работодателите с одобрени
заявки“;
д) създава се нова т. 8:
„8. в срок до 10 работни дни след срока
по т. 7 дирекция „Бюро по труда“ извършва
оценка за допустимостта/съответствието на
кандидата за минимална/държавна помощ;
списъкът на одобрените/допустимите работо
датели се обявява на информационното табло
на дирекция „Бюро по труда“;“
е) досегашната т. 8 става т. 9 и се изменя
така:
„9. директорът на дирекция „Бюро по труда“
информира писмено Съвета за сътрудничест
во за сключените договори с работодатели;“
ж) досегашните т. 9 и 10 стават съответно
т. 10 и 11.
2. В ал. 4 т. 4 се изменя така:
„4. в срок до 10 работни дни от подаването на
заявката дирекция „Бюро по труда“ извършва
оценка за допустимостта/съответствието на
кандидата за минимална помощ и уведомява
одобрените работодатели.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Оценката по ал. 3, т. 8 и ал. 4, т. 4 се
извършва по методики, утвърдени от изпълни
телния директор на Агенцията по заетостта.“
§ 8. В чл. 57, ал. 2 думата „Ежегодно“ се
заличава.
§ 9. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При планиране на обучението на въз
растни, организирано от Агенцията по зае
тостта за задоволяване на бъдещи потребности
на пазара на труда от квалифицирана работна
сила, се използва информацията, предоставена
от комисиите по заетостта към областните
съвети за развитие по реда на чл. 7а.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след
думите „териториални поделения“ се поставя
запетая и се добавя „с работодателите“.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 10. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) В срок до 10 работни дни след пода
ването на заявката по ал. 3 дирекция „Бюро
по труда“ извършва оценка за допустимостта
на работодателя за отпускане на средства под
формата на минимална помощ по методиката
по чл. 28в, ал. 11.
(5) В срока по ал. 4 списъкът на одобрените
работодатели се обявява на информационното
табло на дирекция „Бюро по труда“.“
2. Алинея 7 се изменя така:
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„(7) Директорът на дирекция „Бюро по
труда“ информира писмено Съвета за сът
рудничество за сключените договори с ра
ботодатели.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. Споразумения за интеграция в заетост
се сключват с всички продължително безра
ботни лица с регистрация в дирекция „Бюро
по труда“ над 18 месеца до края на 2019 г.
§ 12. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355
ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на околната
среда и водите, приет с Постановление № 208
на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 80
от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Функциите на министъра в негово
отсъствие се изпълняват от определен със
заповед за всеки конкретен случай замест
ник-министър.“
§ 2. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Дейността на Инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно, безпристрастно
и точно изясняване на проверяваните случаи
и предлагане на мерки за тяхното решаване.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Инспекторатът извършва проверки по
утвърден от министъра годишен план, про
верки по предложения и сигнали и проверки
по конкретни случаи, които са възложени от
министъра с писмена заповед или резолюция.“
3. В ал. 5:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. извършва планови и извънпланови про
верки на структури, дейности и процеси по
осъществяване на административната дейност
в министерството и в административните
структури, чиито ръководители са второсте
пенни разпоредители с бюджет по бюджета
на министерството;
2. прави оценка на корупционния риск по
реда на методологията на чл. 32, ал. 1, т. 6
от Закона за противодействие на корупция
та и за отнемане на незаконно придобитото
имущество;“
б) точка 6 се изменя така:
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„6. съставя актове за установяване на
административни нарушения, когато това е
предвидено в кодекс или закон, при конста
тирани нарушения от страна на служителите
в министерството и от административните
структури, чиито ръководители са второсте
пенни разпоредители с бюджет по бюджета
на министерството;“
в) точки 8 и 9 се отменят;
г) създава се нова т. 12:
„12. извършва проверки по предоставянето
на административни услуги в министерството
и в административните структури, чиито ръ
ководители са второстепенните разпоредители
с бюджет по бюджета на министерството;“
д) създава се т. 13:
„13. извършва проверки на декларациите
по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие
на корупцията и отнемане на незаконно при
добитото имущество и за установяване на
конфликт на интереси;“
е) досегашната т. 12 става т. 14.
4. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Организацията на дейността на Ин
спектората се определя във вътрешни правила,
които са утвърдени от министъра на околната
среда и водите въз основа на наредбата по
чл. 46б, ал. 2 от Закона за администрацията.“
§ 3. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Точка 12 се изменя така:
„12. изготвя тримесечна информация за
разходите по бюджетните програми и подробен
отчет за изпълнението на програмния бюджет
към полугодието и за годината;“.
2. В т. 15 думите „с цел законосъобразно,
ефективно, ефикасно и икономично управле
ние на публичните средства“ се заменят със
„с цел недопускане поемане на финансово
неосигурени ангажименти и задължения“.
§ 4. В чл. 28, т. 1 се създава буква „г“:
„г) изготвя и предлага на ръководството
поименни списъци на капиталовите разходи
на министерството за тригодишната бюджетна
прогноза, за проектобюджета и отчетите съг
ласно форматите и указанията на министъра
на финансите.“
§ 5. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „Политики по околната
среда“ се заменят с „Политики по околната
среда и координация на контролната дейност“.
2. В т. 4 думите „и предотвратяване на
замърсяването“ се заличават.
3. В т. 5 думите „Екологична оценка и
оценка на въздействието върху околната среда“
се заменят с „Екологична оценка, оценка на
въздействието върху околната среда и предо
твратяване на замърсяването“.
§ 6. В чл. 34, ал. 1, в основния текст думите
„Политики по околната среда“ се заменят с
„Политики по околната среда и координация
на контролната дейност“ и се създава т. 20:
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„20. изготвя нефинансовата информация
при разработването, актуализирането и отчи
тането на програмния формат на бюджет на
министерството, координирано с останалите
дирекции.“
§ 7. В чл. 35, ал. 1 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и проекти на нормативни актове
за процедури по чл. 31 от Закона за биоло
гичното разнообразие, в т.ч. за съвместени
процедури с оценка на въздействието върху
околната среда на инвестиционни предложе
ния, с екологична оценка на планове и про
грами, както и общи процедури по чл. 109,
ал. 1 или 2 и чл. 117, ал. 1 или 2 от Закона
за опазване на околната среда;“.
2. Създават се нови т. 7 – 12:
„7. осигурява цялостния процес на разра
ботване и управление на изпълнението на
национална приоритетна рамка за действие
за Натура 2000, наричана по-нататък „НПРД“,
като допринася за постигането на нейните
цели и резултати;
8. координира участието на всички орга
низации и структури на национално ниво,
които са въвлечени и имат отговорности по
изпълнението на НПРД;
9. осигурява цялостния процес по монито
ринг и оценка на изпълнението на НПРД, като
предлага и осъществява нейната актуализация;
10. изготвя насоки и препоръки за плани
ране на процедури за безвъзмездна финансова
помощ, предвиждащи изпълнението на преки
природозащитни мерки, към управляващите
органи на програмите за финансиране;
11. консул т и ра у п равл яващи те органи
на всички финансиращи програми относно
съответствието на планираните дейности по
различни проекти с целите и приоритетите
на НПРД;
12. осигурява координирането между всич
ки институции и организации, които следва
да подават информация за изпълнението на
НПРД, като обработва и анализира набраната
информация;“.
3. Досегашните т. 7 – 19 стават съответно
т. 13 – 25.
4. Създава се т. 26:
„26. изготвя и изпраща доклади до Евро
пейската комисия за изпълнението на НПРД;“.
5. Досегашните т. 20 – 25 стават съответно
т. 27 – 32.
§ 8. В чл. 36, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думите „и предотвра
тяване на замърсяването“ се заличават.
2. Точки 12 – 19 и 21 – 32 се отменят.
3. Досегашната т. 20 става т. 12.
§ 9. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В основния текст думите „Екологична
оценка и оценка на въздействието върху окол
ната среда“ се заменят с „Екологична оценка,
оценка на въздействието върху околната среда
и предотвратяване на замърсяването“.
2. В т. 1 буква „а“ се изменя така:
„а) разработване на проекти на нормативни
актове, методики, инструкции и други актове
в областта на оценката на въздействието върху
околната среда на инвестиционни предложе
ния, които са съвместени с процедури по чл. 31
от Закона за биологичното разнообразие, в
т.ч. общи процедури по чл. 109, ал. 1 или 2 и
по чл. 117, ал. 1 или 2 от Закона за опазване
на околната среда, както и в областта на еко
логичната оценка на планове и програми;“.
3. Създават се т. 8 – 28:
„8. политиката по прилагане на между
народни актове (конвенции) в областта на
управлението на химикалите относно: проце
дурата по предварително обосновано съгласие
при международната търговия с определени
опасни химикали и пестициди, устойчивите
органични замърсители, живака, трансгранич
ните въздействия на промишлените аварии;
9. участие в оценяване на вещества, из
готвяне на предложения за идентифициране
на особено опасни вещества за разрешаване,
ограничаване на химикали и хармонизиране
на класификацията и етикетирането на опасни
вещества;
10. дейности във връзка с вноса и износа
на опасни химикали, в т.ч. валидиране на
уведомления за износ на опасни химикали;
11. валидиране на уведомления за класи
фикация на предприятия/съоръжения с нисък
и висок рисков потенциал;
12. организиране на и участие в работата
на Експертния съвет за оценка на приори
тетни вещества;
13. изготвяне на становища за екотоксико
логичните характеристики на биоцидите при
издаване/изменение на разрешения за тяхната
употреба и пускане на пазара от министъра
на здравеопазването по реда на Закона за за
щита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси;
14. предоставяне на информация на об
ществеността:
a) за рисковете и безопасната употреба на
химикалите;
б) за публикувани нови или актуализирани
заключения за най-добри налични техники;
15. методическо ръководство по отношение
на издаването, преразглеждането, изменянето,
актуализирането и отменянето на комплексни
разрешителни;
16. изпълнение на задълженията в съответ
ствие с международната нормативна уредба
по регистрите за изпускането и преноса на
замърсители и участие в съответните работни
органи;
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17. координиране и контрол по изпълнени
ето на програми за отстраняване на щетите
върху околната среда от минали действия или
бездействия при приватизация;
18. организиране и ръководство на цялост
ната дейност на Схемата на Общността за
управление по околна среда и одит – EMAS,
и провеждане на процедури за регистрация
и контрол на съответствието с изискванията
за регистрация по EMAS;
19. организиране на цялостната дейност по
изграждането и функционирането на Схемата
за екомаркировка на ЕС и провеждане на
процедура за присъждане на знак за екомар
кировка;
20. координиране съвместно със заинтере
суваните министерства и ведомства на дей
ностите по защита от шум в околната среда;
21. провеждане на процедури за определяне
на превантивни и оздравителни мерки при
непосредствена заплаха за възникване на еко
логични щети или при причинени екологични
щети в случаите, когато компетентен орган
е министърът на околната среда и водите;
22. създаване и поддържане на информа
ционна система за събиране и обработване на
информацията по екологични щети, която е
необходима за подготовка на докладите до ЕК;
23. оценка на получената информация за
планирани промени в работата на инсталации
с издадени комплексни разрешителни, вклю
чително за наличие на „съществена промяна“;
24. контрол по спазване на сроковете за
приключване и на изискванията към проце
дурите по комплексни разрешителни;
25. поддържане на публични регистри:
а) с данни за резултатите от издаването,
преразглеждането, изменянето и актуализи
рането на комплексните разрешителни;
б) на регистрираните по ЕМАS организа
ции и на базата на данни – на продуктите с
присъден знак за екомаркировка;
в) на операторите, които осъществяват сто
пански дейности в обхвата на нормативната
уредба по отговорността за предотвратяване
и отстраняване на екологични щети;
г) на предприятията/съоръженията с нисък
и висок рисков потенциал;
26. методическо ръководство на работата на:
а) Изпълнителната агенция по околна сре
да, на регионалните лаборатории на ИАОС и
на РИОСВ при изпълнение на дейностите по
защита от шума, който е излъчван от про
мишлени инсталации и съоръжения;
б) регионалните инспекции по околната
среда и водите, на басейновите дирекции по
управление на водите и на дирекциите на
националните паркове по прилагането на
нормативната уредба по отговорността за
предотвратяване и отстраняване на еколо
гични щети;
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в) регионалните инспекции по околната
среда и водите и на ИАОС по отношение на
управлението на химикалите и предотвратя
ването на риска от големи аварии с опасни
вещества;
27. поддържане и администриране на На
ционално информационно бюро за законода
телството по химикали;
28. организацията на работата на Висшия
експертен екологичен съвет.“
§ 10. В чл. 38, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 3 след думите „Рамкова конвенция
на ООН по изменение на климата“ се добавя
„и Споразумението от Париж“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. координира докладването и изпълнени
ето на международните задължения на Репуб
лика България по Рамковата конвенция на
ООН по изменение на климата, по Протокола
от Киото и по Парижкото споразумение;“.
3. В т. 5 думите „в т.ч. международна тър
говия с емисии чрез дейности по създаване
на Схема за зелени инвестиции“ се заличават.
4. Точки 10 и 11 се отменят.
5. В т. 12 думите „по отношение на издава
нето и преразглеждането на разрешителните
за емисии на парникови газове“ се заменят с
„в рамките на своите компетенции“.
§ 11. В чл. 41, ал. 1, т. 1 се създават букви
„к“ и „л“:
„к) участието в работните групи към Съве
та на Европейския съюз и в работни групи и
комитети към Европейската комисия, включи
телно чрез представителите на министерството
по въпросите на околната среда и климата в
Постоянното представителство на Република
България към Европейския съюз;
л) поддържането на оперативни контакти
по въпросите, които са свързани с членството
в Европейския съюз, включително чрез пред
ставителите на министерството в Постоянното
представителство на Република България към
Европейския съюз, с институциите на ЕС, както
и с Представителството на Европейската ко
мисия в Република България и с институциите
на държавите – членки на Европейския съюз.“
§ 12. В приложението към чл. 16, ал. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст числото „423“ се за
меня с „421“.
2. На ред „Инспекторат“ числото „4“ се
заменя със „7“.
3. Ред „Експертни представители в По
стоянното представителство на Република
България към Европейския съюз в Брюксел“
се заличава.
4. На ред „Обща администрация“ числото
„90“ се заменя с „89“.
5. На ред „дирекция „Стопанска дейност
и човешки ресурси“ числото „18“ се заменя
със „17“.
6. На ред „Специализирана администрация“
числото „304“ се заменя с „303“.
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7. На ред „Главна дирекция „Оперативна
програма „Околна среда“, в т.ч. териториал
ните звена – Велико Търново и Стара Загора“
числото „125“ се заменя със „124“.
8. На ред „дирекция „Политики по окол
ната среда“ думите „Политики по околната
среда“ се заменят с „Политики по околната
среда и координация на контролната дейност“
и числото „13“ се заменя с „12“.
9. На ред „дирекция „Национална служ
ба за защита на природата“ числото „33“ се
заменя с „34“.
10. На ред „дирекция „Опазване чистотата
на въздуха и предотвратяване на замърсява
нето“ думите „и предотвратяване на замър
сяването“ се заличават, а числото „30“ се
заменя с „13“.
11. На ред „дирекция „Екологична оценка
и оценка на въздействието върху околната
среда“ думите „Екологична оценка и оценка
на въздействието върху околната среда“ се
заменят с „Екологична оценка, оценка на
въздействието върху околна среда и предо
твратяване на замърсяването“ и числото „11“
се заменя с „26“.
12. На ред „дирекция „Управление на во
дите“ числото „32“ се заменя с „31“.
13. На ред „дирекция „Координация по въ
просите на Европейския съюз и международно
сътрудничество“ числото „23“ се заменя с „26“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. В Устройствения правилник на Из
пълнителната агенция по околна среда, приет
с Постановление № 162 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 16, 33 и 102 от 2011 г., бр. 22 от
2012 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 32 и 84 от 2015 г.,
бр. 96 от 2016 г. и бр. 80 от 2017 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 4 думите „заместник из
пълнителен директор“ се заменят с „двама
заместник изпълнителни директори“.
2. В чл. 5 ал. 4 се изменя така:
„(4) Функциите на изпълнителния директор
в негово отсъствие се изпълняват от опреде
лен със заповед за всеки конкретен случай
заместник изпълнителен директор.“
3. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 2:
а) в наименованието на приложението
числото „385“ се заменя с „387“;
б) на ред „Заместник изпълнителен дирек
тор“ числото „1“ се заменя с „2“;
в) на ред „Специализирана администрация“
числото „337“ се заменя с „338“;
г) на ред „дирекция „Разрешителни режи
ми“ числото „29“ се заменя с „30“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356
ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерския съвет и на него
вата 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., 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.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 букви „а“ и „б“ се изменят
така:
„а) съгласно приложение № 2.1 – за актове,
които оказват въздействие върху държавния
бюджет;
б) съгласно приложение № 2.2 – за актове,
които не оказват въздействие върху държав
ния бюджет;“.
2. В ал. 2 се създава нова т. 6:
„6. мотивирани финансови разчети за
необходимите разходи, трансфери и други
плащания;“.
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3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Финансовите обосновки за проектите
на решения за одобряване на законопроектите
за държавния бюджет, на бюджета на държав
ното обществено осигуряване и на бюджета
на Националната здравноосигурителна каса,
за проекти на подзаконови нормативни ак
тове, които са свързани с изпълнението на
държавния бюджет за текущата година, за
проекта на решение за бюджетната проце
дура и за проекта на решение за одобряване
на средносрочната бюд жетна прогноза и
стратегически документи и планове, които
включват разчети с индикативен характер,
се разработват съгласно приложение № 2.2.“
§ 2. Параграф единствен от допълнителната
разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на правилника „Въз
действие върху държавния бюджет“ е влияние
само през следващите бюджетни години или
кумулативно през текущата и следващите бю
джетни години, което изпълнението на акта
ще окаже върху показателите по таблица № 2
от приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4,
буква „а“ спрямо утвърдените показатели за
текущата бюджетна година.“
§ 3. Приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1,
т. 4, буква „а“ се изменя така:
„Приложение № 2.1
към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“
ОДОБРИЛ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:

ФИНАНСОВА ОБОСНОВК А
ОТНОСНО: ................................................................................................................................................................
(точно наименование на проекта на акт)
1. Бюджет на първостепенен разпоредител с бюджет, който е засегнат от проекта на акт .................
........................................................................................................................................................................................
(При условие че предложеният проект на акт засяга стойностни и натурални изменения в бюджетите
и/или натуралните показатели на повече от един бюджет на първостепенен разпоредител с бюджет или на
сметките за средства от Европейския съюз, се изписва наименованието на всеки от тях.)
2. Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет, който е засегнат от проекта на акт ................
......................................................................................................................................................................................
(При условие че предложеният проект на акт води до изменения в бюджетите и/или натуралните показатели
на второстепенните разпоредители с бюджет или на сметките за средства от Европейския съюз, се изписва
наименованието на съответния бюджет на второстепенен разпоредител.)
3. Описание на дейностите, които произтичат от проекта на акт, и мотивите към всяка от тях: ……
…......................................................................................................................................................................................
4. Финансово въздействие върху държавния бюджет: ......................................................................................
(Изброяват се и се остойностяват по години основните финансови въздействия върху държавния бюджет
от изпълнението на проекта на акт, като се включват и мотивите, разчетите и/или допусканията, при
които са направени.)
5. Правни въпроси и необходимост от промяна на други нормативни актове: .......................................
.......................................................................................................................................................................................
(Посочва се дали предлаганият проект на акт изисква промени в други нормативни актове, като те се
изброяват и мотивират.)
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Таблица № 1 „Разчет на средствата, необходими за финансиране на дейностите, които произтичат
от проекта на акт, във връзка с т. 3“
(в хил. лв.)
Дейности, про
изтичащи от
проекта на акт

Разходи за първата
година
Бюджетни
средства

Разходи за втората
година

Средства от
други източ
ници*

Бюджетни
средства

Разходи за третата година

Средства от
други източ
ници*

Бюджетни
средства

Средства от
други източ
ници*

Дейност № 1
Дейност № 2
Дейност № 3
Дейност № …
Общо:
* Забележка. Другите източници се посочват и остойностяват и поотделно.

Таблица № 2 „Изменения по бюджета или бюджетите, които произтичат от предлагания проект на
акт, във връзка с т. 4“
(в лв.)

Показатели

Закон за дър
жавния бю
джет за теку
щата бюджет
на година

Произтича
щи изме
нения за
текущата
бюджетна
година

Произтича
щи изме
нения за
следваща
бюджетна
година (n)

Произтича
щи изме
нения за
следваща
бюджетна
година (n+1)

Произтичащи
изменения за
следваща
бюджетна
година (n+2)

1

2

3

4

5

6

Общо за системата на първостепенния разпоредител с бюджет
I. Приходи, помощи и
дарения
II. Разходи
Текущи разходи
в т.ч. за персонал
Капиталови разходи
III.А. Бюджетни взаимо
отношения (трансфери) –
НЕТО
Бюджетно взаимоотно
шение с централния бю
джет
Бюджетно взаимоотно
шение с други бюджетни
организации
Трансфери между бюдже
ти и сметки за средствата
от Европейския съюз
ІІІ.Б. Временни безлих
вени заеми
IV. Бюджетно салдо
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Показатели

Закон за дър
жавния бю
джет за теку
щата бюджет
на година

Произтича
щи изме
нения за
текущата
бюджетна
година

Произтича
щи изме
нения за
следваща
бюджетна
година (n)

Произтича
щи изме
нения за
следваща
бюджетна
година (n+1)

Произтичащи
изменения за
следваща
бюджетна
година (n+2)

1

2

3

4

5

6

V. Операции в частта на
финансирането
Максимален размер на
ангажиментите за раз
ходи
Максимален размер на
новите задъл жени я за
разходи
Щатни бройки
Централна администрация/Второстепенен разпоредител с бюджет
І. Приходи, помощи и
дарения
ІІ. Разходи
Текущи разходи
в т.ч. за персонал
Капиталови разходи
III.А. Бюджетни взаимо
отношения (трансфери)
Бюджетно взаимоотно
шение с централния
бюджет
Бюджетно взаимоотно
шение с други бюджетни
организации
Трансфери между бюдже
ти и сметки за средствата
от Европейския съюз
ІІІ.Б. Временни безлих
вени заеми
IV. Бюджетно салдо
V. Операции в частта на
финансирането
Максимален размер на
ангажиментите за раз
ходи
Максимален размер на
новите задъл жени я за
разходи
Щатни бройки
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Забележки:
* Бюджетните параметри за следващите години отразяват единствено промяната във връзка с при
лагането на предложения проект на акт на база на закона за държавния бюджет за текущата бюджетна
година по постоянни цени.
** В таблица № 2 към така обособените показатели могат да се добавят допълнителни редове с оглед
на по-детайлно отразяване на въздействието на проекта на акт.

ПРЕДЛОЖИЛ (ПРЕДЛОЖИЛИ)
МИНИСТЪР (МИНИСТРИ): ………………………………“

§ 4. Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ се изменя така:
„Приложение № 2.2
към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“
ОДОБРИЛ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
ФИНАНСОВА ОБОСНОВК А
ОТНОСНО: .................................................................................................................................................................
(точно наименование на проекта на акт)
1. Мотиви и цел за внасяне за разглеждане от Министерския съвет на проекта на акт
2. Очаквани резултати от предлагането на проекта на акт
3. Мотивирана оценка за размера на необходимите допълнителни разходи/трансфери/други плаща
ния, които се предлага да бъдат одобрени по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет
или по сметка за средства от Европейския съюз, за сметка на бюджети по държавния бюджет.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.
ПРЕДЛОЖИЛ (ПРЕДЛОЖИЛИ)
МИНИСТЪР (МИНИСТРИ): ………………………………“

Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357
ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за приемане на Правилник за прилагане на
Закона за мерките срещу изпирането на пари
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
прилагане на Закона за мерките срещу из
пирането на пари.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Правилникът за прилагане
на Закона за мерките срещу изпирането на
пари, приет с Постановление № 201 на Ми
нистерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 65
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г., бр. 37
от 2008 г., бр. 27 от 2013 г. и бр. 101 от 2014 г.).
§ 2. В Правилника за прилагане на Закона
за Държавна агенция „Национална сигурност“,
приет с Постановление № 23 на Министерския
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2008 г.;

изм. и доп., бр. 7 и 101 от 2009 г., бр. 27, 56, 80,
84, 85 и 108 от 2013 г., бр. 44 и 68 от 2015 г.,
бр. 27, 63 и 66 от 2016 г. и бр. 79 от 2018 г.),
чл. 32д се изменя така:
„Чл. 32д. (1) Специализираната админи
стративна дирекция „Финансово разузнаване“,
наричана по-нататък „дирекцията“, получава,
съхранява, проучва, анализира и разкрива
информация, получена при условията и по
реда на Закона за мерките срещу изпирането
на пари (ЗМИП), Закона за мерките срещу
финансирането на тероризма (ЗМФТ) и ЗДАНС
и упражнява контрол по прилагането на
ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им.
(2) Дирекцията е финансово-разузнавателно
звено на Република България по смисъла на
чл. 32 от Директива (ЕС) 2015/849 на Евро
пейския парламент и на Съвета от 20 май
2015 г. за предотвратяване използването на
финансовата система за целите на изпиране
то на пари и финансирането на тероризма,
за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
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на Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европей
ския парламент и на Съвета и на Директива
2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от
5 юни 2015 г.).
(3) Дирекцията има самостоятелно дело
водство и архив и кръгъл печат, на който е
изписано „Държавна агенция „Национална си
гурност“ – дирекция „Финансово разузнаване“.
(4) В изпълнение на своите задължения
дирекцията получава уведомления по чл. 72
от ЗМИП и по чл. 9, ал. 3 от ЗМФТ.
(5) Дирекцията изгражда, експлоатира и
контролира собствен информационен фонд.
(6) Другите структурни звена на агенцията
получават достъп до информационния фонд на
специализирана административна дирекция
„Финансово разузнаване“, когато е необхо
димо взаимодействие за предотвратяване на
посегателства срещу националната сигурност,
свързани с финансирането на международния
тероризъм и екстремизъм или с изпирането на
пари и свързаните предикатни престъпления.
(7) Специализирана административна ди
рекция „Финансово разузнаване“:
1. води регист ри на информаци ята за
изпиране на пари и за финансиране на те
роризъм, на плащанията в брой на стойност
над 30 000 лв. съгласно чл. 76 от ЗМИП, на
предоставената от Агенция „Митници“ инфор
мация по чл. 77 от ЗМИП и на предоставената
от „Централен депозитар“ – АД, информация
по чл. 78 от ЗМИП;
2. обменя информация със службите за
сигурност и обществен ред, компетентните
специализирани дирекции в ДАНС, дирек
цията по чл. 16, ал. 2 от Закона за противо
действие на корупцията и отнемане на неза
конно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)
и прокуратурата при условията и по реда на
ЗМИП и ЗМФТ;
3. осъществява финансово-разузнавателния
анализ по преписките по ЗМИП, събира до
пълнителна информация при условията и по
реда на чл. 74 от ЗМИП и дава заключение
дали първоначално възникналото съмнение
за изпиране на пари не е отпаднало;
4. въз основа на заключението по т. 3 из
праща преписката на прокуратурата или на
съответната служба за сигурност или общест
вен ред, на компетентната специализирана
дирекция в ДАНС или на дирекцията по
чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ или я прекратява;
5. осъществява финансово-разузнавателния
анализ по преписките по ЗМФТ, събира до
пълнителна информация при условията и по
реда на чл. 74 от ЗМИП и дава заключение
дали първоначално възникналото съмнение
за финансиране на тероризъм не е отпаднало;
6. въз основа на заключението по т. 5 из
праща преписката на прокуратурата или на
съответната служба за сигурност или общест
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вен ред, на компетентната специализирана
дирекция в ДАНС или на дирекцията по
чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ или я прекратява;
7. предоставя на лицето по чл. 4 и на дър
жавния орган по чл. 88, ал. 1 от ЗМИП ин
формация съответно по чл. 72, ал. 4 и чл. 88,
ал. 2 от ЗМИП, свързана с извършеното от
тях уведомяване;
8. получава информация за това как е
била използвана предоставената по чл. 75 от
ЗМИП и по чл. 9б от ЗМФТ информация, за
насочването є към друг компетентен орган
или институция, както и за резултатите от
извършените въз основа на тази информация
разследвания или проверки, включително от
носно образувани досъдебни производства, и
използва тази информация за целите на глава
трета, раздел II, глава шеста и глава седма
от ЗМИП и на чл. 9а, 11а и 14 от ЗМФТ и за
изпълнението на тази алинея;
9. изисква, получава, съхранява и обоб
щава справките по чл. 75, ал. 3 от ЗМИП
и обобщава резултатите от използването на
информацията по чл. 76 и 78 от ЗМИП за це
лите на включването им в годишния доклад
по чл. 132, ал. 3 от ЗДАНС;
10. извършва стратегически анализи по
чл. 84 от ЗМИП и по чл. 11а от ЗМФТ, насо
чени към тенденциите и схемите за изпиране
на пари и финансиране на тероризма, въз
основа на получената при условията и по
реда на ЗМИП, ЗМФТ и ЗДАНС информа
ция и уведомява лицата по чл. 4 от ЗМИП
за относими към дейността им резултати от
анализите по реда на чл. 85, ал. 3 от ЗМИП
или в рамките на доклада по т. 29;
11. в качеството си по ал. 2 участва в рабо
тата на съответните комитети и организации
към Европейския съюз и към Съвета на Европа
и на други международни, правителствени
и неправителствени органи и организации,
ангажирани в сферата на противодействието
на изпирането на пари и финансирането на
тероризъм;
12. обменя информация по случаи и съмне
ния за изпиране на пари, свързани предикатни
престъпления и финансиране на тероризъм при
условията и по реда на глава шеста, раздел ІІ
от ЗМИП и чл. 14 от ЗМФТ;
13. организира, контролира и отговаря за
сигурността на използването на защитената
уеб страница на ЕГМОНТ ГРУП, на съот
ветната система за обмен на финансово-раз
узнавателна информация в рамките на ЕС
и на международния обмен на информация
чрез тях, както и на защитените канали, из
ползвани от дирекцията за електронен обмен
на информация при условията и по реда на
ЗМИП и ЗМФТ;
14. координира участието на служители
на дирекцията в работни срещи, семинари и
други форми на обучение;
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15. съдейства на компетентните институции
за хармонизиране на българската нормативна
уредба в сферата на противодействието на
изпирането на пари с правото на Европей
ския съюз;
16. разработва нормативната база за вза
имодействие на агенцията с финансово-разуз
навателни звена на други държави в сферата на
противодействието срещу изпирането на пари;
17. координира взаимодействието на аген
цията с други държавни органи по въпроси на
свободното движение на капитали, корупция
та, подкупването в международните търговски
сделки и конфискацията в частта, свързана с
прилагането на мерките за противодействие
срещу изпирането на пари и финансирането
на тероризъм;
18. осъществява основани на риска текущ
и инцидентен контрол, включително като из
вършва проверки на място на лицата по чл. 4,
5 и 6 от ЗМИП, по прилагането на мерките
срещу изпирането на пари и на мерките срещу
финансирането на тероризъм, както и при
съмнение за изпиране на пари и финансиране
на тероризъм;
19. предлага на председателя на агенцията
мерки за подобряване на организацията и
дейността на специализираните служби на
лицата по чл. 4, 5 и 6 от ЗМИП;
20. участва в съвместни проверки с орга
ните за надзор върху дейността на лицата по
чл. 4, 5 и 6 от ЗМИП;
21. организира и провежда самостоятелно
или съвместно с органите за надзор върху
дейността на лицата по чл. 4, 5 и 6 от ЗМИП
и с техните професионални организации и
сдружения семинари, работни срещи и други
форми на обучение, свързани с прилагането
на ЗМИП и ЗМФТ;
22. подпомага методическ и лицата по
чл. 4, 5 и 6 от ЗМИП при разработването на
вътрешните правила по реда на глава осма,
раздел І от ЗМИП;
23. съставя констативни актове, актове за
установяване на административни нарушения
по ЗМИП и ЗМФТ и актовете по прилага
нето им и изготвя проекти на наказателни
постановления;
24. извършва анализ на установените на
рушения и предлага мерки, които следва да
бъдат предприети за заличаване на последи
ците от нарушенията и за предотвратяване
на бъдещи нарушения;
25. поддържа статистически данни по въ
проси, свързани с ефективността на системите
за превенция и предотвратяване на изпирането
на пари и/или финансирането на тероризма,
за целите на извършване на оценка на риска
от изпиране на пари и финансирането на
тероризма;
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26. изисква, получава, съхранява и обоб
щава данните по чл. 71, ал. 2, т. 1, 2, 4 и
6 от ЗМИП във връзка с осъществяването
на мониторинг от международен орган или
институция, които имат компетентност в
областта на превенцията на изпирането на
пари и финансирането на тероризма;
27. участва в постоянно действащата работ
на група по чл. 96, ал. 1 от ЗМИП и изпъл
нява задачи, произтичащи от изпълнението
на дейностите на работната група;
28. представя резултатите от националната
оценка на риска на председателя на ДАНС и
по реда на чл. 97, ал. 4 от ЗМИП;
29. изготвя и представя на председателя на
агенцията ежегоден доклад за дейността на
дирекцията, който се публикува;
30. изготвя и представя на председателя
на агенцията ежегоден доклад за оценка на
адекватността на финансовите, човешките и
техническите си ресурси.
(8) Уведомленията по чл. 72, 88 и 89 от
ЗМИП и по чл. 9, ал. 3 и 6 от ЗМФТ се
разделят на уведомления за оперативно-ана
литични цели и на уведомления за информа
ционно-аналитични цели. По уведомленията
за оперативно-аналитични цели се образуват
оперативни преписки, а уведомленията за ин
формационно-аналитични цели се въвеждат
в базата данни на дирекцията и се използват
за собствената є дейност и за дейността на
службите за сигурност и обществен ред, ком
петентни специализирани дирекции в ДАНС,
дирекцията по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ и
прокуратурата. Оперативни преписки се об
разуват и когато при анализа на информация,
получена по реда на чл. 76 – 78 от ЗМИП,
същата бъде класирана за оперативно-ана
литични цели.
(9) Директорът на специализирана админи
стративна дирекция „Финансово разузнаване“:
1. координира взаимодействието на дирек
цията с лицата по чл. 4, 5 и 6 от ЗМИП, с
органите за надзор по ЗМИП, с прокуратурата
и със съответните служби за сигурност и об
ществен ред и с органите по ЗМИП, както и с
всички други държавни органи в рамките на
мерките по прилагането на ЗМИП и ЗМФТ;
2. осъществява взаимодействието на дирек
цията с другите структурни звена в агенцията;
3. представлява дирекцията в международ
ната организация на финансово-разузнавател
ните служби, както и в съответните структури
на Европейския съюз, на Съвета на Европа
и на други международни организации, като
участва в дейността им, насочена към превен
ция на изпирането на пари и финансирането
на тероризма;
4. координира взаимодействието на дирек
цията с финансово-разузнавателните служби и
обмена на информация по раздел II на глава
шеста от ЗМИП и по чл. 14 от ЗМФТ;
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5. образува оперативни преписки по инфор
мация за изпиране на пари или за наличие
на средства с престъпен произход, подадена
при условията и по реда на ЗМИП, и възлага
работата по тях;
6. образува оперативни преписки по инфор
мация за финансиране на тероризъм, подадени
при условията и по реда на ЗМФТ, и възлага
работата по тях;
7. определя комисия за анализ и селекция
на информацията по чл. 76 – 78 от ЗМИП;
8. образува оперативни преписки въз основа
на предложение на комисията по т. 7;
9. определя комисия по прекратяването и
архивирането на преписките по т. 5, 6 и 8;
10. прекратява преписките по т. 5, 6 и 8 въз
основа на заключение на комисията по т. 7;
11. упражнява правомощия, произтичащи
от ЗМИП, ЗМФТ и от нормативните актове
по прилагането им.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ПРАВИЛНИК

за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел І
Предмет
Чл. 1. С този правилник се уреждат:
1. прилагането на мерките по Закона за
мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);
2. допълнителните мерки по чл. 7, ал. 2
от ЗМИП;
3. условията за създаване на централни
звена за контакт с издателите на електронни
пари и доставчиците на платежни услуги по
чл. 9 от ЗМИП;
4. формата и редът за подаване на декла
рациите по чл. 42, ал. 2, т. 2, чл. 59, ал. 3,
чл. 63, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗМИП;
5. други въпроси, предвидени в ЗМИП.
Раздел ІІ
Изисквания към дейността на клоновете и
дъщерните дружества на лицата по чл. 4 от
ЗМИП в трети държави
Чл. 2. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП, които
имат клонове и дъщерни дружества в трети
държави, извършват оценка на риска от из
пиране на пари и финансиране на тероризъм
за групата, произтичащ от дейността на тези
клонове и дъщерни дружества.
(2) Оценката по ал. 1 се одобрява от висшето
ръководство на лицето по чл. 4 от ЗМИП и се
актуализира на всеки две години. Актуализа
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ция се извършва и когато в законодателството
на третата държава настъпи промяна, която
би се отразила съществено на оценката.
(3) Лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат ре
зултатите от оценката по ал. 1 в прилаганите
на ниво група политики и процедури за кон
трол и предотвратяване изпирането на пари
и финансирането на тероризма, както и във
вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП.
(4) Резултатитe от оценката по ал. 1 се
отчитат и при провеждането на обученията
на служителите в съответните клонове и дъ
щерни дружества в трети държави на лицата
по чл. 4 от ЗМИП.
(5) Оценката по ал. 1 и информацията
за предприетите действия за изпълнение на
произтичащите от чл. 3 – 9 задължения на
лицата по чл. 4 от ЗМИП се документират и
съхраняват по реда на глава трета, раздел І
от ЗМИП.
Чл. 3. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП уве
домяват своевременно, но не по-късно от
28 календарни дни, писмено дирекция „Фи
нансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ и съответния орган
за надзор, когато при оценката по чл. 2 устано
вят, че законодателството на третата държава
не позволява или ограничава ефективното
изпълнение на някоя от следните мерки:
1. оценката на риска от изпиране на пари
и финансиране на тероризъм, свързан с дело
вите отношения и случайните операции или
сделки, поради съществуващи ограничения
за достъпа или използването на информация
и данни за клиентите или действителните
собственици на клиентите за целите на ком
плексната проверка на клиентите;
2. обмена и обработването в рамките на
групата на информация и данни за клиентите
и действителните собственици на клиентите
за целите на ЗМИП, Закона за мерките срещу
финансирането на тероризма (ЗМФТ) и този
правилник;
3. разкриването на информация по чл. 72,
ал. 6 и 7 и чл. 80, ал. 3 от ЗМИП и чл. 9,
ал. 12 – 14 от ЗМФТ от тези клонове и дъщерни
предприятия в рамките на групата;
4. разкриването на информация и данни
за клиентите и действителните собственици
на клиентите от тези клонове и дъщерни
предприятия за целите на упражняването
на контрол съгласно глава девета на ЗМИП;
5. прилагането на мерки за съхраняване на
информация и поддържане на статистически
данни, еквивалентни на тези в глава трета
на ЗМИП.
(2) В уведомлението по ал. 1 лицата по
чл. 4 от ЗМИП посочват третата държава и
предоставят информация за това, как законо
дателството на третата държава не позволява
или ограничава ефективното изпълнение на
мерките по ал. 1.
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Чл. 4. (1) Когато при оценката по чл. 2 се
установи, че законодателството на третата
държава не позволява или ограничава ефек
тивното изпълнение на някоя от посочените
в чл. 3, ал. 1, т. 1, 2 и 5 мерки, лицата по
чл. 4 от ЗМИП изискват от своите клонове
и дъщерни дружества в трети държави да из
вършат проверка дали съответните забрани и
ограничения в законодателството на третата
държава могат да бъдат законно преодолени
чрез получаването на съгласие от техните
клиенти и съответно действителни собстве
ници на техните клиенти. Резултатите от
проверката се документират и съхраняват по
реда на глава трета, раздел І на ЗМИП.
(2) Когато се установи, че е възможно
преодоляване на забраните и ограниченията
по реда на ал. 1, лицата по чл. 4 от ЗМИП
изискват от своите клонове и дъщерни дружест
ва в съответните трети държави да изискват
необходимото съгласие от своите клиенти
и съответно действителни собственици на
своите клиенти до степента, в която законо
дателството на третата държава го позволява.
(3) Когато при оценката по чл. 2 се устано
ви, че законодателството на третата държава
не позволява или ограничава ефективното
изпълнение на посочената в чл. 3, а л. 1,
т. 1 мярка, и се установи, че не е възможно
преодоляване на забраните и ограниченията
по реда на ал. 1, лицата по чл. 4 от ЗМИП
изискват предприемане на едно или повече
от следните действия:
1. от своите клонове и дъщерни дружества
в съответните трети държави – да получават
одобрение от служител на висша ръководна
длъжност на лицето по чл. 4 от ЗМИП за
установяване или продължаване на делови
взаимоотношения или извършване на слу
чайни сделки или операции, по отношение
на които е установен по-висок риск;
2. от своите клонове и дъщерни дружества
в съответните трети държави – да изясняват
произхода на средствата, използвани в дело
вите взаимоотношения и случайните сделки
или операции;
3. от своите клонове и дъщерни дружества
в съответните трети държави – да осъщест
вяват разширено и текущо наблюдение върху
деловите взаимоотношения, включително на
извършваните в рамките им сделки или опе
рации, докато не се убедят, че разбират риско
вете, произтичащи от тези взаимоотношения;
4. от останалите членове на групата – да
не се позовават на предходно идентифициране
на клиента по чл. 57 от ЗМИП, когато същото
е извършено от такива клонове и дъщерни
дружества, а всеки техен клиент да се иден
тифицира отново, когато ползва продукти или
услуги, предлагани от друг член на групата;
5. от своите клонове и дъщерни дружества
в съответните трети държави – да ограничат
предлаганите от тях в третата държава про
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дукти и услуги до тези, за които е установен
по-нисък риск от изпиране на пари и финан
сиране на тероризъм и които са свързани с
нисък риск за групата.
(4) Когато при оценката по чл. 2 се установи,
че законодателството на третата държава не
позволява или ограничава ефективното изпъл
нение на някоя от посочените в чл. 3, ал. 1,
т. 2 мерки, и се установи, че не е възможно
преодоляване на тези забрани и ограничения
по реда на ал. 1, лицата по чл. 4 от ЗМИП
предприемат едно или повече от следните
действия:
1. осъществяват разширено наблюдение
върху дейността на своите клонове и дъщерни
дружества в съответните трети държави относ
но ефективното прилагане на установените на
ниво група политики и процедури за контрол
и предотвратяване изпирането на пари и фи
нансирането на тероризма, както и относно
адекватното идентифициране и оценка и ефек
тивното управление на риска от изпиране на
пари и финансиране на тероризма от страна
на тези клонове и дъщерни дружества, което
в зависимост от степента на потенциалния
риск може да включва и проверки на място
и извършване на независими одити;
2. изискват от своите клонове и дъщерни
дружества в съответните трети държави да
ограничат предлаганите от тях в третата
държава продукти и услуги до тези, за които
е установен по-нисък риск от изпиране на
пари и финансиране на тероризъм и които са
свързани с нисък риск за групата;
3. изискват от останалите членове на гру
пата да не се позовават на предходно иден
тифициране на клиента по чл. 57 от ЗМИП,
когато същото е извършено от такива клонове
и дъщерни дружества, а всеки техен клиент
да се идентифицира отново, когато ползва
продукти или услуги, предлагани от друг
член на групата.
(5) Когато при оценката по чл. 2 се установи,
че законодателството на третата държава не
позволява или ограничава ефективното изпъл
нение на някоя от посочените в чл. 3, ал. 1,
т. 5 мерки, и се установи, че не е възможно
преодоляване на тези забрани и ограничения
по реда на ал. 1, лицата по чл. 4 от ЗМИП
изискват предприемане на едно или повече
от следните действия:
1. от своите клонове и дъщерни дружества
в съответните трети държави – да актуали
зират на годишна база рисковите профили и
информацията и данните, събрани в хода на
комплексната проверка на клиентите, и да
ги съхраняват за възможно най-дълъг период
съгласно законодателството на третата дър
жава, но не по-малко от времето, през което
продъл жават деловите взаимоотношени я,
както и да осигурят адекватна защита на
тази информация;
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2. от своите клонове и дъщерни дружества
в съответните трети държави – да ограничат
предлаганите от тях в третата държава про
дукти и услуги до тези, за които е установен
по-нисък риск от изпиране на пари и финан
сиране на тероризъм и които са свързани с
нисък риск за групата;
3. от останалите членове на групата – да
не се позовават на предходно идентифициране
на клиента по чл. 57 от ЗМИП, когато същото
е извършено от такива клонове и дъщерни
дружества, а всеки техен клиент да се иден
тифицира отново, когато ползва продукти или
услуги, предлагани от друг член на групата.
Чл. 5. (1) Когато при оценката по чл. 2 се
установи, че законодателството на третата
държава не позволява или ограничава ефек
тивното изпълнение на някоя от посочените в
чл. 3, ал. 1, т. 3 мерки, за да оценят рисковете,
свързани с дейността на своите клонове и дъ
щерни дружества в съответните трети държави,
лицата по чл. 4 от ЗМИП изискват от тези
клонове и дъщерни дружества да предоставят
на годишна база на висшето им ръководство
информация, която включва най-малко броя
на подадените у ведомлени я за съмнени я
и/или узнаване за изпиране на пари и/или за
наличие на средства с престъпен произход или
за финансиране на тероризъм за определен
период, както и обобщени статистически дан
ни за причините за възникналото съмнение
и/или узнаване на тези обстоятелства.
(2) В допълнение към действията по ал. 1
лицата по чл. 4 от ЗМИП предприемат едно
или повече от следните действия:
1. изискват от своите клонове и дъщерни
дружества в съответните трети държави да им
разкриват информация относно основанията
за възникване на съмнението за изпиране
на пари, за наличие на средства с престъпен
произход или финансиране на тероризъм или
за узнаването на тези обстоятелства;
2. изискват от останалите членове на гру
пата да не се позовават на предходно иден
тифициране на клиента по чл. 57 от ЗМИП,
когато същото е извършено от такива клонове
и дъщерни дружества, а всеки техен клиент
да се идентифицира отново, когато ползва
продукти или услуги, предлагани от друг
член на групата;
3. ос ъщес т вя ват разш и рено и т ек у що
наблюдение на клиенти или действителни
собственици на клиенти на своите клонове
и дъщерни дружества в съответните трети
държави, когато за тези лица вече са подавани
уведомления за съмнение и/или узнаване за
изпиране на пари и/или за наличие на средства
с престъпен произход или за финансиране на
тероризъм от друг член на групата;
4. изискват от своите клонове и дъщерни
дружества в съответните трети държави да
имат ефективни системи за идентифициране
и докладване на съмнения и/или узнаване за
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изпиране на пари и/или за наличие на средства
с престъпен произход или за финансиране на
тероризъм;
5. осъществяват разширено наблюдение
върху дейността на своите клонове и дъщерни
дружества в съответните трети държави относ
но ефективното прилагане на установените на
ниво група политики и процедури за контрол
и предотвратяване на изпирането на пари и
финансирането на тероризма, както и относно
адекватното идентифициране и оценка и ефек
тивното управление на риска от изпиране на
пари и финансиране на тероризма от страна
на тези клонове и дъщерни дружества, което
в зависимост от степента на потенциалния
риск може да включва и проверки на място,
и извършване на независими одити.
Чл. 6. Когато при оценката по чл. 2 се уста
нови, че законодателството на третата държава
не позволява или ограничава ефективното
изпълнение на посочената в чл. 3, ал. 1, т. 1
мярка поради съществуващи ограничения за
достъпа или използването на информация
и данни за клиентите или действителните
собственици на клиентите за целите на ком
плексната проверка на клиентите и че риско
вете от изпиране на пари и финансиране на
тероризъм не могат да бъдат ограничени чрез
прилагането на чл. 3 и 4, лицата по чл. 4 от
ЗМИП изискват от своите клонове и дъщерни
дружества в съответните трети държави:
1. да прекратят деловото взаимоотношение;
2. да откажат извършването на случайната
сделка или операция, или
3. да преустановят предлагането на всички
или на някои от продуктите или услугите.
Чл. 7. Когато при оценката по чл. 2 се
установи, че законодателството на третата
държава не позволява или ограничава ефек
тивното изпълнение на някоя от посочените
в чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 мерки и че рисковете
от изпиране на пари и финансиране на те
роризъм не могат да бъдат ограничени чрез
прилагането на чл. 3 – 5, лицата по чл. 4 от
ЗМИП изискват от своите клонове и дъщер
ни дружества да преустановят предлагането
на всички или на определени продукти или
услуги съобразно установения риск.
Чл. 8. Когато при оценката по чл. 2 се
установи, че законодателството на третата
държава не позволява или ограничава ефек
тивното изпълнение на някоя от посочените
в чл. 3, ал. 1, т. 1 – 3 и 5 мерки, лицата по
чл. 4 от ЗМИП прилагат чл. 4, ал. 3 – 5, чл. 5,
ал. 2, чл. 6 и 7 съобразно установения риск.
Чл. 9. (1) Когато при оценката по чл. 2 се
установи, че законодателството на третата
държава не позволява или ограничава ефек
тивното изпълнение на някоя от посочените
в чл. 3, ал. 1, т. 4 мерки, лицата по чл. 4 от
ЗМИП осъществяват разширено наблюдение
върху дейността на своите клонове и дъщерни
дружества в съответните трети държави относ
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но ефективното прилагане на установените на
ниво група политики и процедури за контрол
и предотвратяване на изпирането на пари и
финансирането на тероризма, както и относно
адекватното идентифициране и оценка и ефек
тивното управление на риска от изпиране на
пари и финансиране на тероризма от страна
на тези клонове и дъщерни дружества, което
в зависимост от степента на потенциалния
риск може да включва и проверки на място,
и извършване на независими одити.
(2) В случаите по ал. 1 лицата по чл. 4 от
ЗМИП изискват от своите клонове и дъщерни
дружества в съответните трети държави да
предоставят на годишна база на висшето им
ръководство следната информация:
1. броя на клиентите, по отношение на
които е установен по-висок риск;
2. броя на подадените уведомления за съм
нения и/или узнаване за изпиране на пари
и/или за наличие на средства с престъпен
произход или за финансиране на тероризъм
за определен период;
3. обобщени статистически данни за причи
ните за възникналото съмнение или узнаване
на тези обстоятелства.
(3) Резултатите от осъщественото наблю
дение по ал. 1 и информацията по ал. 2 се
документират и съхраняват по реда на глава
трета, раздел І на ЗМИП и се предоставят
при поискване на дирекция „Финансово раз
узнаване“ на Държавна агенция „Национална
сигурност“ и на съответния орган за надзор
в определените от тях срокове.
Раздел ІІІ
Изисквания по отношение на централните
звена на контакт на издателите на електронни
пари и доставчици на платежни услуги по
чл. 9 от ЗМИП
Чл. 10. (1) Издателите на електронни пари
и доставчиците на платежни услуги по чл. 9
от ЗМИП, които извършват дейност на тери
торията на Република България при условията
на правото на установяване под форма, раз
лична от клон, и чието централно управление
се намира в друга държава членка, създават
централни звена за контакт при наличието
на едно или повече от изброените условия:
1. ако извършват дейността си на тери
торията на Република България чрез 10 или
повече представители;
2. ако общият размер на разпространените
и обратно изкупени от представителите им
електронни пари, съответно общата стойност
на извършените от представителите им за
предходната финансова година платежни опе
рации, надвишава 3 000 000 евро или тяхната
равностойност в друга валута;
3. ако общият размер на разпространените
и обратно изкупени от представителите им
електронни пари, съответно общата стойност
на извършените от представителите им за
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една финансова година платежни операции,
се очаква да надвиши 3 000 000 евро или
тяхната равностойност в друга валута.
(2) Задължението за създаване на централ
ни звена за контакт възниква и при неиз
пълнение в определените за това срокове на
задължение за предоставяне на Българската
народна банка или на дирекция „Финансово
разузнаване“ на Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“ на информация, необходима
за установяване наличието или липсата на
изпълнен критерий по ал. 1.
(3) За целите на установяване и проверка
на наличието на обстоятелствата по ал. 1 и 2
Българската народна банка и дирекция „Фи
нансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ обменят информация
по реда на чл. 87 от ЗМИП.
(4) За целите на установяване и проверка
на наличието на обстоятелствата по ал. 1 и 2
дирекция „Финансово разузнаване“ на Държав
на агенция „Национална сигурност“ обменя
информация по реда на чл. 90 от ЗМИП и
чл. 14 от ЗМФТ с компетентните органи на
други държави членки, в които се намира
централното управление на издателите на
електронни пари и доставчиците на платежни
услуги по чл. 9 от ЗМИП, които извършват
дейност на територията на Република България
при условията на правото на установяване под
форма, различна от клон. При неизпълнение
от страна на тези издатели на електронни
пари и доставчици на платежни услуги на
искането за предоставяне на информацията
в определения за това срок се прилага ал. 2.
Чл. 11. (1) Извън случаите по чл. 10 дирек
торът на дирекция „Финансово разузнаване“
на Държавна агенция „Национална сигурност“
може да даде задължителни указания за съз
даване на централни звена за контакт, когато
е установено високо ниво на риск от изпиране
на пари и финансиране на тероризъм, свързан
с дейността на представителите на определени
категории издатели на електронни пари и дос
тавчици на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП.
(2) В изключителни случаи и при наличието
на установен висок риск от изпиране на пари
и финансиране на тероризъм, произтичащ от
дейността на представителите на определен
издател на електронни пари или доставчик на
платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП, директо
рът на дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“
може да даде задължителни указания за съз
даване на централно звено за контакт.
(3) При прилагането на ал. 1 и 2 се вземат
предвид заключенията на изготвяната от Ев
ропейската комисия наднационална оценка на
рисковете от изпиране на пари и финансиране
на тероризъм, заключенията на националната
оценка на риска по чл. 95 от ЗМИП, както и
други надеждни източници на информация,
като се отчитат най-малко следните критерии:
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1. рискът, произтичащ от предлаганите
продукти, услуги и механизми за доставка;
2. рискът, произтичащ от вида на клиентите;
3. рискът, произтичащ от наличието на
повече случайни сделки или операции в срав
нение с установени делови взаимоотношения;
4. рискът, произтичащ от държавите и
географските зони, в които се предлагат
продуктите и услугите.
(4) За целите на ал. 3 надеждни източници
на информация могат да са насоки, решения
или документи, приети от институции на
Европейския съюз, Групата за финансови
действия срещу изпирането на пари (FATF),
международни организации с компетентност
в сферата на превенцията и предотвратяване
то на изпирането на пари и финансирането
на тероризма, както и насоки, решения или
документи, приети от държавни органи и
институции с компетентност в сферата на
превенцията и предотвратяването на изпира
нето на пари и финансирането на тероризма.
(5) Директорът на дирекция „Финансово
разузнаване“ на Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“ дава задължителни указания
за създаване на централно звено за контакт
и в случаите по чл. 10, ал. 2.
Чл. 12. (1) Издателите на електронни пари
и доставчици на платежни услуги по чл. 9 от
ЗМИП, които създават централни звена за
контакт по чл. 10 и 11, предоставят на дирек
ция „Финансово разузнаване“ на Държавна
агенция „Национална сигурност“ следните
документи и информация във връзка със
създаването на централно звено за контакт:
1. наименование/име, седалище и адрес
на управление на лицето, определено за цен
трално звено за контакт;
2. единен идентификационен код/БУЛСТАТ;
3. списък на лицата, управляващи и пред
ставляващи централното звено за контакт;
4. данни за контакт с централното звено
за контакт.
(2) При възникването на задължение за
създаване на централно звено за контакт по
чл. 10, ал. 1 документите и информацията по
ал. 1 се предоставят на дирекция „Финансово
разузнаване“ на Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“ в срок до 31 януари на го
дината, следваща календарната година, през
която е настъпило някое от обстоятелствата
по чл. 10, ал. 1.
(3) При възникването на задължение за
създаване на централно звено за контакт по
чл. 11, ал. 1 и 2 и чл. 10, ал. 2 документите и
информацията по ал. 1 се предоставят на ди
рекция „Финансово разузнаване“ на Държавна
агенция „Национална сигурност“ в 30-дневен
срок от получаването на указанията.
(4) При промяна в данните по ал. 1 изда
телите на електронни пари и доставчици на
платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП, създали
централни звена за контакт по чл. 10 и 11,
предоставят съответните документи и инфор
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мация на дирекция „Финансово разузнаване“
на Държавна агенция „Национална сигурност“
в 7-дневен срок от настъпването на промяната.
Чл. 13. С оглед на осигуряване спазването
на изискванията на ЗМИП, ЗМФТ и актовете
по прилагането им от представителите на
определилия го издател на електронни пари
или на доставчик на платежни услуги цен
тралното звено за контакт по чл. 9 от ЗМИП
изпълнява следните функции:
1. подпомага осъществяването на дей
ностите по вътрешна организация и контрол
съгласно глава осма от ЗМИП, като запоз
нава определилия го издател на електронни
пари или на доставчик на платежни услуги
с изискванията на ЗМИП, ЗМФТ и актовете
по прилагането им;
2. осъществява наблюдение за спазване от
страна на представителите на определилия го
издател на електронни пари или на достав
чик на платежни услуги на изискванията на
ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им,
както и на установените от определилия го
издател на електронни пари или на доставчик
на платежни услуги правила във връзка с дей
ностите по вътрешна организация и контрол
съгласно глава осма от ЗМИП;
3. предоставя информация на централното
управление на определилия го издател на
електронни пари или доставчик на платежни
услуги за всяко нарушение или възникнал про
блем, свързани със спазване на изискванията
на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагане
то им от тези представители, включително
всяка информация, която може да засегне
способността на представителя да спазва ус
тановените по реда на глава осма от ЗМИП
правила за осъществяване на дейностите по
вътрешната организация и контрола или да
се отрази по друг начин на извършваната от
определилия го издател на електронни пари
или доставчик на платежни услуги оценка на
риска по чл. 98 от ЗМИП;
4. от името на определилия го издател
на електронни пари или доставчик на пла
тежни услуги осигурява предприемането на
подходящи действия в случаите, в които тези
представители не спазват или в които има
риск да не спазят изискванията на ЗМИП,
ЗМФТ и актовете по прилагането им;
5. от името на определилия го издател на
електронни пари или доставчик на платежни
услуги осигурява участието на представителите
му и на техните служители в обученията по
чл. 101, ал. 11 от ЗМИП.
Чл. 14. За нуждите на осъществявания от
дирекция „Финансово разузнаване“ на Държав
на агенция „Национална сигурност“ контрол
за спазване на изискванията на ЗМИП, ЗМФТ
и актовете по прилагането им, централното
звено за контакт на издател на електронни
пари или на доставчик на платежни услуги
по чл. 9 от ЗМИП:
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1. представлява определилия го издател на
електронни пари или доставчик на платежни
услуги в кореспонденцията му с дирекция
„Финансово разузнаване“ на Държавна аген
ция „Национална сигурност“;
2. получава достъп до информацията, с
която разполагат представителите;
3. отговаря на всяко искане за предоставяне
на информация, отправено от дирекция „Фи
нансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ във връзка с дей
ността на представителите, и им предоставя
относимата информация, с която разполагат
определилият го издател на електронни пари
или доставчик на платежни услуги и негови
ят представител, а при установен висок риск
предоставя информация и периодично;
4. при поискване от страна на контролните
органи оказва съдействие при проверките на
място на тези представители по чл. 108 от
ЗМИП и чл. 14а от ЗМФТ.
Чл. 15. (1) Централното звено за контакт
на издател на електронни пари или на дос
тавчик на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП
подава от името на определилия го издател на
електронни пари или доставчик на платежни
услуги уведомления до дирекция „Финансово
разузнаване“ на Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“ при условията и по реда
на чл. 72 от ЗМИП и чл. 9, ал. 3 от ЗМФТ
и отговаря на искания за предоставяне на
информация, отправени от дирекция „Фи
нансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ при условията и по
реда на чл. 74 от ЗМИП.
(2) При изпълнението на задълженията си
по ал. 1 централното звено за контакт спазва
ограниченията и изискванията, определени в
чл. 80 от ЗМИП и чл. 9, ал. 12 – 14 от ЗМФТ.
(3) Звеното по ал. 1 осъществява текущо
наблюдение върху сделките и операциите,
извършвани от представителите на опреде
лилия го издател на електронни пари или
доставчик на платежни услуги, като отчита
обема и сложността им с оглед установяване на
съмнителни сделки или операции и клиенти.
(4) Прилагането на ал. 1 – 3 не изключва
произтичащите от ЗМИП, ЗМФТ и актовете
по прилагането им задължения на предста
вителите на издателите на електронни пари
и доставчици на платежни услуги.
Г л а в а

в т о р а

КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРК А
Раздел І
Идентифициране и оценка на рисковете, кои
то произтичат от установяването на делово
взаимоотношение или от извършването на
случайна сделка или операция
Чл. 16. (1) За да преценят вида, степента и
обема на прилаганите мерки за комплексна
проверка на клиента съгласно глава втора
от ЗМИП, лицата по чл. 4 от същия закон
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определят рисковия профил на клиента, като
идентифицират и оценяват рисковете, които
произтичат от установяването на делово вза
имоотношение с клиента или от извършването
на случайна сделка или операция от клиента.
(2) При идентифицирането и оценката на
рисковете по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП
отчитат най-малко следните категории рискови
фактори, свързани със:
1. клиента и действителния собственик на
клиента (когато е приложимо);
2. държавата или географската зона, в която
е установен клиентът или неговият действи
телен собственик или в която клиентът или
неговият действителен собственик извършва
стопанската си или професионалната си дей
ност или с която е свързан по друг начин;
3. предлаганите продукти и услуги, както и
с вида на извършваните сделки или операции;
4. механизмите за доставка, използвани за
продуктите, услугите, сделките и операциите
по т. 3.
(3) При идентифицирането и оценката на
рисковете по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП:
1. вземат предвид информация, която се
съдържа във:
а) извършваната от Европейската комисия
наднационална оценка на риска от изпиране
на пари и финансиране на тероризъм;
б) оценките на риска по чл. 95 и 98 от
ЗМИП;
в) оценките на риска по чл. 100 от ЗМИП,
ако е приложимо;
г) информацията, събрана в хода на ком
плексната проверка на клиента;
2. могат да вземат предвид и информация,
която се съдържа във:
а) насоки, решения или документи, приети
от институции на Европейския съюз, Групата
за финансови действия срещу изпирането на
пари (FATF), международни организации с
компетентност в сферата на превенцията и
предотвратяването на изпирането на пари и
финансирането на тероризма;
б) насоки, решения или документи, при
ети от държавни органи и инстит уции с
компетентност в сферата на превенцията и
предотвратяването на изпирането на пари и
финансирането на тероризма;
в) друга достъпна информация при задължи
телно отчитане надеждността на източника є.
(3) Лицата по чл. 4 от ЗМИП прилагат
ал. 1 и 2, като вземат предвид най-малко
предназначението на установяваното делово
взаимоотношение, разкритата сметка и из
вършваната сделка или операция, равнището
на активите, които клиентът ще депозира,
съответно размера на предстоящата сделка
или операция, както и регулярността или
продължителността на установяваното делово
взаимоотношение.
Чл. 17. (1) При идентифицирането на рис
ковете, свързани с клиента и неговия дейст
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вителен собственик, лицата по чл. 4 от ЗМИП
отчитат рискови фактори, свързани със:
1. стопанската или професионалната дей
ност на клиента и на действителния собстве
ник на клиента;
2. репутацията на клиента и на действи
телния собственик на клиента;
3. вида и поведението на клиента и на
действителния собственик на клиента.
(2) Рисковите фактори, които се отчитат за
идентифициране на рисковете по ал. 1, свър
зани със стопанската или професионалната
дейност на клиента или неговия действителен
собственик, могат да включват:
1. свързаност със сектори, които се свързват
с по-висок риск от корупция;
2. свързаност със сектори, които се свърз
ват с по-висок риск от изпиране на пари и
финансиране на тероризъм;
3. свързаност със сектори, за които е
характерно активно използване на парични
средства в брой;
4. за клиент юридическо лице или друго
правно образувание – целта и предмета на
дейност, включително дали се ползва за уп
равление на активи;
5. принадлежност към някоя от категориите
по чл. 36 от ЗМИП;
6. заемане на друга важна позиция, която,
въпреки че не попада в обхвата на чл. 36
от ЗМИП, би могла да даде възможност за
злоупотреба с това положение за лично об
лагодетелстване или облагодетелстване на
трето лице;
7. за клиент юридическо лице – принадлеж
ност към категория, спрямо която са налице
законови изисквания за оповестяване, които
осигуряват адекватна степен на прозрачност
по отношение на собствеността;
8. за клиент държавен или местен орган в
друга държава или юрисдикция – нивото на
корупция в съответната държава или юрис
дикция;
9. съответствието на установеното за пре
дишната, настоящата и планираната стопанска
или професионална дейност на клиента или
неговия действителен собственик с наличната
за него информация;
10. принадлежност към списъците по чл. 4б
от ЗМФТ;
11. други рискови фактори, определени от
лицето по чл. 4 от ЗМИП.
(3) Рисковите фактори, които се отчитат за
идентифициране на рисковете по ал. 1, свър
зани с репутацията на клиента или неговия
действителен собственик, могат да включват:
1. наличие на информация в медиите или
в други надеждни източници на информация
за повдигнати обвинения за тероризъм или
финансиране на тероризъм или за блокиране
на активи на клиента или неговия действите
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лен собственик или на лице, свързано с тях,
във връзка с прилагането на мерки срещу
финансиране на тероризъм;
2. наличие на негативна информация за
клиента или действителния му собственик,
включително относно повдигнати обвинения
или подозрения в престъпна дейност, в ме
диите или в други надеждни източници на
информация;
3. наличие на предходни уведомления по
чл. 72 от ЗМИП или по чл. 9, ал. 3 от ЗМФТ;
4. други рискови фактори, определени от
лицето по чл. 4 от ЗМИП.
(4) Рисковите фактори, които се отчитат
за идентифициране на рисковете по ал. 1,
свързани с вида и поведението на клиента
или неговия действителен собственик, могат
да включват:
1. невъзможност или нежелание за пред
ставяне на убедителни доказателства за са
моличността;
2. наличие на съмнения относно достовер
ността или точността на идентификационните
данни;
3. степента на прозрачност на структурата
на собственост на клиента юридическо лице
или друго правно образувание, както и до
колко при сложна структура на собственост
за това са налице основателни причини от
законов или бизнес характер;
4. избягване установяването на делово вза
имоотношение и предпочитане извършването
на случайни сделки или операции, когато
същото е нецелесъобразно;
5. ст ремеж към дистанционно устано
вяване на деловото взаимоотношение или
дистанционн о извършване на сделки или опе
рации, когато причината за същото не може
да се установи с оглед на информацията на
разположение на лицето по чл. 4 от ЗМИП
или не съответства на наличната информация
за клиента;
6. емитиране или наличие на акции на
приносител или номинални собственици;
7. при промени в структурата на собстве
ност и контрол на клиент юридическо лице
или друго правно образувание – основанията
за това;
8. наличие или липса на икономическа
или законна логика или цел на заявени или
извършвани сделки или операции, които са
сложни, необичайни или неочаквано голе
ми или имат необичайна или неочаквана
обосновка или които се извършват по нео
бичайни схеми;
9. стремеж към прекомерна поверителност
и нежелание за предоставяне на голям обем
от информация за целите на комплексната
проверка;
10. степента на съответствие на установения
произход на средствата и източник на иму
ществено състояние с наличната за клиента
и действителния му собственик информация;
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11. степента на съответствие на заявените
за използване продукти и услуги при установя
ване на деловото взаимоотношение с реално
използваните продукти и услуги впоследствие;
12. наличие или липса на основателна
причина клиент, установен в друга държава,
да ползва продукти и услуги при лицето по
чл. 4 от ЗМИП, която може да се установи с
оглед на информацията на разположение на
лицето по чл. 4 от ЗМИП;
13. когато клиентът е юридическо лице с
нестопанска цел – възможността за злоупо
треба с него за целите на финансирането на
тероризъм;
14. други рискови фактори, определени от
лицето по чл. 4 от ЗМИП.
Чл. 18. (1) При идентифицирането на рис
ковете, свързани с държавите и географските
зони, в които клиентът или действителният
собственик на клиента са установени, извърш
ват стопанската си или професионална дейност
или с които са свързани по друг начин, лицата
по чл. 4 от ЗМИП отчитат рискови фактори,
свързани със:
1. ефективността на системите за превенция
и предотвратяване на изпирането на пари и
финансирането на тероризма в съответната
държава или географска зона;
2. нивото на риск от финансиране на
тероризъм в съответната държава или гео
графска зона;
3. нивото на прозрачност и степента на
спазване на данъчното законодателство в
съответната държава или географска зона;
4. нивото на предикатната за изпирането
на пари престъпна дейност в съответната
държава или географска зона.
(2) Рисковите фактори, които се отчитат
за идентифициране на рисковете по ал. 1,
свързани с ефективността на системите за
превенция и предотвратяване на изпирането
на пари и финансирането на тероризма, могат
да включват:
1. принадлежност на държавата или юрис
дикцията към списъка по чл. 46, ал. 3 от
ЗМИП;
2. наличие на указания на директора на
дирекция „Финансово разузнаване“ на Дър
жавна агенция „Национална сигурност“ по
чл. 46, ал. 5 от ЗМИП;
3. други рискови фактори, определени от
лицето по чл. 4 от ЗМИП.
(3) За определянето на по-висок риск,
произтичащ от ефективността на системите
за превенция и предотвратяване на изпира
нето на пари и финансирането на тероризма,
лицата по чл. 4 от ЗМИП могат да вземат
предвид и налична в медиите или други на
деждни източници информация, че държавата
или юрисдикцията не разполага с ефективни
системи за превенция и противодействие
на изпирането на пари и финансирането на
тероризма.
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(4) Рисковите фактори, които се отчитат
за идентифициране на рисковете по ал. 1,
свързани с нивото на риск от финансиране
на тероризъм, могат да включват:
1. наличието или липсата на наложени
на държавата или юрисдикцията санкции,
ембарго или подобни мерки, например от
Европейския парламент и от Съвета или от
Съвета за сигурност на Организацията на
обединените нации;
2. наличието или липсата на информация в
медиите или информация от надеждни източ
ници, че съответната държава или юрисдикция
предоставят финансиране или подкрепа за
терористични дейности или на територията
є действат терористични организации;
3. други рискови фактори, определени от
лицето по чл. 4 от ЗМИП.
(5) Рисковите фактори, които се отчитат
за идентифициране на рисковете по ал. 1,
свързани с нивото на прозрачност и степента
на спазване на данъчното законодателство,
могат да включват:
1. на л и ч на и нформа ц и я о т на деж д н и
източници относно степента на спазване и
ефективно прилагане на меж дународните
стандарти за прозрачност и обмен на инфор
мация за данъчни цели;
2. ангажираност и ефективно въвеждане
на Общия стандарт за предоставяне на ин
формация относно автоматичния обмен на
информация за финансови сметки (CRS);
3. наличието или липсата на надеждни и
достъпни регистри на действителните соб
ственици;
4. други рискови фактори, определени от
лицето по чл. 4 от ЗМИП.
(6) Рисковите фактори, които се отчитат
за идентифициране на рисковете по ал. 1,
свързани с нивото на предикатната за изпи
рането на пари престъпна дейност, могат да
включват:
1. на личие на информаци я в медиите
или други надеждни и достоверни публични
източници за нивата на корупция, данъчни
прест ъплени я, организирана прест ъпност
или друга предикатна за изпирането на пари
престъпна дейност;
2. на личие на информаци я в медиите
или други надеждни и достоверни публични
източници за капацитета за ефективното
разследване и наказателно преследване на
престъпленията по т. 1 от компетентните ор
гани в съответната държава или юрисдикция;
3. други рискови фактори, определени от
лицето по чл. 4 от ЗМИП.
(7) При идентифицирането на рисковете и
отчитането на рисковите фактори по ал. 2 – 6
надеждните източници на информация могат
да включват доклади от механизми за взаим
ни оценки, подробни доклади за оценка или
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публикувани доклади за последващи мерки
от съответните международни организации с
компетентност в конкретната област.
Ч л. 19. (1) При и ден т ифиц и ра нет о на
рисковете, свързани с продуктите, услугите,
сделките или операциите, лицата по чл. 4 от
ЗМИП отчитат рискови фактори, свързани със:
1. степента на прозрачност на съответните
продукт, услуга, сделка или операция;
2. сложността на съответните продукт,
услуга, сделка или операция;
3. стойността или размера на съответните
продукт, услуга, сделка или операция.
(2) Рисковите фактори, които се отчитат
за идентифициране на рисковете по ал. 1,
свързани със степента на прозрачност на съот
ветните продукт, услуга, сделка или операция
по ал. 1, могат да включват:
1. степента, в която съответният продукт,
услуга, сделка или операция позволява кли
ент ът или действителният собственик на
клиента да останат анонимни;
2. степента, в която съответният продукт,
услуга, сделка или операция позволява трето
за деловото взаимоотношение лице да оказва
решаващо влияние при ползване на продукта
или услугата, сключване на сделката или
извършване на операцията;
3. други рискови фактори, определени от
лицето по чл. 4 от ЗМИП.
(3) Рисковите фактори, които се отчитат за
идентифициране на рисковете по ал. 1, свърза
ни със степента на сложност на съответните
продукт, услуга, сделка или операция, могат
да включват:
1. степента, в която съответната сделка
или операция позволяват участието на мно
го лица или лица от различни държави и
юрисдикции;
2. степента, в която продуктът или услу
гата позволяват плащания от трети лица или
надплащания, когато същите са необичайни;
3. степента, в която е възможно трети лица,
от които се очакват плащания, да могат да
бъдат идентифицирани;
4. в случаите на прехвърляне на средства от
сметка на клиента в друга институция – сте
пента, в която тази институция е субект на
задължения и на контрол, аналогични на
уредените в ЗМИП, ЗМФТ и този правилник;
5. други рискови фактори, определени от
лицето по чл. 4 от ЗМИП.
(4) Рисковите фактори, които се отчитат за
идентифициране на рисковете по ал. 1, свърза
ни със стойността или размера на съответния
продукт, услуга, сделка или операция, могат
да включват:
1. степента, в която продуктите или услу
гите предполагат плащания в брой;
2. степента, в която продуктите и услугите
предпоставят извършването на сделки или
операции на голяма стойност;
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3. при определяне на максимални праго
ве – степента, в която тези прагове огранича
ват използването на продуктите и услугите за
целите на изпирането на пари и финансирането
на тероризма.
Чл. 20. (1) При идентифицирането на рис
ковете, свързани с механизмите за доставка,
лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат рискови
фактори, свързани със:
1. степента, в която деловото взаимоотно
шение се установява и сделките и операциите
се извършват неприсъствено, и условията, при
които се осъществява;
2. степента, в която лицето по чл. 4 от
ЗМИП ползва посредници или представители,
и начина, по който са уредени тези отношения.
(2) При оценката на рисковете по ал. 1
лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат фактори,
които могат да включват:
1. дали клиентът присъства физически
при идентифицирането, или то се извършва
дистанционно и при какви условия;
2. в случаите, в които клиентът е предста
вен от друго лице в групата:
а) до каква степен това може да гарантира,
че клиентът не носи допълнителни рискове
от изпиране на пари или финансиране на
тероризъм за лицето по чл. 4 от ЗМИП;
б) какви са предприетите действия за ус
тановяване доколко прилаганите от този член
на групата мерки съответстват на ЗМИП,
ЗМФТ и този правилник;
3. в случаите, в които клиентът е предста
вен от друго лице извън групата:
а) под каква категория попада същото;
б) субект ли е същото на задължения и
контрол, аналогични на уредените в ЗМИП,
ЗМФТ и този правилник;
в) приложимо ли е позоваването на пред
ходно идентифициране, извършено от него;
г) в състояние ли е същото да предостави
своевременно необходимите документи във
връзка с идентифицирането и проверката на
идентификацията;
д) доколко лицето ефективно прилага
мерките по ЗМИП, ЗМФТ и този правилник;
4. в случаите, в които обвързаният агент
предоставя и извършва една или повече от
инвестиционните услуги и дейности, посочени
в чл. 33, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за пазарите
на финансови инструменти – до каква степен
събраната от обвързания агент информация
е достат ъчна за целите на комплексната
проверка и за оценката на риска, свързан с
деловото взаимоотношение;
5. в случаите на използване на посредник:
а) дали посредникът е субект на задълже
ния и контрол, аналогични на уредените в
ЗМИП, ЗМФТ и този правилник;
б) дали е регистриран в държава или
юрисдикция, които не прилагат или прилагат
непълно международните стандарти в проти
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водействието на изпирането на пари, като се
вземат предвид и чл. 2 – 9;
6. други обстоятелства, определени от ли
цето по чл. 4 от ЗМИП.
Чл. 21. (1) При идентифициране и оценка
на рисковете, произтичащи от деловото вза
имоотношение или случайната сделка или
операция, за определяне на рисковия профил
на клиента и с оглед вземане на решение за
вида, степента и обема на мерките за ком
плексна проверка на клиента, които следва да
се прилагат, при определяне на относителната
тежест на отделните рискови фактори лицата
по чл. 4 от ЗМИП отчитат как същите се
отнасят към характера и целта на деловото
взаимоотношение или слу чайната сделка
или операция. При използване на система за
автоматично определяне на нивото на риск
за конкретно делово взаимоотношение или
случайна операция или сделка се извършва
последващ преглед, а при необходимост – и
промяна на нивото на риск. Действията по
прегледа, а ако е приложимо – и промяната,
се извършват от представителите на специ
ализираните служби по чл. 106 от ЗМИП или
от определени от лицето по чл. 4 от ЗМИП
негови служители и се документират. Пери
одите за извършване на прегледа се определят
в зависимост от обективни критерии с цел га
рантиране прилагането спрямо последващите
сделки и операции на клиента на съобразени
с установения риск подходящи мерки за ком
плексна проверка.
(2) Когато наличието на някои от риско
вите фактори не може да бъде установено
към момента на установяване на деловото
взаимоотношение по обективни причини,
лицата по чл. 4 от ЗМИП прилагат мерките
за комплексна проверка съобразно риска,
установен по реда на чл. 98 от ЗМИП, преди
установяване на деловото взаимоотношение,
съответно преди извършването на случайната
сделка или операция, като отчитат, доколкото
е приложимо, рисковите фактори и обстоятел
ствата по чл. 16 – 20. След установяване на
деловото взаимоотношение рисковите фактори
и обстоятелствата се отчитат от момента на
тяхното установяване.
(3) Оценката по чл. 16, включително от
четените рискови фактори и определената
им относителна тежест, се документира и
съхранява по реда на глава трета, раздел І
от ЗМИП. Когато се предвижда прилагане
на мерки за опростена комплексна проверка
в случаи, които не попадат в предварително
одобрените по чл. 25, ал. 2 от ЗМИП категории,
оценката по чл. 16 се одобрява от служител
на висша ръководна длъжност на лицето по
чл. 4 от ЗМИП.
(4) Оценката по чл. 16 се актуализира пе
риодично, като периодите за актуализация
се определят съобразно установения риск
и се посочват във вътрешните правила за
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контрол и предотвратяване на изпирането на
пари, приети по реда на глава осма, раздел І
от ЗМИП.
(5) Независимо от периодите за актуализа
ция, предвидени във вътрешните правила за
контрол и предотвратяване на изпирането на
пари и финансирането на тероризма, приети
по реда на глава осма, раздел І от ЗМИП,
лицата по чл. 4 от същия закон предприе
мат незабавно действия за актуализиране на
оценката по чл. 16, когато при прилагане на
мерките за комплексна проверка по чл. 10,
т. 4 и 5 от ЗМИП установят несъответствие
на информацията за клиента, сделките и опе
рациите с характера и целта на установеното
делово взаимоотношение и с установения
по отношение на делово взаимоотношение с
клиента риск.
Чл. 22. При определянето на рисковия
профил на клиента и идентифициране и оцен
ка на рисковете, произтичащи от деловото
взаимоотношение или случайната сделка или
операция, с оглед на вземане на решение за
вида, степента и обема на мерките за ком
плексна проверка на клиента, които следва
да се прилагат, лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и
8 – 11 от ЗМИП спазват и насоките на Евро
пейските надзорни органи, издадени съгласно
чл. 17 и 18, § 4 от Директива (ЕС) 2015/849
на Европейския парламент и на Съвета от
20 май 2015 г. за предотвратяване използването
на финансовата система за целите на изпира
нето на пари и финансирането на тероризма,
за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
на Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европей
ския парламент и на Съвета и на Директива
2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от
5 юни 2015 г.) (Директива (ЕС) 2015/849).
Раздел ІІ
Опростена комплексна проверка
Чл. 23. (1) Преди пристъпването към при
лагане на мерки за опростена комплексна
проверка при условията и по реда на глава
втора, раздел ІІІ от ЗМИП лицето по чл. 4
от ЗМИП уведомява писмено дирекция „Фи
нансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ за идентифицираните
категории клиенти, продукти и услуги с понисък риск и за намерението да се прилагат
мерки за опростена комплексна проверка
спрямо тях.
(2) В уведомлението по ал. 1 лицата по
чл. 4 от ЗМИП вк лючват и описание на
отделните рискови фактори, които са взети
предвид, както и основните заключения при
определянето на относителната им тежест.
(3) При поиск ване лицата по чл. 4 от
ЗМИП предоставят допълнителна информа
ция на дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“
в определения за това срок.
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(4) Действията за установяване на нали
чието на обстоятелствата, обуславящи при
лагането на мерки за опростена комплексна
проверка по глава втора, раздел ІІІ от ЗМИП,
се документират и събраните данни, документи
и информация се съхраняват по реда на глава
трета, раздел І от ЗМИП.
Чл. 24. (1) Лицето по чл. 4 от ЗМИП из
вършва повторна преценка за наличие на
основание за прилагане на мерки за опро
стена комплексна проверка, когато в хода
на прилагане на мерк ите за комплексна
проверка по чл. 10, т. 4 и 5 от същия закон
по отношение на установено делово взаимо
отношение, спрямо което се прилагат мерки
за опростена комплексна проверка, лицето
по чл. 4 от ЗМИП установи:
1. наличие на съществена промяна във
вида, стойността, обема, честотата, размера
и начина на извършване на сделките и опе
рациите, или
2. друга промяна, която би могла да окаже
влияние върху нивото на установения риск,
включително поради промяна на относител
ната тежест на рисков фактор, отчетен при
оценката по чл. 16.
(2) Действията по ал. 1 се документират и
събраните данни, документи и информация се
съхраняват по реда на глава трета, раздел І
от ЗМИП.
Раздел ІІІ
Разширена комплексна проверка
Чл. 25. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП при
лагат поне два от способите по чл. 42, ал. 2
от ЗМИП, за да установят дали клиентът или
действителният собственик на клиента юри
дическо лице или друго правно образувание
е лице по чл. 36 от ЗМИП, когато:
1. клиентът или действителният собственик
на клиента е от държава, за която е налична
информация за високи нива на корупция, или
от държава – обект на санкции, ембарго или
подобни мерки от страна на Европейския
парламент и от Съвета или от Съвета за
сигурност на Организацията на обединени
те нации, както и в случаите на конкретни
указания от страна на Европейския съюз или
Организацията на обединените нации;
2. клиентът юридическо лице или друго
правно образувание е със структура на собстве
ност, която включва номинални собственици
и управители или по друг начин затруднява
установяването на действителните собствени
ци и/или предпоставя анонимност;
3. при липса на реална дейност в страната
и/или когато сметката се използва предимно
за прехвърляне на средства между други лица;
4. при частично съвпадение на идентифи
кационните данни с тези на лица, за които е
налична негативна информация в бази данни
или информация от открити източници;
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5. в други случаи на установен по-висок
риск по реда на глава седма от ЗМИП.
(2) С оглед на ефективното прилагане на
мерките за разширена комплексна проверка
по отношение на делови взаимоотношения
с лица по чл. 36 от ЗМИП, както и при из
вършване на случайна операция или сделка с
такива лица лицата по чл. 4 от ЗМИП могат
да използват информация, предоставена от
съответен член на групата в държавата на
произход или регистрация на клиента при
спазване на изискванията на чл. 80 от ЗМИП
и чл. 9, ал. 12 – 14 от ЗМФТ.
Чл. 26. (1) Когато източниците на инфор
мация, на които се основават вътрешните
системи по чл. 42, ал. 1 от ЗМИП, включват
писмена декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от
същия закон, декларацията следва да съдържа
реквизитите съгласно приложение № 1.
(2) Декларацията по ал. 1 може да бъде
включена като част от друг документ, изхо
дящ от декларатора, но трябва да съдържа
всички реквизити по приложение № 1 и да не
предизвиква съмнение относно лицето, което
я подава, и относно съдържанието є.
(3) Декларацията по ал. 1 се подава пред
лицето по чл. 4 от ЗМИП или пред опре
делен от него служител, включително чрез
електронно изявление, електронен документ
или електронен подпис, при спазване на из
искванията на раздел VII.
Чл. 27. (1) За изясняване на източника на
имуществено състояние на клиент или дейст
вителния собственик на клиента, за когото са
установили, че е лице по чл. 36 от ЗМИП, и при
наличието на механизъм за публичност лицата
по чл. 4 от същия закон извършват периодич
но преглед и сравнение между информацията
за декларираното имущество на клиента или
действителен собственик на клиента и инфор
мацията, установена в резултат на прилагането
на мерките за комплексна проверка.
(2) Лицата по чл. 4 от ЗМИП извършват
периодично преглед на сделките и опера
циите, извършвани в рамките на деловото
взаимоотношение с клиент, за когото или за
действителния собственик на когото са уста
новили, че е лице по чл. 36 от същия закон,
с оглед на преценка относно наличието на
съществена промяна във вида, стойността,
обема, честотата, размера и начина на из
вършване на сделките и операциите, която
би могла да окаже влияние върху нивото на
установения риск.
(3) Действията по ал. 1 и 2 се документи
рат и се актуализират на годишна база или
на по-кратки периоди от време, ако лицето
по чл. 4 от ЗМИП прецени, че е необходимо,
или при дадени такива указания от директо
ра на дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“.
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(4) Актуализацията по ал. 3 се извършва
на по-кратки периоди и когато клиентът или
действителният собственик на клиента, за
когото е установено, че е лице по чл. 36 от
ЗМИП, е от държава, за която е налична
информация за установено високо ниво на
корупция или за установени съществени про
пуски в механизмите за прилагане на мерките
срещу изпирането на пари и финансирането
на тероризма.
(5) Сроковете по ал. 3 се прилагат и когато
клиентът или действителният собственик на
клиента, за когото е установено, че е лице
по чл. 36 от ЗМИП, е свързан със сектор, по
отношение на който в извършваната от Евро
пейската комисия наднационална оценка на
риска от изпиране на пари и финансиране на
тероризъм, оценките на риска по чл. 95 и 98
от ЗМИП или оценката на риска по чл. 100
от ЗМИП, ако е приложимо, е установен повисок риск от корупция или изпиране на пари.
(6) Лицата по чл. 4 от ЗМИП могат да
преценят прилагането на сроковете по ал. 3
и на базата на информация, съдържаща се в
насоки, решения или документи, приети от
институции на Европейския съюз, Групата
за финансови действия срещу изпирането на
пари (FATF), международни организации с
компетентност в сферата на превенцията и
предотвратяване на изпирането на пари и фи
нансирането на тероризма и в насоки, решения
или документи, приети от държавни органи
и институции с компетентност в сферата на
превенцията и предотвратяване на изпирането
на пари и финансирането на тероризма, или
на друга достъпна информация при задължи
телно отчитане надеждността на източника є.
Чл. 28. (1) След изтичането на срока по
чл. 37, ал. 1 от ЗМИП лицата по чл. 4 от същия
закон извършват оценка на риска от деловото
взаимоотношение с клиента с оглед на пре
ценка относно необходимостта от продължа
ване прилагането на една или на няколко от
мерките за разширена комплексна проверка.
(2) Оценката по ал. 1 се документира и
съхранява по реда на глава трета, раздел І
от ЗМИП.
(3) Оценката по ал. 1 се актуализира пе
риодично, като периодите за актуализация се
определят във вътрешните правила за контрол
и предотвратяване на изпирането на пари
и финансирането на тероризма на лицето
по чл. 4 от ЗМИП, приети по реда на глава
осма, раздел І от същия закон, в зависимост
от обективни критерии с цел гарантиране
прилагането на подходящи мерки за комплекс
на проверка спрямо последващите сделки и
операции на клиента, които са съобразени с
нивото на риск.
Чл. 29. (1) Когато в хода на текущото и
на разширеното наблюдение на деловото
взаимоотношение с клиент, за когото или
за действителния собственик на когото е
установено, че е лице по чл. 36 от ЗМИП, се
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установят ситуации на потенциално по-висок
риск, се изисква одобрение от служител на
висша ръководна длъжност на лицето по
чл. 4 от ЗМИП за продължаване на деловото
взаимоотношение с клиента.
(2) В зависимост от честота на ситуациите
по ал. 1 такова разрешение може да се изисква
и на годишна база или на по-кратки периоди
според нивото на установения риск.
Чл. 30. (1) Преди въвеждането на нови
продукти, бизнес практики и механизми за
доставка, както и преди използването на нови
технологии при нови или вече съществуващи
продукти, бизнес практики и механизми за
доставка, при идентифицирането и оценката
на произтичащите от това рискове от изпи
ране на пари и финансиране на тероризъм
по чл. 48, ал. 2 от ЗМИП, лицата по чл. 4 от
ЗМИП извършват оценка на произтичащите
от това рискове, като в допълнение към рис
ковите фактори по раздел І отчитат и следните
категории рискови фактори, свързани със:
1. установените механизми за контрол;
2. качеството и степента на съответствие
на мерките за идентифициране и проверка на
идентификацията с установения риск от из
пиране на пари и финансиране на тероризъм;
3. надеждността на мерките по т. 2.
(2) С оглед на оценка на цялостния риск
за упражняването на дейността им, свързан
с въвеж дането на нови продукти, бизнес
практики и механизми за доставка, както и с
използването на нови технологии при нови или
вече съществуващи продукти, бизнес практики
и механизми за доставка, в допълнение към
рисковите фактори по ал. 1 лицата по чл. 4
от ЗМИП отчитат и:
1. техническия капацитет, включително
познания и умения на отговорните служители
на лицето по чл. 4 от ЗМИП, във връзка с
въвеждането, внедряването и използването на
нови продукти, бизнес практики, механизми
за доставка и нови технологии;
2. степента, в която отговорните служители
на лицето по чл. 4 от ЗМИП са запознати с
характеристиките и/или функционалностите
на новите продукти, бизнес практики, меха
низми за доставка и нови технологии;
3. наличието или липсата на план за дейст
вие при непредвидени ситуации;
4. начина на разработване и използване на
новите продукти, бизнес практики, механизми
за доставка и нови технологии – дали са раз
работени от самото лице по чл. 4 от ЗМИП,
дали са доставени от външен доставчик, дали
са използвани от трето лице при позоваване
на предходно идентифициране, извършено от
това лице, по реда на чл. 56 и 57 от ЗМИП,
или са използвани от трето лице, на което е
възложено извършване на действия във връзка
с комплексна проверка на клиентите.
(3) При идентифициране на рисковете по
ал. 1, т. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат
най-малко следните рискови фактори:
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1. ефективността на системите за управле
ние на риска, свързан с прилагане на новите
продукти, бизнес практики, механизми за
доставка и нови технологии, които могат да
включват например паралелно прилагане на
традиционни методи за определено време,
докато лицето по чл. 4 от ЗМИП не се увери
в тяхната надеждност;
2. степента, в която лицето по чл. 4 от
ЗМИП има възможност да оказва решаващо
влияние по отношение на промени в новите
продукти, бизнес практики, механизми за
доставка и нови технологии, тяхното въвеж
дане и прилагане;
3. ефективността на механизмите за те
кущо наблюдение върху новите продукти,
бизнес практики, механизми за доставка и
нови технологии;
4. наличие или липса на установени сла
бости или системни грешки;
5. възможностите за съхранение на данните
в съответствие с изискванията на глава трета,
раздел І от ЗМИП;
6. ефективността на механизмите за защита
на данните;
7. нивото на професионална подготовка на
служителите на лицата по чл. 4 от ЗМИП,
предлагащи и прилагащи новите продукти,
бизнес практики, механизми за доставка и
нови технологии;
8. когато се използва трето лице или вън
шен доставчик – дали е регистриран в дър
жава или юрисдикция, които не прилагат или
прилагат непълно международните стандарти
в противодействието на изпирането на пари;
9. когато се използва трето лице или външен
доставчик – наличие или липса на ограниче
ния за това лице за разкриване на информация
на лицето по чл. 4 от ЗМИП или на компе
тентните органи, упражняващи контрол за
спазване на изискванията на превантивното
законодателство срещу изпирането на пари
и финансирането на тероризма.
(4) При идентифициране на рисковете по
ал. 1, т. 2 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат
най-малко следните рискови фактори:
1. наличните гаранции, че деловото взаи
моотношение се установява при спазване на
изискванията на ЗМИП за идентифициране
на клиентите и проверка на идентификацията;
2. ефективността на системите за контрол
на качеството по отношение на действията
по идентифициране на клиенти и проверка
на тя х ната идентификаци я, вк лючително
възможност за текущ мониторинг;
3. ефективността на системите за контрол
над актуалността и точността на данните и
информацията, събрани в хода на идентифи
цирането и проверката на идентификацията;
4. ефективността и ефикасността на нови
те продукти, бизнес практики и механизми
за доставка в контекста на вида и обема на
дейността на лицето по чл. 4 от ЗМИП.
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(5) При идентифициране на рисковете по
ал. 1, т. 3 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат
ефективността на системите по чл. 41 и на
други системи, които имат отношение към
новите продукти, бизнес практики, механизми
за доставка и нови технологии.
(6) Оценката по а л. 1 се одобрява от
служител на висша ръководна длъжност на
лицето по чл. 4 от ЗМИП и се документира
и съхранява по реда на глава трета, раздел І
от същия закон.
(7) При установен висок риск от изпира
не на пари и финансиране на тероризъм по
ал. 1 – 6 лицата по чл. 4 от ЗМИП прилагат
мерки за разширена комплексна проверка
съобразно риска.
(8) Оценката по ал. 1 се актуализира пе
риодично, като периодите за актуализация се
определят съобразно нивото на установения
риск и се посочват във вътрешните правила
за контрол и предотвратяване на изпирането
на пари, приети по реда на глава осма, раздел
І на ЗМИП.
(9) Независимо от периодите за актуализа
ция, предвидени във вътрешните правила за
контрол и предотвратяване на изпирането на
пари и финансирането на тероризма, приети
по реда на глава осма, раздел І от ЗМИП,
лицата по чл. 4 от същия закон предприе
мат незабавно действия за актуализиране на
оценката по ал. 1, когато по отношение на
продуктите, бизнес практиките, механизмите
за доставка или новите технологии настъ
пят промени, които оказват влияние върху
нивото на произтичащия от въвеждането и
използването им риск от изпиране на пари и
финансиране на тероризъм.
Чл. 31. (1) Извън случаите по чл. 35 от
ЗМИП лицата по чл. 4 от същия закон прилагат
мерки за разширена комплексна проверка на
клиента съобразно риска и когато в резултат
на идентифицирането и оценката на рискове
те по реда на раздел І, които произтичат от
установяването на делово взаимоотношение
с клиента или от извършването на случайна
сделка или операция от клиента, установят
високо ниво на риск от изпиране на пари или
финансиране на тероризъм.
(2) Мерките по ал. 1 могат да включват:
1. изискване и/или събиране на по-голям
обем от данни, документи и информация;
2. изискване на данни, документи и ин
формация от различни източници с цел съ
поставяне, събиране и/или проверка на вече
събрани данни, документи и информация;
3. съобразяване честотата на извършване
на действията по т. 1 и 2 с установеното ниво
на риск от изпиране на пари и финансиране
на тероризъм;
4. изискване на разрешение от служител на
висша ръководна длъжност за установяване
или продължаване на делово взаимоотношение
или извършване на случайна сделка или опе
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рация, както и за извършване на определени
сделки или операции в рамките на деловото
взаимоотношение или разрешаване ползване
то на отделни продукти или услуги, бизнес
практики, механизми за доставка, както и за
използването на нови технологии;
5. изясняване на източниците на имущест
веното състояние на клиента;
6. изискване на референции от контраген
ти на клиента или от други лица по чл. 4 от
ЗМИП;
7. възлагане на проучване или предприемане
на други необходими за целта действия на лица,
ползващи се с добра репутация и притежава
щи доказана експертиза и практически опит
в сферата на превенцията и предотвратяване
на изпирането на пари и финансирането на
тероризма;
8. предприемане на други действия, пре
ценени от лицето по чл. 4 от ЗМИП като
подходящи.
Чл. 32. (1) Мерките по чл. 31, ал. 2 могат да
се прилагат и в случаите по чл. 35 от ЗМИП
в допълнение към мерките за разширена ком
плексна проверка по глава втора, раздел ІV от
същия закон, когато лицата по чл. 4 от ЗМИП
установят, че рискове, идентифицирани в из
вършената от Европейската комисия оценка
на риска от изпиране на пари и финансиране
на тероризъм или в оценките на риска по
чл. 95, 98 и 100 от ЗМИП, не могат да бъдат
ограничени чрез прилагането на чл. 35 – 49
от ЗМИП и чл. 24 – 30 от този раздел.
(2) Действията за установяване наличието
на обстоятелствата, обуславящи прилагането
на мерките по ал. 1, се документират и съб
раните данни, документи и информация се
съхраняват по реда на глава трета, раздел І
от ЗМИП.
(3) В случаите по ал. 1 задължително се
спазват изискванията, определени в чл. 51,
ал. 2 от ЗМИП.
Чл. 33. Видът на конкретните мерки за
разширена комплексна проверка, прилагани
в случаите по чл. 31, ал. 1, и на допълнително
прилаганите мерки за разширена комплексна
проверка в случаите по чл. 32, ал. 1, както
и степента и обемът им се съобразяват с
установения риск.
Раздел ІV
Особени правила по отношение на електрон
ните пари
Чл. 34. (1) За целите на оценката на рис
ковете от изпиране на пари и финансиране
на тероризъм, свързани с операции и сделки
с електронни пари, в допълнение към риско
вите фактори по раздел І лицата по чл. 4 от
ЗМИП отчитат най-малко и:
1. степента, в която издателите на електрон
ни пари използват други лица да разпростра
няват и изкупуват обратно електронни пари от
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тяхно име, както и вида на тези лица, мястото
на извършване на дейността им и законовите
изисквания по отношение на тази дейност;
2. праговете и начините за захранване,
използване и прехвърляне на продукта.
(2) Издателите на електронни пари и техните
представители прилагат допълнително мерки
за комплексна проверка, определени в насоки
те на Европейските надзорни органи, издадени
съгласно чл. 17 и 18, § 4 от Директива (ЕС)
2015/849, в ситуации с по-висок риск, засягащи
операции и сделки с електронни пари, когато
в резултат на идентифицирането и оценката
на рисковите фактори по раздел І установят,
че рискове, идентифицирани в извършената
от Европейската комисия оценка на риска от
изпиране на пари и финансиране на тероризъм
или в оценките на риска по чл. 95, 98 и 100
от ЗМИП, не могат да бъдат ограничени чрез
прилагането на чл. 24, ал. 1 – 4 от ЗМИП.
Видът, степента и обемът на прилаганите
мерки се съобразяват с установения риск.
(3) При прилагането на ал. 1 и 2 издателите
на електронни пари и техните представители
спазват насоките на Европейските надзорни
органи, издадени съгласно чл. 17 и 18, § 4 от
Директива (ЕС) 2015/849.
(4) С оглед на изпълнение на задължения
та си по ал. 1 – 3 издателите на електронни
пари и техните представители въвеждат и
прилагат вътрешни системи за наблюдение,
които съдържат мерки, насочени най-малко
към установяване на:
1. аномалии при използването на продукт ите;
2. несъответствие между предоставената
от клиента информация и установената от
издателите на електронни пари и техните
представители информация за клиента;
3. свързаност с други предлагани продукти
или установени делови взаимоотношения.
(5) Вътрешните системи по ал. 4 следва
да позволяват събиране на информация за
мястото и начина за използване на продукта.
Раздел V
Идентифициране на клиенти и проверка на
идентификацията
Чл. 35. (1) В случаите по чл. 54, ал. 2 от
ЗМИП, когато идентифицирането на юриди
ческо лице, регистрирано в държава членка,
се извършва чрез установяване на обстоятел
ства, вписани в търговския регистър или в
съответния официален публичен търговски
или дружествен регистър на тази държава
членка, лицата по чл. 4 от ЗМИП докумен
тират предприетите действия по извършване
на справката и идентифициране на клиента.
(2) Действията по извършване на справката
по ал. 1 се документират по начин, който:
1. позволява да бъдат установени:
а) датата и часът на извършване на справката;
б) лицето, извършило справката;
в) последната дата на актуализация по
партидата на юридическото лице в съответ
ния регистър;
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г) данните по чл. 54, ал. 4 от ЗМИП;
д) документите, съдържащи данни по чл. 54,
ал. 4 от ЗМИП, когато същите не са видни в
справката, но са налични в сканирани доку
менти по партидата на юридическото лице;
е) създаване на справка за всички действия
по идентифицирането;
ж) други данни и информация, преценени
от лицето по чл. 4 от ЗМИП като необходими
за целите на идентифицирането, и
2. не позволява:
а) промяна на поредността на предприе
тите действия;
б) неправомерно унищожаване и/или из
триване на справката;
в) неправомерен достъп, изменение или
разпространение на справката.
Чл. 36. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП могат
да не събират копия от официалните докумен
ти за самоличност на представителите, пъл
номощниците и на другите физически лица,
които подлежат на идентифициране във връзка
с идентифицирането на клиент – юридическо
лице или друго правно образувание, когато:
1. са изпълнени условията по чл. 26 от
ЗМИП, и
2. са събрани необходимите данни за фи
зическите лица съгласно чл. 25, ал. 3, т. 1 от
ЗМИП и събраните данни са проверени по
реда на чл. 55 от ЗМИП.
(2) Алинея 1 се прилага и в случаите по
чл. 27 – 31 от ЗМИП при наличие на условията
по чл. 26 от ЗМИП.
(3) Независимо от прилагането на ал. 1
лицата по чл. 4 от ЗМИП изпълняват и оста
налите си задължения по ЗМИП във връзка с
идентифицирането на физическо лице.
Раздел VІ
Идентифициране на действителните собстве
ници и проверка на тяхната идентификация
Чл. 37. (1) За идентифицирането на физиче
ско лице, което е действителен собственик на
клиент – юридическо лице или друго правно
образувание, освен справките и документите
по чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП лицата по
чл. 4 от същия закон събират и декларация
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, която съдържа
реквизитите съгласно приложение № 2.
(2) Декларацията по ал. 1 може да бъде
включена като част от друг документ, изхо
дящ от декларатора, но трябва да съдържа
всички реквизити по приложение № 2 и да не
предизвиква съмнение относно лицето, което
я подава, и относно съдържанието є.
(3) Декларацията по ал. 1 се подава пред
лицето по чл. 4 от ЗМИП или пред определен
от него служител при спазване изискванията
на чл. 15 от ЗМИП.
Чл. 38. При заявяване на подлежащите на
вписване в Търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел и
в регистър БУЛСТАТ данни по чл. 63, ал. 4
от ЗМИП представляващите на учредени
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те на територията на Република България
юридически лица и други правни образува
ния, физическите и юридическите лица и
други правни образувания, които действат
на територията на Република България в
качеството си на доверителни собственици
на тръстове, попечителски фондове и други
подобни чуждестранни правни образувания,
учредени и съществуващи съобразно правото
на юрисдикциите, допускащи такива форми на
доверителна собственост, подават декларация
с нотариална заверка на подписа, която съ
държа реквизитите съгласно приложение № 3.
Чл. 39. В случаите на чл. 65, ал. 3 от ЗМИП
с цел събиране на информация за идентифи
циране и проверка на идентификацията на
лицето, в чиято полза реално се извършва
операцията или сделката, лицето по чл. 4 от
ЗМИП предприема едно или повече от изброе
ните действия за установяване на потенциална
свързаност с трети лица и идентифициране
на тези трети лица:
1. в случаите на установяване на делово
взаимоотношение – осъществява разширено
текущо наблюдение върху извършваните в
рамките му операции и сделки;
2. в случаите на случайни операции и
сделки – извършва проверка за други слу
чайни операции и сделки, извършени от или
от името и/или за сметка на същия клиент;
3. извършва преглед на събраните в хода
на комплексната проверка документи, данни
и информация за клиента и неговия действи
телен собственик;
4. изисква допълнителни документи;
5. извършва справки в публично достъпни
местни и чуждестранни официални търговски,
дружествени и други регистри;
6. извършва справки в публично достъпни
източници на информация;
7. обменя информация в рамките на групата;
8. изисква потвърждение на идентифика
цията от друго лице по чл. 4 от ЗМИП или
от лице, задължено да прилага мерки срещу
изпирането на пари в друга държава членка
или в трета държава по чл. 27 от ЗМИП;
9. предприема други мерки, които прецени
като подходящи.
Чл. 40. В случаите на извършване на опера
ция или сделка чрез трето лице – приносител
на документ за извършване на операцията
или сделката, лицата по чл. 4 от ЗМИП иден
тифицират и проверяват идентификацията и
на третото лице – приносител на документа.
Раздел VII
Особени правила при установяване на де
лови взаимоотношения или извършване на
случайна операция или сделка чрез елек
тронно изявление, електронен документ или
електронен подпис, или чрез друга форма без
присъствието на клиента
Чл. 41. (1) При установяване на делови
взаимоотношения или извършване на слу
чайна операция или сделка чрез електронно
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изявление, електронен документ или елек
тронен подпис, или чрез друга форма без
присъствието на клиента лицата по чл. 4 от
ЗМИП в допълнение към оценката на риско
вете по раздел І вземат предвид и оценката
на рисковете по чл. 30.
(2) За целите на ограничаване на риско
вете, свързани с дистанционния характер на
извършваните действия по идентифициране
и проверка на идентификацията по ал. 1 на
клиентите физически лица, както и на за
конните представители, пълномощниците и
другите физически лица, които подлежат на
идентифициране във връзка с идентифика
цията на клиент юридическо лице или друго
правно образувание, и рисковете, свързани
с държавите и географските зони, в които
се намира подлежащото на идентифициране
физическо лице, лицата по чл. 4 от ЗМИП
въвеждат вътрешни системи за контрол.
(3) Системите по ал. 2 следва да съдържат
мерки, насочени към ограничаване на въз
можността за:
1. предоставяне на неверни идентифика
ционни данни от страна на подлежащото на
идентифициране физическо лице;
2. използването на чужди идентификаци
онни данни и документи за самоличност;
3. предоставяне на идентификационни дан
ни и документ за самоличност под заплаха,
принуда или други сходни обстоятелства.
(4) Системите по ал. 2 следва да съдържат
мерки, насочени към осигуряване на възмож
ността за:
1. идентифициране на промени или повреди
на защитни елементи и на разположението
им в документите за самоличност;
2. сравняване на защитните елементи на
документите за самоличност с тези на пред
варително заложените във вътрешна база
данни с образци или в надеждни външни бази
данни с образци;
3. установяване на местоположението на
подлежащото на идентифициране лице;
4. изясняване на причините клиент от друга
държава или юрисдикция да използва услугите
на конкретното лице по чл. 4 от ЗМИП;
5. прилагане на ограничения по отношение
на приеманите документи чрез прилагане на
поне две от следните изисквания:
а) приемане само на официални доку
менти за самоличност, съдържащи защитни
елементи;
б) приемане само на официални докумен
ти за самоличност, съдържащи биометрични
данни;
в) изискване за използване на квалифици
ран електронен подпис;
г) друго изискване или условие, посочено
във вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП
на съответното лице по чл. 4 от ЗМИП и одоб
рено от дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“.
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(5) При използването на видео конференция
следва да са изпълнени най-малко следните
условия:
1. разговорът да се извършва от обучен за
целта служител на лицето по чл. 4 от ЗМИП
или на външен доставчик, ако се използват
такива услуги;
2. разговорът да се извършва в отделно
помещение;
3. да се изисква изрично предварително
съгласие на подлежащото на идентифицира
не лице за идентифициране и проверка на
идентификацията;
4. светлината да е подходяща за целите на
т. 6 и на ал. 4, т. 1 и 2;
5. разговорът да се извършва в реално време;
6. да се заснемат лицето на к лиен та,
както и лицето и гърбът на документа за
самоличност.
(6) Лицата по чл. 4 от ЗМИП включват във
вътрешните си правила по чл. 101 от ЗМИП и
информация за оценката на риска по ал. 1 и
по чл. 30, както и информация за вътрешните
системи за контрол по ал. 2.
(7) При установяването на делови взаимо
отношения или извършване на случайна опе
рация или сделка чрез електронно изявление,
електронен документ или електронен подпис,
или чрез друга форма без присъствието на
клиента за удостоверяване на истинността
на идентификационните данни на клиентите
в допълнение към способите по чл. 55, ал. 1
от ЗМИП могат да се използват и следните
методи:
1. използване на традиционни методи за
комуникация, като изпращането на писмо
на адреса по документ за самоличност, про
веждане на телефонен разговор, размяна на
електронни съобщения по електронна поща,
посочена от клиента, и други;
2. провеждане на разговор с клиента чрез
видео конференция от обучен за целта слу
жител на лицето по чл. 4 от ЗМИП или на
външния доставчик, ако се използват такива
услуги;
3. други методи, посочени във вътрешните
правила по чл. 101 от ЗМИП на съответното
лице по чл. 4 от ЗМИП и одобрени от дирек
ция „Финансово разузнаване“ на Държавна
агенция „Национална сигурност“.
(8) По отношение на предприетите във
връзка с изпълнението на този член действия
се прилагат изискванията за документиране
и съхранение съгласно глава трета, раздел І
от ЗМИП, включително записите, изготвени
в изпълнение на мерките по ал. 5.
(9) Директорът на дирекция „Финансово
разузнаване“ може да дава задължителни ука
зания по отношение прилагането на ал. 1 – 8,
които задължително са съобразени със:
1. насоки, решения или документи, приети
от институции на Европейския съюз;
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2. мерк и, оценени като под ход ящи от
Групата за финансови действия срещу изпи
рането на пари (FATF) или международни
организации с компетентност за превенция
на изпирането на пари и финансирането на
тероризма.
Чл. 42. Идентифицирането на клиента и
проверката на идентификационните данни
могат да се извършват и чрез уведомена схема
за електронна идентификация по Регламент
(ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент
и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно елек
тронната идентификация и удостоверител
ните услуги при електронни трансакции на
вътрешния пазар и за отмяна на Директива
1999/93/ЕО (Регламен т (ЕС) № 910/2014)
или друг признат с нормативен акт начин за
електронна идентификация, или квалифици
рана удостоверителна услуга по смисъла на
Регламент (ЕС) № 910/2014, при условие че
са изпълнени изискванията на ЗМИП и този
правилник за идентифициране на клиента и
проверка на идентификацията.
Раздел VІІI
Особени правила по отношение на юридичес
ките лица с нестопанска цел
Чл. 43. (1) За да преценят вида и обема на
прилаганите мерки за наблюдение на опера
циите и сделките по чл. 11, ал. 4 от ЗМИП
с оглед изпълнение на задълженията си по
чл. 47, 72, 76 и 98 от ЗМИП, както и на задъл
женията си по ЗМФТ, лицата по чл. 4, т. 28
от ЗМИП, които не попадат едновременно
и в друга категория лица по чл. 4 от същия
закон, предприемат действия за запознаване
най-малко на управляващите им и на служите
лите им с ръководни функции с установените
рискове от изпиране на пари и финансиране
на тероризъм, свързани с дейността им.
(2) За целите на ал. 1 лицата по чл. 4, т. 28
от ЗМИП, които не попадат едновременно
и в друга категория лица по чл. 4 от същия
закон, въвеждат пропорционални на размера
и естеството на дейността им механизми,
които позволяват:
1. запознаване с основните идентифицирани
рискове от изпиране на пари и финансиране на
тероризъм, свързани с дейността на лицата по
чл. 4, т. 28 от ЗМИП, съгласно публикувани
на интернет страницата на Държавна агенция
„Национална сигурност“ указания и насоки,
издадени от дирекция „Финансово разузна
ване“ на Държавна агенция „Национална
сигурност“, правоохранителни органи или
други органи с компетентност в сферата на
превенцията и противодействието на изпира
нето на пари и финансирането на тероризма;
2. събиране в степен, която не затруднява
нормалното им функциониране, на данни и
информация за дарителите и бенефициентите
и за установяваните взаимоотношения с тях
и извършваните с тях сделки и операции;
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3. осъществяване на наблюдение на уста
новените взаимоотношения с дарителите и
бенефициентите и извършваните сделки и
операции от тях;
4. установяване на настъпването на об
стоятелствата по чл. 98, ал. 4 и 5 от ЗМИП,
обуславящи задължението за изготвяне на
оценка на риска;
5. документиране и съхраняване на инфор
мацията за предприетите действия по т. 1 – 4
по реда на глава трета, раздел І от ЗМИП.
(3) При настъпване на обстоятелствата
по чл. 98, ал. 4 и 5 от ЗМИП, обуславящи
задължението за изготвяне на оценка на рис
ка, лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не
попадат едновременно и в друга категория
лица по чл. 4 от същия закон, извършват
оценка на риска, като вземат предвид следните
неизчерпателно изброени фактори, свързани
с ефективността на системите за превенция
и предотвратяване на изпирането на пари и
финансирането на тероризма, както и с ни
вото на риск от финансиране на тероризъм,
свързани с дарителите и бенефициентите,
включително лицата, упражняващи контрол,
или с държавите и географските области, в
които са установени дарителите и бенефици
ентите или лицата, упражняващи контрол,
или в която тези лица извършват стопанската
си или професионалната си дейност, или с
която са свързани по друг начин:
1. принадлежност на държавата или юрис
дикцията към списъка по чл. 46, ал. 3 от
ЗМИП;
2. наличие на указания на директора на
дирекция „Финансово разузнаване“ на Дър
жавна агенция „Национална сигурност“ по
чл. 46, ал. 5 от ЗМИП;
3. наличието на наложени на държавата или
юрисдикцията санкции, ембарго или подобни
мерки от Европейския парламент и от Съвета
или от Съвета за сигурност на Организацията
на обединените нации;
4. наличието на информация в медиите
или информация от надеждни източници,
че съответната държава или юрисдикция
предоставя финансиране или подкрепа за
терористични дейности или на територията
є действат терористични организации;
5. принадлежност на дарителите и бенефи
циентите или лицата, упражняващи контрол,
към списъците с лица по чл. 4б от ЗМФТ;
6. допълнителни рискови фактори съгласно
писмени указания на директора на дирекция
„Финансово разузнаване“ на Държавна аген
ция „Национална сигурност“, публикувани на
интернет страницата на Държавна агенция
„Национална сигурност“.
(4) За целите на идентифициране и оценка
на рисковете по ал. 3 надеждните източници
на информация могат да включват доклади
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от механизми за взаимни оценки, подробни
доклади за оценка или публикувани доклади
за последващи мерки от съответните меж
дународни организации с компетентност в
конкретната област.
(5) При идентифициране и оценка на риско
вете по ал. 3 лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП,
които не попадат едновременно и в друга ка
тегория лица по чл. 4 от същия закон, вземат
предвид информация, съдържаща се във:
1. извършваната от Европейската комисия
наднационална оценка на риска от изпиране
на пари и финансиране на тероризъм;
2. оценките на риска по чл. 95 от ЗМИП;
3. оценките на риска по чл. 98, ал. 4 от
ЗМИП, ако е приложимо;
4. оценките на риска по чл. 100 от ЗМИП,
ако е приложимо;
5. информацията, събрана в хода на уста
новяване на взаимоотношенията с дарителите
и бенефициентите.
(6) При и ден т ифиц и ране и оценка на
рисковете по ал. 3 лицата по чл. 4, т. 28 от
ЗМИП, които не попадат едновременно и в
друга категория лица по чл. 4 от същия за
кон, могат да се позовават и на информация,
съдържаща се във:
1. насоки, решения или документи, приети
от институции на Европейския съюз, Групата
за финансови действия срещу изпирането на
пари (FATF), международни организации с
компетентност в сферата на превенцията и
предотвратяването на изпирането на пари и
финансирането на тероризма;
2. насоки, решения или документи, при
ети от държавни органи и инстит уции с
компетентност в сферата на превенцията и
предотвратяването на изпирането на пари и
финансирането на тероризма;
3. други достъпни източници, като преце
няват надеждността им.
(7) За целите на ал. 3 лицата по чл. 4, т. 28
от ЗМИП, които не попадат едновременно и
в друга категория лица по чл. 4 от същия за
кон, могат да прилагат чл. 17 – 20 в степента,
в която размерът и естеството на дейността
им позволяват.
(8) В случаите по ал. 3 лицата по чл. 4,
т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно
и в друга категория лица по чл. 4 от същия
закон, допълват вътрешните си правила по
чл. 101, ал. 6 от ЗМИП с информация за ме
ханизмите по ал. 2.
Чл. 44. (1) За изпълнение на задължени
ята си по чл. 11, ал. 5, т. 3 от ЗМИП лицата
по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат
едновременно и в друга категория лица по
чл. 4 от същия закон, събират в обем и сте
пен съобразно установения риск следните
данни за дарителите или бенефициентите
физически лица:
1. имената;
2. датата и мястото на раждане;
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3. официален личен идентификационен
номер или друг уникален елемент за уста
новяване на самоличността, съдържащ се в
официален документ за самоличност, чийто
срок на валидност не е изтекъл и на който
има снимка на клиента;
4. гражданство;
5. държава на постоянно пребиваване и
адрес.
(2) Събирането на данните се извършва
чрез представяне на официален документ за
самоличност.
(3) Когато събирането на данните се из
вършва без присъствието на физическото лице,
събирането на данните може да се извърши
и чрез представяне на копие на официален
документ за самоличност.
(4) Когато в официалния документ за са
моличност не се съдържат всички данни по
ал. 1, събирането на липсващите данни се
извършва чрез представяне на други офици
ални документи за самоличност или други
официални лични документи, чийто срок
на валидност не е изтекъл и на които има
снимка на лицето.
(5) При липса на друга възможност съби
рането на данните по ал. 1, т. 3 – 5 може да
се извърши и чрез представянето на други
официални документи или документи от на
дежден и независим източник, както и чрез
попълването на въпросник или декларация.
(6) Въз основа на оценката на риска по
глава седма на ЗМИП лицата по чл. 4, т. 28
от същия закон, които не попадат едновре
менно и в друга категория лица по чл. 4 от
ЗМИП, могат да събират допълнителни дан
ни за професионалната дейност на лицето и
целта и характера на участието на лицето във
взаимоотношението чрез използване на доку
менти, данни или информация от надежден и
независим източник, попълване на въпросник
или по друг подходящ начин.
(7) Алинеи 1 – 6 не се прилагат по отноше
ние на дарителите в случаите на организирано
набиране на средства чрез кутии за дарения,
благотворителни базари и други сходни меха
низми, съобразени с установения риск.
Чл. 45. (1) За изпълнение на задължени
ята си по чл. 11, ал. 5, т. 3 от ЗМИП лицата
по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат
едновременно и в друга категория лица по
чл. 4 от същия закон, събират в обем и степен
съобразно установения риск следните данни за
дарителите или бенефициентите юридически
лица и други правни образувания:
1. наименованието;
2. правноорганизационната форма;
3. седалището;
4. адреса на управление;
5. адреса за кореспонденция;
6. актуалния предмет на дейност;
7. контролните органи и органите на уп
равление;
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8. вида и състава на колективния орган
на управление;
9. представляващия/представляващите;
10. основното място на дейност.
(2) За събиране на данните по ал. 1 в слу
чаите по чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел и при наличието на официален
публичен търговски или дружествен регистър
в държава членка, в която е регистрирано
юридическото лице или друго правно обра
зувание, събирането на данните се извършва
чрез справка в търговския регистър или в
съответния публичен регистър по партидата
на юридическото лице или друго правно об
разувание и документиране на предприетите
действия по събиране на данните.
(3) Когато данните по ал. 1 не попадат в
обхвата на подлежащите на вписване в тър
говския регистър или в съответния публичен
регистър обстоятелства, не са публично дос
тъпни или предприетите действия не бъдат
документирани, събирането им се извършва
чрез представяне на извлечение от съответ
ния регистър за актуалното им състояние
и/или заверено копие от учредителния дого
вор, учредителния акт или от друг документ,
съдържащ данните по ал. 1.
(4) По отношение на законните представи
тели на дарителите и бенефициентите – юри
дически лица или други правни образувания,
и пълномощниците се извършва проверка за
вида и обема на представителната власт.
(5) Когато определена дейност подлежи на
лицензиране, разрешение или регистриране,
дарителите и бенефициентите, встъпващи във
взаимоотношения или извършващи сделки или
операции със или чрез лице по чл. 4, т. 28
от ЗМИП, което не попада едновременно и в
друга категория лица по чл. 4 от същия закон,
във връзка с тази дейност представят заверено
копие от съответната лицензия, разрешение
или удостоверение за регистрация.
(6) Въз основа на оценката на риска по
глава седма от ЗМИП лицата по чл. 4, т. 28
от същия закон, които не попадат едновре
менно и в друга категория лица по чл. 4 от
ЗМИП, могат да събират допълнителни данни
за структурата на собственост, управление и
контрол на клиента – юридическо лице или
друго правно образувание.
Чл. 46. (1) Когато плащанията от дарите
лите или към бенефициентите се извършват
чрез използването на открита банкова сметка
в кредитна институция в Република България,
в друга държава членка или в трета държава
по чл. 27 от ЗМИП, лицата по чл. 4, т. 28 от
ЗМИП, които не попадат едновременно и в
друга категория лица по чл. 4 от същия закон,
могат да не приложат всички изисквания на
чл. 44 и 45 при съобразяване на установения
риск.
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(2) Директорът на дирекция „Финансово
разузнаване“ на Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“ може да даде задължителни
указания във връзка с прилагането на ал. 1.
Раздел IХ
Изясняване на произхода на средствата
Чл. 47. (1) В случаите по чл. 66, ал. 2 от
ЗМИП, когато лицата по чл. 4 от същия закон
изясняват произхода на средствата чрез пис
мена декларация от клиента или от неговия
законен представител или пълномощник,
декларацията следва да съдържа реквизитите
съгласно приложение № 4.
(2) Декларацията по ал. 1 може да бъде
включена като част от друг документ, изхо
дящ от декларатора, но трябва да съдържа
всички реквизити по приложение № 4 и да не
предизвиква съмнение относно лицето, което
я подава, и относно съдържанието є.
(3) Декларацията по ал. 1 се подава пред
лицето по чл. 4 от ЗМИП или пред опреде
лен от него служител преди извършването на
операцията или сделката.
(4) Лицата по чл. 4 от ЗМИП не приемат за
изяснен произхода на средствата, ако декла
рацията по ал. 1 не е попълнена, подписана
и подадена съгласно ал. 1 – 3.
Г л а в а

т р е т а

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
Чл. 48. (1) За изпълнение на задълженията
си по чл. 71, ал. 1 и чл. 90, ал. 2 от ЗМИП ди
рекция „Финансово разузнаване“ на Държавна
агенция „Национална сигурност“ поддържа
статистически данни съгласно избраната от
работната група по чл. 96 от ЗМИП методо
логия за извършване на Национална оценка
на риска от изпиране на пари и финансиране
на тероризъм.
(2) За изпълнение на задълженията си по
чл. 71, ал. 1 от ЗМИП останалите органи и
институции, посочени в чл. 71, ал. 1 от ЗМИП,
поддържат статистическите данни, посочени
в ал. 2 на същия член, във формат съгласно
избраната от работната група по чл. 96 от
ЗМИП методология за извършване на Нацио
нална оценка на риска от изпиране на пари
и финансиране на тероризъм.
(3) Данните по ал. 2 се предоставят за
обобщаване на дирекция „Финансово разуз
наване“ на Държавна агенция „Национална
сигурност“ на годишна база до края на месец
февруари на годината, следваща годината,
за която се отнасят, на хартиен носител и в
електронен вид. Обобщените данни се предос
тавят на работната група по чл. 96 от ЗМИП
за одобряване.
(4) Обобщените по реда на ал. 3 данни се
публикуват на официалната интернет страница
на Държавна агенция „Национална сигурност“
и се предоставят на Европейската комисия
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по реда на чл. 90, ал. 2 от ЗМИП в срок един
месец от одобряването от работната група по
чл. 96 от ЗМИП.
Чл. 49. (1) За целите на чл. 90, ал. 2 от
ЗМИП при осъществяване на мониторинг от
международен орган или институция, които
имат компетентност в областта на превенци
ята на изпирането на пари и финансирането
на тероризма, дирекция „Финансово разуз
наване“ на Държавна агенция „Национална
сигурност“ може да поиска от компетентните
държавни органи и институции данни съгласно
определените от международния орган или
институция обем и формат.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят в
определения от дирекцията срок на хартиен
носител и в електронен вид. При определяне
на срока за предоставяне на информацията
се вземат предвид обемът и съдържанието на
исканата информация, времето, необходимо за
обобщаване на информацията преди предос
тавянето є по реда на чл. 90, ал. 2 от ЗМИП,
както и поставеният от международния орган
или институция краен срок.
Чл. 50. (1) За целите на чл. 114, ал. 2
от ЗМИП за осъществяване на контролна
дейност по прилагането на мерките срещу
изпирането на пари и финансирането на теро
ризма чрез прилагането на основан на риска
подход дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“
може да поиска от лицата по чл. 4 от същия
закон документи и сведения, включително
статистически данни.
(2) Изисканите документи и сведения се
предоставят в определения от дирекция „Фи
нансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ срок и съгласно ут
върдени от директора на дирекцията образци.
При определяне на срока за предоставяне се
вземат предвид обемът и съдържанието на
исканата информация.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Раздел І
Разкриване на информация при съмнение за
изпиране на пари
Чл. 51. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП по
дават уведомленията по чл. 72, ал. 1 и 2 от
ЗМИП до дирекция „Финансово разузнаване“
на Държавна агенция „Национална сигурност“
по образец, утвърден от директора на дирек
ция „Финансово разузнаване“ на Държавна
агенция „Национална сигурност“.
(2) При узнаване за изпиране на пари и/или
за наличие на средства с престъпен произход
уведомяването и на компетентните органи
съгласно Наказателно-процесуалния кодекс,
Закона за Министерството на вътрешните
работи и Закона за Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“ се извършва от лицата по
чл. 4 от ЗМИП при спазване на условията и
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ограниченията за разкриване на информация
по чл. 80 от ЗМИП. Към уведомлението се
прилагат и копия на събраните документи.
(3) В случаите по ал. 2 в съответната част
от утвърдения образец на уведомлението до
дирекция „Финансово разузнаване“ на Дър
жавна агенция „Национална сигурност“ по
ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП посочват и
кои компетентни органи съгласно Наказател
но-процесуалния кодекс, Закона за Минис
терството на вътрешните работи и Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“
са уведомени.
(4) Към уведомленията по ал. 1 се прилагат
служебно заверени копия на всички събрани
документи за операцията или сделката и за
клиента. Когато документите се предоставят на
електронен носител, лицето по чл. 4 от ЗМИП
може да удостовери верността на копията на
представяните документи с оригиналите, като
посочи изрично същото в уведомлението.
(5) В неотложни случаи уведомяването
може да се извърши в устна форма с послед
ващо писмено потвърждение в срок до 24 часа.
(6) Неспазването на формата по ал. 1 не
води до недействителност на извършеното
уведомяване.
(7) Алинея 6 не се прилага в случаите, в
които уведомяването следва да бъде извършено
във формат, определен от директора, както и
когато следва да се извърши по електронен път.
Чл. 52. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП за
веждат в специален дневник:
1. всяко съобщение на свой служител за
възникнало съмнение за изпиране на пари или
за наличие на средства с престъпен произход
независимо от начина, по който е направено
съобщението, заедно със заключение относно
необходимостта от докладване на възникна
лото съмнение по реда на чл. 72 от ЗМИП;
2. заключение относно целта и характера
на операциите или сделките, които попадат
в обхвата на чл. 35, т. 6 от ЗМИП, както и
заключение за наличието на съмнение за
изпиране на пари или за наличие на средства
с престъпен произход.
(2) Алинея 1 се прилага за съобщения и
заключения, направени пред представител на
специализираната служба по чл. 106 от ЗМИП,
пред лицата, които управляват и представля
ват лицето по чл. 4 от ЗМИП, пред лицето
по чл. 4 от ЗМИП или пред друг служител,
заемащ висша ръководна длъжност, определен
съгласно чл. 107, ал. 3 – 5 от ЗМИП.
(3) Дневникът по ал. 1 се прошнурова,
прономерова и заверява с подписа на ръко
водителя на специализираната служба и с
печата на лицето по чл. 4 от ЗМИП.
(4) Дневникът по ал. 1 може да се поддър
жа и в електронен вид или информацията по
ал. 1 може да се съхранява по друг начин чрез
вътрешните системи на лицето по чл. 4 от
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ЗМИП, ако електронният дневник, съответно
начинът на съхраняване чрез вътрешните
системи, отговаря на следните изисквания:
1. фу нк ционалните му характеристик и
позволяват:
а) удостоверяване на времето на записване
на съобщението с точност до година, дата,
час, минута и секунда с квалифицирано удос
товерение за време;
б) създаване на историческа справка за
всички движения, свързани с въвеждане на
записи в електронния дневник;
2. функционалните му характеристики не
позволяват:
а) промяна на поредността на записаните
съобщения или на тяхното съдържание;
б) неправомерно унищожаване и/или из
триване на записано съобщение;
в) неправомерен достъп, изменение или
разпространение на дневника.
(5) При завеждане на съобщение по ал. 1
лицето по ал. 2, пред което е направено съоб
щението, открива преписка, в която се събират
и подреждат по реда на тяхното постъпване
всички документи, имащи отношение към
извършените от служители на лицето по чл. 4
от ЗМИП действия, свързани със съобщението
или съответните операции и сделки по чл. 35,
т. 6 от ЗМИП.
(6) Представителите на специализираната
служба по чл. 106 от ЗМИП, лицата, които
управляват и представляват лицето по чл. 4
от ЗМИП, лицето по чл. 4 от ЗМИП или
другите служители, заемащи висша ръковод
на длъжност, определени съгласно чл. 107,
ал. 3 – 5 от ЗМИП, отговарят за правилното
съхраняване и водене на дневника по ал. 1 и
на преписките по ал. 5.
Чл. 53. (1) Анализът на получаваната по
реда на чл. 76 – 78 от ЗМИП информация се
извършва от определена със заповед на дирек
тора на дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“
комисия периодично, както и в случаите по
ал. 2. Редът и критериите за извършване на
анализа, както и периодите се определят от
директора на дирекцията.
(2) Комисията по ал. 1 може да извършва
анализ на получаваната по реда на чл. 76 – 78
от ЗМИП информация и във връзка с факти
и обстоятелства, установени въз основа на
информация, получена при условията и по реда
на ЗМИП или ЗМФТ, както и въз основа на
заключения и констатации от извършваната от
Европейската комисия наднационална оценка
на риска от изпиране на пари и финансиране
на тероризъм, в оценките на риска по чл. 95,
в насоки, решения или документи, приети от
институции на Европейския съюз, Групата
за финансови действия срещу изпирането на
пари (FATF) или международни организации
с компетентност за превенция на изпирането
на пари и финансирането на тероризма или
основни свързани предикатни престъпления.
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(3) Въз основа на анализа по ал. 1 и 2
информацията се класира за оперативноаналитични цели или за информационноаналитични цели.
Раздел ІІ
Разкриване на друга информация
Чл. 54. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП пре
доставят информацията по чл. 76, ал. 1 от
същия закон на дирекция „Финансово разуз
наване“ на Държавна агенция „Национална
сигурност“ на месечна база до 15-о число на
месеца, следващ месеца, за който се отнася
информацията, на хартиен или магнитен
носител или по електронен път по образец,
утвърден от директора на дирекция „Фи
нансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“.
(2) Лицата по чл. 4, т. 1 от ЗМИП предос
тавят информацията по чл. 76, ал. 1 от ЗМИП
на дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“
на месечна база по реда и в срока по ал. 1 по
образец, утвърден съвместно от управителя на
Българската народна банка и председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“.
(3) Информацията по чл. 76, ал. 1 от ЗМИП
може да се предоставя по електронен път
след изграждането на защитена електронна
връзка между съответното лице по чл. 4 от
ЗМИП и дирекция „Финансово разузнаване“
на Държавна агенция „Национална сигурност“.
Чл. 55. (1) Агенция „Митници“ предоставя
информацията по чл. 77, ал. 1 от ЗМИП на ди
рекция „Финансово разузнаване“ на Държавна
агенция „Национална сигурност“ на месечна
база до 15-о число на месеца, следващ месеца,
за който се отнася информацията, на хартиен
или магнитен носител или по електронен път
по образец, утвърден с вътрешните правила
на Агенция „Митници“ по чл. 101, ал. 1 и 2
от ЗМИП.
(2) Информацията по чл. 77, ал. 1 от ЗМИП
може да се предоставя по електронен път след
изграждането на защитена електронна връзка
между Агенция „Митници“ и дирекция „Фи
нансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“.
Чл. 56. (1) „Централен депозитар“ – АД,
предоставя информацията по чл. 78, ал. 1 от
ЗМИП на дирекция „Финансово разузнаване“
на Държавна агенция „Национална сигурност“
на месечна база до 15-о число на месеца,
следващ месеца, за който се отнася инфор
мацията, на хартиен или магнитен носител
или по електронен път по образец, утвърден
с вътрешните правила на „Централен депо
зитар“ – АД, по чл. 101, ал. 1 и 2 от ЗМИП.
(2) Информацията по чл. 78, ал. 1 от ЗМИП
може да се предоставя по електронен път след
изграждането на защитена електронна връзка
между „Централен депозитар“ – АД, и дирек
ция „Финансово разузнаване“ на Държавна
агенция „Национална сигурност“.
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Г л а в а

п е т а

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Чл. 57. (1) За изпълнение на задължението
си по чл. 91, ал. 1 от ЗМИП дирекция „Фи
нансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ извършва преценка
доколко в получените по реда на чл. 72 от
ЗМИП и чл. 9, ал. 3 от ЗМФТ уведомления се
съдържат данни за граждани на друга държава
членка, за регистрирани в такава държава юри
дически лица или други правни образувания,
за използването на разкрити в такава държава
сметки или друга относима информация.
(2) В резултат на преценката по ал. 1 ди
рекция „Финансово разузнаване“ на Държавна
агенция „Национална сигурност“ предприема
действия за незабавно уведомяване на звено
то за финансово разузнаване на съответната
държава членка по чл. 91, ал. 1 от ЗМИП.
(3) Уведомяването на друга държава член
ка по чл. 91, ал. 1 от ЗМИП не изключва
възможността, когато това е целесъобразно,
дирекция „Финансово разузнаване“ на Дър
жавна агенция „Национална сигурност“ да
упражнява правомощията си по ЗМИП, ЗМФТ
и Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“ (ЗДАНС) за проверка и анализ на
информацията от уведомлението.
Чл. 58. (1) За изпълнение на задължението
си по чл. 94, ал. 2 от ЗМИП дирекция „Фи
нансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ предоставя на звената
за финансово разузнаване на други държави
членки възможност за анонимно съпоставяне
на записи за лицата, установени във връзка
с получени уведомления по чл. 72 от ЗМИП
и чл. 9, ал. 3 от ЗМФТ.
(2) При поискване, когато тези искания са
основани на съмнения за изпиране на пари,
свързани предикатни престъпления или фи
нансиране на тероризъм, дирекция „Финансово
разузнаване“ на Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“ предоставя допълнителна
информация при спазване изискванията на
глава шеста, раздел ІІ от ЗМИП. В тези слу
чаи по преценка на директора на дирекцията
може да се приложи чл. 57.
(3) Алинея 1 се прилага и за изпълнение
на чл. 94, ал. 4 от ЗМИП.
(4) В случаите по ал. 3, при поискване, ди
рекция „Финансово разузнаване“ на Държавна
агенция „Национална сигурност“ предоставя
допълнителна информация при спазване изиск
ванията на глава шеста, раздел ІІ от ЗМИП.
(5) За упражняване на правомощията си
по чл. 94, ал. 2 и 4 от ЗМИП дирекция „Фи
нансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ извършва справки
за лица, установени във връзка с получени
от звената за финансово разузнаване на други
държави членки уведомления за изпиране на
пари, средства с престъпен произход или фи
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нансиране на тероризъм. Редът и критериите
за извършване на справките се определят от
директора на дирекцията.
(6) В случаите по ал. 5 при установен
запис дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“
може да изиска допълнителна информация
при спазване на реда и условията по глава
шеста, раздел ІІ от ЗМИП. Видът и обемът
на изискваната допълнителна информация се
определят от директора на дирекцията.
Г л а в а

ш е с т а

ОЦЕНК А НА РИСК А
Раздел І
Национална оценка на риска
Чл. 59. (1) Въз основа на резултатите от
националната оценка на риска работната
група по чл. 96, ал. 1 от ЗМИП предлага
на Министерския съвет мерки за подобря
ване на нормативната уредба за превенция
и противодействие на изпирането на пари и
финансирането на тероризма.
(2) В предложението по ал. 1 се описват
всички определени в националната оценка
на риска области, в които лицата по чл. 4 от
ЗМИП следва да прилагат по-строги мерки, а
когато е целесъобразно, се посочват и мерките,
които следва да се предприемат.
(3) В предложението по ал. 1 се описват
всички определени в националната оценка
на риска области, в които компетентните
национални органи и институции следва да
упражняват засилен мониторинг или да пред
приемат други действия, а когато е целесъо
бразно, се посочват и мерките за мониторинг
и конкретните действия.
(4) Предложението по ал. 1 съдържа и
заключение относно необходимостта от пред
приемане на законодателни изменени я и
относно тяхното естество, включително из
менения, които попадат в категориите мерки,
произтичащи от националната оценка на
риска, и насоки, решения или документи,
приети от институции на Европейския съюз
в изпълнение на разпоредби на Директива
(ЕС) 2015/849, и които обуславят прилагане
на изисквания и изключения съгласно чл. 54,
ал. 7, изречение второ и чл. 58 от ЗМИП, или
мерки по отношение на ситуации с по-висок
риск, касаещи операции и сделки с електронни
пари, съгласно чл. 24, ал. 5 от ЗМИП.
(5) Срокът за изготвяне на предложението
по ал. 1 се определя от Министерския съвет.
Раздел ІІ
Изготвяне на оценка на риска от задълже
ните субекти
Чл. 60. (1) За изготвяне на оценките си на
риска по чл. 98 от ЗМИП лицата по чл. 4 от
същия закон могат да използват избрана от
тях методика и категории рискове от изпиране
на пари и финансиране на тероризъм, които
включват най-малко категориите на висок,
среден и нисък риск.

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

(2) При изготвяне на оценките на риска
по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат,
доколкото е приложимо, и рисковите фактори
по чл. 16 – 20, а лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и
8 – 11 от ЗМИП – и рисковите фактори, по
сочени в насоките на Европейските надзорни
органи, издадени съгласно чл. 17 и 18, § 4 от
Директива (ЕС) 2015/849.
(3) Лицата по чл. 4 от ЗМИП, които допускат
установяване на делови взаимоотношения или
извършване на случайна операция или сделка
чрез електронно изявление, електронен доку
мент или електронен подпис или чрез друга
форма без присъствието на клиента, включват
в оценката си на риска по чл. 98 от ЗМИП и
оценка на произтичащия от това риск.
(4) Лицата по чл. 4 от ЗМИП, които имат
клонове и дъщерни дружества в трети държави,
включват в оценката си на риска по чл. 98 от
ЗМИП и изготвената съгласно чл. 2 оценка
на риска от изпиране на пари и финансиране
на тероризъм за групата, произтичащ от дей
ността на тези клонове и дъщерни дружества.
(5) Оценките на риска на лицата по чл. 98
от ЗМИП се актуализират на всеки две години.
Оценката се актуализира и в следните случаи:
1. настъпване на значителна промяна на
предоставяните или използваните продукти,
услуги и механизми за доставка или по отно
шение на клиентите и географските фактори;
2. установяване от дирекция „Финансово
разузнаване“ на Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“ или от съответния орган за
надзор в рамките на контролната им дейност
на нарушения на ЗМИП, ЗМФТ и настоящия
правилник, които се отразяват негативно на
извършената от лицето по чл. 4 от ЗМИП
оценка на риска по чл. 98 от същия закон;
3. настъпване на други събития или фак
тори, които биха могли да имат съществено
значение за общото ниво на риск, произтичащ
от дейността на лицето по чл. 4 от ЗМИП.
(6) Лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат ре
зултатите от оценката по ал. 1 във вътрешните
си правила за контрол и предотвратяване
на изпирането на пари и финансирането на
тероризма, включително като въвеждат под
ходящи мерки за комплексна проверка и за
вътрешна организация и контрол и обучение
на служителите. Лицата по чл. 4 от ЗМИП
въвеждат и система за преглед на вътрешните
правила с цел предприемане на действия за
преодоляване на установените слабости при
констатирано неефективно управление на
рисковете.
Г л а в а

с е д м а

ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ
Раздел І
Вътрешни правила за контрол и предотвра
тяване изпирането на пари
Чл. 61. (1) Приетите от лицата по чл. 4 от
ЗМИП вътрешни правила по чл. 101 от ЗМИП
се изпращат за утвърждаване на дирекция
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„Финансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ в срока по чл. 103,
ал. 2 от ЗМИП, като се подава заявление
съгласно образец, утвърден от директора на
дирекция „Финансово разузнаване“ на Дър
жавна агенция „Национална сигурност“ и
публикуван на интернет страницата на Дър
жавна агенция „Национална сигурност“. Към
заявлението се прилагат приетите вътрешни
правила и писмен акт на лицето по чл. 4 от
ЗМИП за тяхното приемане.
(2) Лицата по чл. 4, т. 15, 16 или 18 от
ЗМИП прилагат към заявлението и:
1. за българските граждани – декларация
относно обстоятелствата по чл. 105, ал. 1 от
ЗМИП;
2. за лицата, които не са български граж
дани – документите съгласно чл. 105, ал. 2,
изречение второ от ЗМИП.
Чл. 62. (1) Лицата по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25,
27 и 29 от ЗМИП, които прилагат примерните
вътрешни правила по чл. 101, ал. 5, подават
уведомление до дирекция „Финансово разуз
наване“ на Държавна агенция „Национална
сигурност“.
(2) Уведомлението по ал. 1 се подава в
срока по чл. 103, ал. 2 от ЗМИП съгласно
образец, утвърден от директора на дирекция
„Финансово разузнаване“ на Държавна аген
ция „Национална сигурност“ и публикуван
на интернет страницата на Държавна агенция
„Национална сигурност“.
(3) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат
приетите от лицето по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25,
27 или 29 от ЗМИП вътрешни правила, които
съответстват на примерните вътрешни правила
по чл. 101, ал. 5 от ЗМИП и са допълнени с
оценката му на риска, както и писмен акт на
лицето по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 или 29 от
ЗМИП за тяхното приемане.
(4) Когато лицата по чл. 4, т. 13, 19, 20,
25, 27 и 29 от ЗМИП приемат собствени вът
решни правила по чл. 101, ал. 1 от ЗМИП, се
прилага чл. 61.
Чл. 63. (1) При изготвяне на оценка на
риска по чл. 98, ал. 4 и 5 от ЗМИП лицата
по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат
едновременно и в друга категория лица по
чл. 4 от същия закон, подават уведомление
до дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“ в
срока по чл. 103, ал. 2 от същия закон съгласно
образец, утвърден от директора на дирекция
„Финансово разузнаване“ на Държавна аген
ция „Национална сигурност“ и публикуван
на интернет страницата на Държавна агенция
„Национална сигурност“.
(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат
приетите от лицето по чл. 4, т. 28 от ЗМИП,
което не попада едновременно и в друга кате
гория лица по чл. 4 от същия закон, вътрешни
правила, които съответстват на примерните
вътрешни правила по чл. 101, ал. 5 от ЗМИП
и са допълнени с оценката му на риска по
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чл. 98, ал. 4 от ЗМИП, както и писмен акт
на лицето по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, което не
попада едновременно и в друга категория лица
по чл. 4 от същия закон, за тяхното приемане.
Чл. 64. (1) Висшият адвокатски съвет, Но
тариалната камара на Република България,
Камарата на частните съдебни изпълнители
и Институтът на дипломираните експерт-сче
товодители отразяват в единните вътрешни
правила по чл. 101, ал. 4 от ЗМИП изготве
ните по чл. 100 от ЗМИП оценки на риска,
а ако такива не са изготвяни – относимите
заключения и констатации от извършваната от
Европейската комисия наднационална оценка
на риска от изпиране на пари и финансиране
на тероризъм и оценката на риска по чл. 95
от ЗМИП.
(2) В 7-дневен срок от получаването на
уведомлението за утвърждаване от директо
ра на дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“
на единните вътрешни правила същите се
публикуват на интернет страниците на Висшия
адвокатски съвет, Нотариалната камара на
Република България, Камарата на частните
съдебни изпълнители, Института на дипломи
раните експерт-счетоводители и на Държавна
агенция „Национална сигурност“.
(3) В 14-дневен срок от публикуването по
ал. 2 членовете на Висшия адвокатски съвет,
Нотариалната камара на Република България,
Камарата на частните съдебни изпълнители и
на Института на дипломираните експерт-сче
товодители представят съответно на Висшия
адвокатски съвет, Нотариалната камара на
Република България, Камарата на частните
съдебни изпълнители и на Института на дипло
мираните експерт-счетоводители декларация
съгласно образец, утвърден от директора на
дирекция „Финансово разузнаване“ на Дър
жавна агенция „Национална сигурност“ и пуб
ликуван на интернет страницата на Държавна
агенция „Национална сигурност“. Копие на
декларацията се предоставя и на дирекция
„Финансово разузнаване“ на Държавна аген
ция „Национална сигурност“ в същия срок.
(4) Новоп риет и т е ч ленове на Висш и я
адвокатски съвет, Нотариалната камара на
Република България, Камарата на частните
съдебни изпълнители и на Института на дип
ломираните експерт-счетоводители представят
декларациите по ал. 3 в 14-дневен срок от
приемането им за членове.
(5) Висшият адвокатски съвет, Нотариална
та камара на Република България, Камарата
на частните съдебни изпълнители и Институ
тът на дипломираните експерт-счетоводители
предоставят на дирекция „Финансово разуз
наване“ на Държавна агенция „Национална
сигурност“ актуална информация за членовете
си съгласно образец, утвърден от директора
на дирекция „Финансово разузнаване“ на

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Държавна агенция „Национална сигурност“
и публикуван на интернет страницата на
Държавна агенция „Национална сигурност“.
Информацията се предоставя до 31 януари
на годината, следваща годината, за която се
отнася информацията.
Чл. 65. (1) При подписване на договор с по
средник или агент доставчиците на платежни
услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и застрахова
телите и презастрахователите по чл. 4, т. 5
от ЗМИП запознават посредника или агента
с вътрешните си правила по чл. 101, ал. 1 от
ЗМИП, приети и утвърдени по реда съответно
на чл. 102 и 103 от същия закон.
(2) Представителите и агентите по ал. 1
представят на доставчиците на платежни
услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и на застра
хователите и презастрахователите по чл. 4,
т. 5 от ЗМИП декларация за запознаване с
вътрешните им правила съгласно образец,
утвърден от директора на дирекция „Фи
нансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ и публикуван на
интернет страницата на Държавна агенция
„Национална сигурност“.
(3) Доставчиците на платежни услуги по
чл. 4, т. 2 от ЗМИП и застрахователите и
презастрахователите по чл. 4, т. 5 от ЗМИП
уведомяват дирекция „Финансово разузнаване“
на Държавна агенция „Национална сигурност“
за представителите или агентите, с които
са сключени договори, както и за датата на
сключване на договорите по ал. 1 и датата на
подписване на декларациите по ал. 2. Уведомя
ването се извършва до 15-о число на месеца,
следващ месеца на сключването на договора
със съответния представител или агент.
(4) При непредставяне на декларация и при
установяване на неприлагане на утвърдените
по реда на чл. 103 от ЗМИП вътрешни правила
съответният доставчик на платежни услуги,
застрахователят или презастрахователят пред
приема действия за прекратяване на договора
с представителя или агента и уведомява неза
бавно дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“
и съответния орган за надзор.
Чл. 66. Във вътрешните правила по чл. 101
от ЗМИП се включва и информация за оцен
ките, системите, механизмите, както и други
данни и информация, предвидени в настоящия
правилник.
Чл. 67. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП из
готвят на годишна база план за въвеждащо и
продължаващо обучение на служителите си за
запознаването им с изискванията на ЗМИП и
актовете по прилагането му, който се изпра
ща на дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“ в
срок до 15-о число на месец февруари на годи
ната, за която се отнася. В плана се включва
и текущо практическо обучение, насочено към
разпознаване на съмнителни операции, сделки
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и клиенти, и предприемане на необходимите
действия при възникнали случаи на съмнение
за изпиране на пари.
(2) При извършване на проверките на място
по чл. 108, ал. 3 от ЗМИП лицата по чл. 4 от
ЗМИП представят на контролните органи по
чл. 108, ал. 2 от същия закон плановете по
ал. 1 и отчетите по изпълнението им.
Чл. 68. (1) В случаите на неизпълнение
на дадени по реда на чл. 103, ал. 3 или 8
от ЗМИП указания на директора на дирек
ция „Финансово разузнаване“ на Държавна
агенция „Национална сигурност“ в срока по
чл. 103, ал. 4 от ЗМИП дирекция „Финансово
разузнаване“ на Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“ уведомява лицето по чл. 4
от ЗМИП за предстоящото публикуване на
информация за неизпълнението по реда на
чл. 103, ал. 9 от същия закон.
(2) В уведомлението по ал. 1 може да се
посочи срок, в който лицето по чл. 4 от ЗМИП
да предостави допълнителна информация
относно причините за неизпълнението.
(3) При непредоставяне на допълнителната
информация по ал. 2 в определения за това
срок информацията за неизпълнението се пуб
ликува на официалната интернет страница на
Държавна агенция „Национална сигурност“.
(4) Когато в срока по ал. 2 е предоставена
допълнителна информация, същата се взема
предвид от директора на дирекция „Финансово
разузнаване“ на Държавна агенция „Национал
на сигурност“ при преценката относно обема
информация, който следва да се публикува.
Раздел ІI
Специализирани служби
Чл. 69. (1) В срока по чл. 106, ал. 5 от
ЗМИП лицата по чл. 4, т. 1, 3, 5 и 8 – 11 от
същия закон подават уведомление до дирекция
„Финансово разузнаване“ на Държавна аген
ция „Национална сигурност“ за определянето
или смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от
ЗМИП съгласно образец, утвърден от дирек
тора на дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“
и публикуван на интернет страницата на
Държавна агенция „Национална сигурност“.
(2) В срока по чл. 106, ал. 5 от ЗМИП ли
цата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 – 27 и 29 – 32 от
същия закон подават уведомление до дирекция
„Финансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ за обстоятелствата
по чл. 107, ал. 2 и 3 от ЗМИП съгласно об
разец, утвърден от директора на дирекция
„Финансово разузнаване“ на Държавна аген
ция „Национална сигурност“ и публикуван
на интернет страницата на Държавна агенция
„Национална сигурност“.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът въвежда реда и условията
за прилагане на разпоредбите на Директива
(ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на
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Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване
използването на финансовата система за целите
на изпирането на пари и финансирането на
тероризма, за изменение на Регламент (ЕС)
№ 648/2012 на Европейския парламент и на
Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета и на
Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L
141/73 от 5 юни 2015 г.).
§ 2. Правилникът предвижда мерки по
прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1108 на
Комисията от 7 май 2018 г. за допълнение
на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския
парламент и на Съвета с регулаторни тех
нически стандарти относно критериите за
определяне на централни звена за контакт за
издателите на електронни пари и доставчиците
на платежни услуги и с правила за техните
функции (текст от значение за ЕИП) (ОВ, L
203/2 от 10 август 2018 г.).
§ 3. „Висше ръководство на лицето по чл. 4
от ЗМИП“ е орган на управление или предста
вителство на лицето по чл. 4 или определени
от тези органи техни членове.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. (1) Издателите на електронни пари
и доставчици на платежни услуги по чл. 9
от ЗМИП, чието централно управление се
намира в друга държава членка и които
са започнали извършването на дейност на
територи ята на Република Българи я при
условията на правото на установяване под
форма, различна от клон, преди приемането
на настоящия правилник, по отношение на
които са налице обстоятелствата по чл. 10,
ал. 1, създават централни звена за контакт и
предоставят на дирекция „Финансово разуз
наване“ на Държавна агенция „Национална
сигурност“ документите и информацията по
чл. 12, ал. 1 в 30-дневен срок от приемането
на настоящия правилник.
(2) Издатели те на елек т ронни пари и
доставчици на платежни услуги по чл. 9 от
ЗМИП, чието централно управление се намира
в друга държава членка и които са започнали
извършването на дейност на територията на
Република България при условията на право
то на установяване под форма, различна от
клон, след приемането на настоящия правил
ник създават централни звена за контакт и
предоставят на дирекция „Финансово разуз
наване“ на Държавна агенция „Национална
сигурност“ документите и информацията по
реда и в сроковете по чл. 12.
(3) В срок до 31 март 2019 г. Българската
народна банка предоставя на дирекция „Фи
нансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ информация относно
издателите на електронни пари и доставчиците
на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП, по
отношение на които са налице обстоятелствата
по чл. 10, ал. 1 и 2.

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

§ 5. (1) По отношение на използването
на нови технологии при вече съществуващи
продукти, бизнес практики и механизми за
доставка, чието използване е започнало преди
приемането на настоящия правилник, лицата
по чл. 4 от ЗМИП извършват оценка на про
изтичащия от това риск от изпиране на пари
и финансиране на тероризъм. В тези случаи
се прилага чл. 30, ал. 2 – 10 и се отчитат
посочените в чл. 30, ал. 1, т. 1 – 3 категории
рискови фактори.
(2) По отношение на използването на нови
технологии при вече съществуващи продукти,
бизнес практики и механизми за доставка,
чието използване е започнало след приемането
на настоящия правилник, се прилага чл. 30.
(3) Оценката на риска по ал. 1 се включва
във вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП.
(4) Оценката по ал. 1 се одобрява от висшето
ръководство на лицето по чл. 4 от ЗМИП и
се документира и съхранява по реда на глава
трета, раздел І от същия закон.
§ 6. (1) Представителите на доставчици
на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП
и застрахователните агенти, за които задъл
жението за прилагане на мерки срещу изпи
рането на пари е възникнало до влизането в
сила на Закона за мерките срещу изпирането
на пари (ДВ, бр. 27 от 2018 г.), представят
съответно на доставчика на платежни услуги
по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и на застрахователя
или презастрахователя по чл. 4, т. 5 от ЗМИП
декларацията по чл. 65, ал. 2 в 14-дневен срок
от утвърждаването на вътрешните правила
на доставчика на платежни услуги по чл. 4,
т. 2 от ЗМИП и на застрахователя или пре
застрахователя по чл. 4, т. 15 от ЗМИП. В
тези случаи доставчиците на платежни услуги
по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и застрахователите и
презастрахователите по чл. 4, т. 5 от ЗМИП
прилагат и чл. 65, ал. 3.
(2) При непредставяне на декларация в срока
по ал. 1 съответният доставчик на платежни
услуги, застраховател или презастраховател
предприема действия за прекратяване на
договора и уведомява незабавно дирекция
„Финансово разузнаване“ на Държавна аген
ция „Национална сигурност“ и съответния
орган за надзор.
§ 7. До утвърждаването на образец по чл. 54,
ал. 2 се прилага утвърденият със съвместната
инструкция на управителя на Българската
народна банка и на председателя на Държавна
агенция „Национална сигурност“ образец по
чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на
Закона за мерките срещу изпирането на пари,
приет с Постановление № 201 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 108 от 2007 г., бр. 37 от 2008 г.,
бр. 27 от 2013 г. и бр. 101 от 2014 г.).
§ 8. До утвърждаването на образец по чл. 51,
ал. 1 се прилага утвърденият от директора на
дирекция „Финансово разузнаване“ на Държав
на агенция „Национална сигурност“ образец
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по чл. 13, ал. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за мерките срещу изпирането на
пари, приет с Постановление № 201 на Ми
нистерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 65
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г., бр. 37
от 2008 г., бр. 27 от 2013 г. и бр. 101 от 2014 г.).
§ 9. Председателят на Държавна агенция
„Национална сигурност“ дава указания по
прилагането на правилника.
§ 10. Правилникът се приема на основание
§ 10 от преходните и заключителните разпо
редби на ЗМИП.
Приложение № 1
към чл. 26, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП
Долуподписаният/ата: ................................................
..........................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен
номер или друг уникален елемент за установяване
на самоличността …...………………………............................,
постоянен адрес: ............................................................,
гражданство/а: ..............................................................,
документ за самоличност: ..........................................,
ДЕКЛАРИРАМ:
 опадам в следната категория по чл. 36, ал. 2
 П
от ЗМИП (посочва се конкретната категория1):
 д ържавни глави, ръководители на прави
телства, министри и заместник-министри
или помощник-министри;
 ч ленове на парламенти или на други
законодателни органи;
 ч ленове на конституционни съдилища, на
върховни съдилища или на други висши
органи на съдебната власт, чиито решения
не подлежат на последващо обжалване
освен при изключителни обстоятелства;
 членове на сметна палата;
 ч ленове на управителни органи на цен
трални банки;
 посланици и управляващи дипломати
чески мисии;
 висши офицери от въоръжените сили;
 ч ленове на административни, управи
телни или надзорни органи на държавни
предприятия и търговски дружества с
едноличен собственик – държавата;
 к метове и заместник-кметове на общини,
кметове и заместник-кметове на райони
и председатели на общински съвети;
 ч ленове на управителните органи на
политически партии;
 р ъководители и заместник-ръководители
на международни организации, членове
на управителни или надзорни органи в
международни организации или лица,
изпълняващи еквивалентна функция в
такива организации.
1
Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите
включват съответно и доколкото е приложимо,
длъжности в институциите и органите на Европей
ския съюз и в международни организации.
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 Н
 е попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от
ЗМИП.
 П рез последните 12 месеца съм попадал в
следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП
(посочва се конкретната категория):
..........................................................................................
 П
 рез последните 12 месеца не съм попадал в
категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
 П
 опадам в следната категория по чл. 36, ал. 5
от ЗМИП (посочва се конкретната категория):
 с ъпрузите или лицата, които живеят във
фактическо съжителство на съпружески
начала;
 н изходящите от първа степен и техните
съпрузи или лицата, с които низходящите
от първа степен живеят във фактическо
съжителство на съпружески начала;
 в ъзходящите от първа степен и техните
съпрузи или лицата, с които възходящите
от първа степен живеят във фактическо
съжителство на съпружески начала;
 р однините по съребрена линия от втора
степен и техните съпрузи или лицата,
с коит о роднините по съребрена линия
от втора степен живеят във фактическо
съжителство на съпружески начала;
 физическо лице, което е действителен
собственик съвместно с лице по ал. 2
на юридическо лице или друго правно
образувание или се намира в други близ
ки търговски, професионални или други
делови взаимоотношения с лице по ал. 2;
 физическо лице, което е едноличен соб
ственик или действителен собственик
на юридическо лице или друго правно
образувание, за което се знае, че е било
създадено в полза на лице по ал. 2.
 Н
 е попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от
ЗМИП.
 П
 рез последните 12 месеца съм попадал в
следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП
(посочва се конкретната категория):
.................................................................................
 П
 рез последните 12 месеца не съм попадал в
категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
Предоставям следната допълнителна ин
формация във връзка с принадлежността
ми към горепосочената категория/и:
.............................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни обстоятелства.
ДАТА: ...............

ДЕКЛАРАТОР: ........................

Приложение № 2
към чл. 37, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките сре
щу изпирането на пари
Долуподписаният/ата:
1. …………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен
номер или друг уникален елемент за установява
не на самоличността ……………………………..................,
дата на раждане: ..……………………………............................,
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гражданство/а: …………………………………………………………,
постоянен адрес: …………………………………………………………,
или адрес: ………………………................................................,
(за чужди граждани без постоянен адрес)
в качеството ми на:
 законен представител
 пълномощник
на ........................................................................................
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът
на правното образувание)
с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национа
лен регистър ...................................................................,
вписано в регистъра при ..............................................,
Д Е К Л А Р И РА М :
І. Действителни собственици на представляваното
от мен юридическо лице/правно образувание са
следните физически лица:
1. ………………………………………………………………………………...
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……………….,. дата на раждане ………………..,
гражданство/а: ……………………………..…………………………
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна
от Република България, или държавата по граж
данството: ………………………………………………....………………,
постоянен адрес: ……………………….……………………………….,
или адрес: ……………………………….......................................,
(за лица без постоянен адрес на територията на
Република България)
което е:
 лице, което пряко или косвено притежава
достатъчен процент от акциите, дяловете или пра
вата на глас, включително посредством държане
на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, упражняващо контрол по смисъла на
§ 1в от допълнителните разпоредби на Търговския
закон (посочва се конкретната хипотеза) ..............
.......................................…………………………………………………;
 лице, упражняващо решаващо влияние при
вземане на решения за определяне състава на упра
вителните и контролните органи, преобразуване,
прекратяване на дейността и други въпроси от
съществено значение за дейността, съгласно § 2,
ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, което упражнява краен ефективен
контрол чрез упражняването на права чрез трети
лица, включително, но не само, предоставени по
силата на упълномощаване, договор или друг
вид сделка, както и чрез други правни форми,
осигуряващи възможност за упражняване на ре
шаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2,
ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 (посочва се конкретната категория) учреди
тел, доверителен собственик, пазител, бенефициер
или лице, в чийто главен интерес е създадена
или се управлява доверителната собственост, или
лице, което в крайна сметка упражнява контрол
над доверителната собственост посредством пряко
или косвено притежаване или чрез други средства,
или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или
сходна с предходно посочените;
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 лице, от чието име и/или за чиято сметка
се осъществява дадена операция, сделка или
дейност и което отговаря най-малко на някое
от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, изпълняващо длъжността на висш
ръководен служител, когато не може да се уста
нови друго лице като действителен собственик;
 друго (посочва се)…………………………………………….
Описание на притежаваните права: …………………
………………………………………………………………………………………
2. …………......…………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: ………………..,
гражданство/а: ……………………………………………………………
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна
от Република България, или държавата по граж
данството: …………………………………………...……………………
постоянен адрес: ………………………………………………………
или адрес: ………………………………..,...................................,
(за лица без постоянен адрес на територията на
Република България)
което е:
 лице, което пряко или косвено притежава
достатъчен процент от акциите, дяловете или пра
вата на глас, включително посредством държане
на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, упражняващо контрол по смисъла на
§ 1в от допълнителните разпоредби на Търговския
закон (посочва се конкретната хипотеза) ............
............................…………………………………………………………;
 лице, упражняващо решаващо влияние при
вземане на решения за определяне състава на упра
вителните и контролните органи, преобразуване,
прекратяване на дейността и други въпроси от
съществено значение за дейността, съгласно § 2,
ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, което упражнява краен ефективен
контрол чрез упражняването на права чрез трети
лица, включително, но не само, предоставени по
силата на упълномощаване, договор или друг
вид сделка, както и чрез други правни форми,
осигуряващи възможност за упражняване на ре
шаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2,
ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 (посочва се конкретната категория) учреди
тел, доверителен собственик, пазител, бенефициер
или лице, в чийто главен интерес е създадена
или се управлява доверителната собственост, или
лице, което в крайна сметка упражнява контрол
над доверителната собственост посредством пряко
или косвено притежаване или чрез други средства,
или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или
сходна с предходно посочените;
 лице, от чието име и/или за чиято сметка
се осъществява дадена операция, сделка или
дейност и което отговаря най-малко на някое
от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, изпълняващо длъжността на висш
ръководен служител, когато не може да се уста
нови друго лице като действителен собственик;
 друго (посочва се) …………………………………………….
Описание на притежаваните права: ………………
…………………………………………..............................................
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ІІ. Юридически лица или други правни образува
ния, чрез които пряко или непряко се упражнява
контрол върху представляваното от мен юриди
ческо лице/правно образувание, са:
А. Юридически лица/правни образувания, чрез
които пряко се упражнява контрол:
………………….…………………………………………………………………,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът
на правното образувание)
седалище: …………………………………………………………………….,
(държава, град, община)
адрес: ………………………………………………………………………….,
вписано в регистър ……………………………..…………………….,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния нацио
нален регистър …................................………………………
Представители:
1. ………………………………………………………………………………...,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: .....………….., дата на раждане: ……………..,
гражданство/а: …………………………..………………………………
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна
от Република България, или държавата по граж
данството: ………...………………………………………………………,
постоянен адрес: ……………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………...,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: .………………..,
гражданство/а: ………………………………………………………...
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна
от Република България, или държавата по граж
данството: ……...…………………………………………………………,
постоянен адрес: ……………………………………………………...,
или адрес: ………………………………..,...................................
(за лица без постоянен адрес на територията на
Република България)
Начин на представляване: ……………………………………….
(заедно, поотделно или по друг начин)
Б. Юридически лица/правни образувания, чрез
които непряко се упражнява контрол:
……………………………………………………………………………………..,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът
на правното образувание)
седалище: ………………………………………………………………….,
(държава, град, община)
адрес: ………………………………………………………………………….,
вписано в регистър ………………..........…………………………,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния нацио
нален регистър …................................………………………
Представители:
1. ………………………………………………………………………………...,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: …………….,
гражданство/а: ………………………………………………………...
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна
от Република България, или държавата по граж
данството: …………………………………………………….....…….....,
постоянен адрес: ……………………………………..………………,
или адрес: ……………………………….....................................
(за лица без постоянен адрес на територията на
Република България)
2. …………………………………………………………………………………,
(име, презиме, фамилия)
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ЕГН/ЛНЧ: ……………….. , дата на раждане: ……………….,
гражданство/а: …………………………………………………………
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна
от Република България, или държавата по граж
данството: …...……………………………………………………………,
постоянен адрес: ………………………………………………………,
или адрес: ………………………………......................................
(за лица без постоянен адрес на територията на
Република България)
Начин на представляване: …………………………………….
(заедно, поотделно или по друг начин)
III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:
……………………………………………………………………………………..,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: ………………....,
гражданство/а: …………………………………………………………,
постоянен адрес на територията на Република
България:
……………………………………………………......…………………………..
ІV. Прилагам следните документи и справки
съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:
1. ………………………………………………………………………………....
2. …………………………………………………………………………………
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Нака
зателния кодекс за деклариране на неверни данни.
ДАТА: ...............

ДЕКЛАРАТОР: ........................
(име и подпис)

Указания:
Попълване на настоящата декларация се из
вършва, като се отчита дефиницията на § 2 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи
следното:
„§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо
лице или физически лица, което/които в крайна
сметка притежават или контролират юридическо
лице или друго правно образувание, и/или физиче
ско лице или физически лица, от чието име и/или
за чиято сметка се осъществява дадена операция,
сделка или дейност, и които отговарят най-малко
на някое от следните условия:
1. По отношение на корпоративните юридически
лица и други правни образувания действителен соб
ственик е лицето, което пряко или косвено притежава
достатъчен процент от акциите, дяловете или правата
на глас в това юридическо лице или друго правно
образувание, включително посредством държане
на акции на приносител, или посредством контрол
чрез други средства, с изключение на случаите на
дружество, чиито акции се търгуват на регулиран
пазар, което се подчинява на изискванията за опо
вестяване в съответствие с правото на Европейския
съюз или на еквивалентни международни стандарти,
осигуряващи адекватна степен на прозрачност по
отношение на собствеността.
Индикация за пряко притежаване е налице, кога
то физическо лице/лица притежава акционерно или
дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо
лице или друго правно образувание.
Индикация за косвено притежаване е налице,
когато най-малко 25 на сто от акционерното или
дяловото участие в юридическо лице или друго
правно образувание принадлежи на юридическо
лице или друго правно образувание, което е под
контрола на едно и също физическо лице или физи
чески лица, или на множество юридически лица и/
или правни образувания, които в крайна сметка са
под контрола на едно и също физическо лице/лица.
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2. По отношение на доверителната собственост,
включително тръстове, попечителски фондове и
други подобни чуждестранни правни образувания,
учредени и съществуващи съобразно правото на
юрисдикциите, допускащи такива форми на дове
рителна собственост, действителният собственик е:
а) учредителят;
б) доверителният собственик;
в) пазителят, ако има такъв;
г) бенефициерът или класът бенефициери, или
д) лицето, в чийто главен интерес е създадена
или се управлява доверителната собственост, когато
физическото лице, което се облагодетелства от нея,
предстои да бъде определено;
е) всяко друго физическо лице, което в крайна
сметка упражнява контрол над доверителната
собственост посредством пряко или косвено при
тежаване или чрез други средства.
3. По отношение на фондации и правни форми,
подобни на доверителна собственост – физическото
лице или лица, които заемат длъжности, еквива
лентни или сходни с посочените в т. 2.
(2) Не е действителен собственик физическото
лице или физическите лица, които са номинални
директори, секретари, акционери или собственици
на капитала на юридическо лице или друго правно
образувание, ако е установен друг действителен
собственик.
(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от
допълнителните разпоредби на Търговския закон,
както и всяка възможност, която, без да представля
ва индикация за пряко или косвено притежаване,
дава възможност за упражняване на решаващо
влияние върху юридическо лице или друго правно
образувание при вземане на решения за определяне
състава на управителните и контролните органи,
преобразуване на юридическото лице, прекратяване
на дейността му и други въпроси от съществено
значение за дейността му.
(4) Ин дика ц и я за „неп ряк кон т рол“ е у п
ражняването на краен ефективен контрол върху
юридическо лице или друго правно образувание
чрез упражняването на права чрез трети лица,
включително, но не само, предоставени по силата
на упълномощаване, договор или друг вид сделка,
както и чрез други правни форми, осигуряващи
възможност за упражняване на решаващо влияние
чрез трети лица.
(5) Когато, след като са изчерпани всички
възможни средства, не може да се установи като
действителен собственик лице съгласно ал. 1 или
когато съществуват съмнения, че установеното лице
или лица не е действителният собственик, за „дейст
вителен собственик“ се счита физическото лице,
което изпълнява длъжността на висш ръководен
служител. Задължените лица водят документация
за предприетите действия с цел установяване на
действителния собственик по ал. 1.“

Приложение № 3
към чл. 38

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу из
пирането на пари
Долуподписаният/те:
1. …………………......…………………………………………………………,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,
(в случай че лицето
няма ЕГН или ЛНЧ)
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гражданство/а: …………………………………………………………,
постоянен адрес: ………………………………………………………,
или адрес: ……………………………….......................................
(за лица без постоянен адрес на територията на
Република България)
2. …………………………………………………………………………………,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,
(в случай че лицето
няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: ………………………………………………………...,
постоянен адрес: ………………………………………………………,
или адрес: ………………………………......................................
(за лица без постоянен адрес на територията на
Република България)
3. …………………………………………………………………………………,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,
(в случай че лицето
няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: …………………………………………………………,
постоянен адрес: ………………………………………………………,
или адрес: ………………………………......................................,
(за лица без постоянен адрес на територията на
Република България)
в качеството ми/ни на представляващ/предста
вляващи:
……………………………………………………………………………………...,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът
на правното образувание)
с ЕИК/БУЛСТАТ ………….....................……………………..
ДЕКЛАРИРАМ/ДЕКЛАРИРАМЕ:
І. Действителни собственици на представляваното
от мен/нас юридическо лице/правно образувание
са следните физически лица:
1. ………………………………………………………………………………...,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,
(в случай че лицето
няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: ……………………...………………………………..
Държавата на пребиваване, в случай че е различна
от Република България, или държавата по граж
данството: ……................................................................,
постоянен адрес: ………………………………………………………...,
или адрес: ……………………………….....................................,
(за лица без постоянен адрес на територията на
Република България)
което е:
 лице, което пряко или косвено притежава
достатъчен процент от акциите, дяловете или пра
вата на глас, включително посредством държане
на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, упражняващо контрол по смисъла
на § 1в от допълнителните разпоредби на Тър
говския закон;
 лице, упражняващо решаващо влияние при
вземане на решения за определяне състава на упра
вителните и контролните органи, преобразуване,
прекратяване на дейността и други въпроси от
съществено значение за дейността, съгласно § 2,
ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, което упражнява краен ефективен
контрол чрез упражняването на права чрез трети
лица, включително, но не само, предоставени по
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силата на упълномощаване, договор или друг
вид сделка, както и чрез други правни форми,
осигуряващи възможност за упражняване на ре
шаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2,
ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 (подчертава се конкретната категория)
учредител, доверителен собственик, пазител,
бенефициер или лице, в чийто главен интерес
е създадена или се управлява доверителната
собственост, или лице, което в крайна сметка
упражнява контрол над доверителната собственост
посредством пряко или косвено притежаване или
чрез други средства, или лице, заемащо длъжност,
еквивалентна или сходна с предходно посочените;
 лице, от чието име и/или за чиято сметка
се осъществява дадена операция, сделка или
дейност и което отговаря най-малко на някое
от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, изпълняващо длъжността на висш
ръководен служител, когато не може да се уста
нови друго лице като действителен собственик;
 друго (посочва се) …………………………………………….
Описание на притежаваните права: ......................
………………………………….………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,
(в случай че лицето
няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: …………………………………....……………………
Държава на пребиваване, в случай че е различна
от Република България, или държавата по граж
данството: ……..................................................................,
постоянен адрес: ………………………………………………………,
или адрес: ……………………………….....................................,
(за лица без постоянен адрес на територията на
Република България)
което е:
 лице, което пряко или косвено притежава
достатъчен процент от акциите, дяловете или пра
вата на глас, включително посредством държане
на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, упражняващо контрол по смисъла
на § 1в от допълнителните разпоредби на Тър
говския закон;
 лице, упражняващо решаващо влияние при
вземане на решения за определяне състава на упра
вителните и контролните органи, преобразуване,
прекратяване на дейността и други въпроси от
съществено значение за дейността, съгласно § 2,
ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, което упражнява краен ефективен
контрол чрез упражняването на права чрез трети
лица, включително, но не само, предоставени по
силата на упълномощаване, договор или друг
вид сделка, както и чрез други правни форми,
осигуряващи възможност за упражняване на ре
шаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2,
ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 (подчертава се конкретната категория)
учредител, доверителен собственик, пазител,
бенефициер или лице, в чийто главен интерес
е създадена или се управлява доверителната
собственост, или лице, което в крайна сметка
упражнява контрол над доверителната собственост
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посредством пряко или косвено притежаване или
чрез други средства, или лице, заемащо длъжност,
еквивалентна или сходна с предходно посочените;
 лице, от чието име и/или за чиято сметка
се осъществява дадена операция, сделка или
дейност и което отговаря най-малко на някое
от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, изпълняващо длъжността на висш
ръководен служител, когато не може да се уста
нови друго лице като действителен собственик;
 друго (посочва се) …………………………………………….
Описание на притежаваните права: ......................
……………………………………………………………………………………...
3. ………………………………………………………………………...………,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,
(в случай че лицето
няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: ………………………………...……………………..
Държавата на пребиваване, в случай че е раз
лична от Република България, или държавата по
гражданството: ..............................................................,
постоянен адрес: ……………………………………………………..,
или адрес: ……………………………….......................................,
(за лица без постоянен адрес на територията на
Република България)
което е:
 лице, което пряко или косвено притежава
достатъчен процент от акциите, дяловете или пра
вата на глас, включително посредством държане
на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, упражняващо контрол по смисъла
на § 1в от допълнителните разпоредби на Тър
говския закон;
 лице, упражняващо решаващо влияние при
вземане на решения за определяне състава на упра
вителните и контролните органи, преобразуване,
прекратяване на дейността и други въпроси от
съществено значение за дейността, съгласно § 2,
ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, което упражнява краен ефективен
контрол чрез упражняването на права чрез трети
лица, включително, но не само, предоставени по
силата на упълномощаване, договор или друг
вид сделка, както и чрез други правни форми,
осигуряващи възможност за упражняване на ре
шаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2,
ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 (подчертава се конкретната категория)
учредител, доверителен собственик, пазител,
бенефициер или лице, в чийто главен интерес
е създадена или се управлява доверителната
собственост, или лице, което в крайна сметка
упражнява контрол над доверителната собственост
посредством пряко или косвено притежаване или
чрез други средства, или лице, заемащо длъжност,
еквивалентна или сходна с предходно посочените;
 лице, от чието име и/или за чиято сметка
се осъществява дадена операция, сделка или
дейност и което отговаря най-малко на някое
от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, изпълняващо длъжността на висш
ръководен служител, когато не може да се уста
нови друго лице като действителен собственик;
 друго (посочва се) …………………………………………….
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Описание на притежаваните права: ......................
……………………………………………………………………………………..
ІІ. Юридически лица или други правни образу
вания, чрез които пряко или непряко се упраж
нява контрол върху представляваното от мен/
нас юридическо лице/правно образувание, са:
А. Юридически лица/правни образувания, чрез
които пряко се упражнява контрол:
……………………………………………………………………………………..
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът
на правното образувание)
седалище: ……………………………………………………………………,
(държава, град, община)
адрес: …………………………………………………………………………,
вписано в регистър …………………………………………...………,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния нацио
нален регистър …….................................……………………
Представители:
1. …………………………………………………………………………………,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,
(в случай че лицето
няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: ……………………………………………………………
Държавата на пребиваване, в случай че е различна
от Република България, или държавата по граж
данството: ……...…………………………………………………………,
постоянен адрес: .............................………………………….,
или адрес: ………………………………....................................
(за лица без постоянен адрес на територията на
Република България)
2. …………………………………………………………………………………,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,
(в случай че лицето
няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: ……………………………………………………………
Държавата на пребиваване, в случай че е различна
от Република България, или държавата по граж
данството: ……...…………………………………………………………,
постоянен адрес: ....……………………………………………………,
или адрес: ………………………………......................................
(за лица без постоянен адрес на територията на
Република България)
Начин на представляване: ……………………….............………
(заедно, поотделно или по друг начин)
3. …………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,
(в случай че лицето
няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: …………………………………………………………….
Държавата на пребиваване, в случай че е различна
от Република България, или държавата по граж
данството: ......……………………………………………………………,
постоянен адрес: ……………………………………………..........,
или адрес: ………………………………......................................
(за лица без постоянен адрес на територията на
Република България)
Б. Юридически лица/правни образувания, чрез
които непряко се упражнява контрол:
………………………………………………………………………………………,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът
на правното образувание)
седалище: ……………………………………………………………………
(държава, град, община)
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адрес: ……………………………………………………………………………,
вписано в регистър …………………………………………………,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния нацио
нален регистър ………………...............................…...………
Представители:
1. …………………………………………………………………………………,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,
(в случай че лицето
няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: ……………………………………………………………
Държавата на пребиваване, в случай че е различна
от Република България, или държавата по граж
данството: ……...…………………………………………………………,
постоянен адрес: …………………………………………………………,
или адрес: …………………………...........................................
(за лица без постоянен адрес на територията на
Република България)
2. …………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,
(в случай че лицето
няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: ……………..…………………………………………
Държавата на пребиваване, в случай че е различна
от Република България, или държавата по граж
данството: ………………………....………………………………………,
постоянен адрес: …………………………………………….......…,
или адрес: ………………………………......................................
(за лица без постоянен адрес на територията на
Република България)
Начин на представляване: ……………………………………….
(заедно, поотделно или по друг начин)
III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:
…………………………………………………………………………………….,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,
(в случай че лицето
няма ЕГН или ЛНЧ)
гражданство/а: …………………………………………….....………,
постоянен адрес на територията на Република
България:
……………………………………………………………………………………..
Известна ми е отговорността по чл. 313 от
Наказателния кодекс за деклариране на неверни
данни.
Настоящата декларация важи само след но
тариална заверка!
ДАТА: …………………..

ДЕКЛАРАТОР:
…………................……………….
(име и подпис)

ДАТА: …………………..

ДЕКЛАРАТОР:
…………................……………….
(име и подпис)

ДАТА: …………………..

ДЕКЛАРАТОР:
…………................……………….
(име и подпис)

Указания за попълване:
І. Съгласно чл. 65, ал. 5 от ЗМИП данните за
действителните собственици се вписват, ако не са
вписани на друго основание по делата или партидите
на юридическите лица или други правни образувания
в съответния регистър като физически лица, които
са еднолични собственици или съдружници с наймалко 25 на сто дялово участие. Съгласно същата
разпоредба, когато действителните собственици са
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физически лица, които са различни от вписаните по
изречение първо и които попадат в обхвата на § 2
от допълнителните разпоредби на ЗМИП на осно
вание, различно от прякото притежание на дялове,
данните за тях се вписват в съответния регистър.
ІІ. Попълване на настоящата декларация се
извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи
следното:
„§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо
лице или физически лица, което/които в крайна
сметка притежават или контролират юридическо
лице или друго правно образувание, и/или физичес
ко лице или физически лица, от чието име и/или
за чиято сметка се осъществява дадена операция,
сделка или дейност, и които отговарят най-малко
на някое от следните условия:
1. По отношение на корпоративните юридически
лица и други правни образувания действителен соб
ственик е лицето, което пряко или косвено притежава
достатъчен процент от акциите, дяловете или правата
на глас в това юридическо лице или друго правно
образувание, включително посредством държане
на акции на приносител, или посредством контрол
чрез други средства, с изключение на случаите на
дружество, чиито акции се търгуват на регулиран
пазар, което се подчинява на изискванията за опо
вестяване в съответствие с правото на Европейския
съюз или на еквивалентни международни стандарти,
осигуряващи адекватна степен на прозрачност по
отношение на собствеността.
Индикация за пряко притежаване е налице, кога
то физическо лице/лица притежава акционерно или
дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо
лице или друго правно образувание.
Индикация за косвено притежаване е налице,
когато най-малко 25 на сто от акционерното или
дяловото участие в юридическо лице или друго
правно образувание принадлежи на юридическо
лице или друго правно образувание, което е под
контрола на едно и също физическо лице или физи
чески лица, или на множество юридически лица и/
или правни образувания, които в крайна сметка са
под контрола на едно и също физическо лице/лица.
2. По отношение на доверителната собственост,
включително тръстове, попечителски фондове и
други подобни чуждестранни правни образувания,
учредени и съществуващи съобразно правото на
юрисдикциите, допускащи такива форми на дове
рителна собственост, действителният собственик е:
а) учредителят;
б) доверителният собственик;
в) пазителят, ако има такъв;
г) бенефициерът или класът бенефициери, или
д) лицето, в чийто главен интерес е създадена
или се управлява доверителната собственост, когато
физическото лице, което се облагодетелства от нея,
предстои да бъде определено;
е) всяко друго физическо лице, което в крайна
сметка упражнява контрол над доверителната
собственост посредством пряко или косвено при
тежаване или чрез други средства.
3. По отношение на фондации и правни форми,
подобни на доверителна собственост – физическото
лице или лица, които заемат длъжности, еквива
лентни или сходни с посочените в т. 2.
(2) Не е действителен собственик физическото
лице или физическите лица, които са номинални
директори, секретари, акционери или собственици
на капитала на юридическо лице или друго правно
образувание, ако е установен друг действителен
собственик.
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(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от
допълнителните разпоредби на Търговския закон,
както и всяка възможност, която, без да представля
ва индикация за пряко или косвено притежаване,
дава възможност за упражняване на решаващо
влияние върху юридическо лице или друго правно
образувание при вземане на решения за определяне
състава на управителните и контролните органи,
преобразуване на юридическото лице, прекратяване
на дейността му и други въпроси от съществено
значение за дейността му.
(4) Ин дикац и я за „неп ряк кон т рол“ е у п
ражняването на краен ефективен контрол върху
юридическо лице или друго правно образувание
чрез упражняването на права чрез трети лица,
включително, но не само, предоставени по силата
на упълномощаване, договор или друг вид сделка,
както и чрез други правни форми, осигуряващи
възможност за упражняване на решаващо влияние
чрез трети лица.
(5) Когато, след като са изчерпани всички
възможни средства, не може да се установи като
действителен собственик лице съгласно ал. 1 или
когато съществуват съмнения, че установеното лице
или лица не е действителният собственик, за „дейст
вителен собственик“ се счита физическото лице,
което изпълнява длъжността на висш ръководен
служител. Задължените лица водят документация
за предприетите действия с цел установяване на
действителния собственик по ал. 1.“

Приложение № 4
към чл. 47, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП
Долуподписаният/ата: ..................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ............, документ за самоличност ......................,
издаден на ......................... от ........................................,
постоянен адрес: ...........................................................,
гражданство/а ...............................................................,
в качеството ми на ......................................................,
в .........................................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг
идентификационен номер .........................................
Декларирам, че паричните средства, използвани
в рамките на следното делово взаимоотношение
.........................................................................................,
или предмет на следната операция или сделка
..........................................................................................,
в размер ………….................................................................,
(посочват се размерът и видът на валутата)
имат следния произход: ............................................
...........................................................................................
При посочване на физическо лице се посоч
ват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не
попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за
гражданската регистрация – дата на раждане; при
посочване на юридическо лице или друго правно
образувание – неговото наименование, ЕИК/
БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга
държава – наименованието, регистрационният
номер или друг идентификационен номер, под
който същото е вписано в съответния регистър
на другата държава.
При посочване на договори (включително
договори за дарение), фактури или други до
кументи се посочват техният вид, номер (ако е
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приложимо), дата на сключване или подписване,
както и данни за лицата, с които е сключен
договорът или които са подписали или издали
документите.
При посочване на наследство се посочват
година на придобиване и данни за наследода
теля или наследодателите, при посочване на
спестявания – периодът, в който са натрупани
спестяванията, както и данни за източника,
а при посочване на доходи от търговска или
трудова дейност, както и друг общоформулиран
източник – периодът, в който са генерирани
доходите, както и данни за работодателя или
контрагентите.
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни обстоятелства.
Дата на деклариране:
......................................
42

Декларатор:
.......................
(подпис)

РЕШЕНИЕ № 959
ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за утвърждаване на Списък на републикански
те пътища, за приемане на Списъка на репуб
ликанските пътища, за които се събира такса
за ползване на пътната инфраструктура – ви
нетна такса, и за определяне на съоръжение,
за което се събира такса по чл. 10, ал. 4 от
Закона за пътищата за ползване на отделно
съоръжение по републиканските пътища
На основание чл. 3, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 и 4
от Закона за пътищата
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава Списъка на републиканските
пътища съгласно приложение № 1.
2. Приема Списъка на републиканските
пътища, за които се събира такса за ползване
на пътната инфраструктура – винетна такса,
съгласно приложение № 2.
3. Определя моста на р. Дунав в посока
Русе – Гюргево за частта на територията на
Република България за съоръжение, за което
се събира такса по чл. 10, ал. 4 от Закона за
пътищата за ползване на отделно съоръжение
по републиканските пътища.
4. Отменя Решение № 945 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 2004 г.;
изм. и доп. с решения на Министерския съвет
№ 300 и 515 от 2006 г., № 301 и 677 от 2011 г.,
№ 666 от 2012 г., № 852 от 2015 г., № 255, 315
и 869 от 2016 г., № 68 от 2017 г. и № 45, 119
и 618 от 2018 г.).
5. Решението влиза в сила от деня на об
народването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение № 1
към т. 1

СПИСЪК
на републиканските пътища
в Република България

. Автомагистрали
Номер на
пътя

Име на
пътя

Наименование на пътя

Области

А-1

Тракия

София – Пловдив – Стара Загора – Ямбол - Бургас

Сф, СО, Пз, Пд,
СЗ, Сл, Яб, Бс

А-2

Хемус

София – Ботевград – Шумен – Девня - Варна

Сф, СО, Лч, Пл,
ВТ, Тщ, Ш, Вн

А-3

Струма

София – Перник – Дупница – Благоевград – Симитли Кресна- Сандански – граница Гърция

Сф, Пк, Кн, Бл

А-4

Марица

(Пловдив – Стара Загора) – Харманли – Свиленград –
граница Турция

СЗ, Хс

А-5

Черно
море

Варна - Бургас

Вн, Бс

А-6

Европа

Граница Сърбия - София

СО, Сф

2
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. Пътища първи клас
Номер
на пътя
1
1
Е-79
2
Е-70
3
Е-83
4
Е-772
5
Е-85*

Наименование на пътя

Области

2

3

Граница Румъния - о.п. Видин - Димово - Ружинци - Белотинци – о.п.Монтана
– о.п.Враца - Мездра - Ботевград - Горни Богров - ок.п. София - Даскалово о.п. Дупница - о.п. Благоевград - о.п. Симитли - Кресна - Кулата - граница
Гърция
Граница Румъния - Русе - Цар Калоян - о.п. Разград - о.п. Шумен Девня - Варна

Рс, Рз, Ш,
Вн

Гара Бяла - о.п. Плевен - Луковит - Коритна - Ябланица - Ботевград

Рс, ВТ, Пл,
Лч, СО

Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен)

Лч, Гб, ВТ,
Тщ, Ш

Русе - Бяла - Полски Тръмбеш - Велико Търново - о.п. Дебелец - Дряново Габрово - Шипка - Казанлък - о.п. Стара Загора - Средец - Димитровград о.п. Хасково - Конуш - Черноочене - Кърджали - Маказа - граница Гърция

Рс, ВТ, Гб,
СЗ, Хс, Кж

6

Граница Македония - Гърляно - о.п. Кюстендил - Радомир - Перник ок.п.София - Долни Богров - Пирдоп - Розино - Карлово - о.п. Калофер - о.п.
Е-871 Казанлък - о.п. Сливен - Лозенец - Карнобат - Бургас
и Е-773
7

Вд, Мн, Вр,
СО, Сф, Пк,
Кн, Бл

Граница Румъния - о.п. Силистра - о.п. Дулово - о.п. Шумен - о.п. Преслав Върбица - Бероново – Мокрен – Зимница - о.п. Елхово – п.к.Лесово - граница
Турция

8

Граница Сърбия- Калотина- Драгоман- ок.п.София- о.п. Ихтиман - Костенец Е-80 Белово - Пазарджик - Пловдив - Поповица - о.п. Хасково - Харманли/Е-85** Любимец-Свиленград - Капитан Андреево
Граница Румъния - Дуранкулак - Шабла - о.п. Kаварна - Балчик - Оброчище 9
Кранево - Златни пясъци - Св. Св. Константин и Елена - Варна - Старо
Е-87 Оряхово - Обзор - о.п. Слънчев бряг - Бургас - Маринка - Звездец – о.п Малко
Търново - граница Турция

Кн, Пк, СО,
Сф, Пд, СЗ,
Сл, Яб, Бс
Сс, Ш, Бс,
Сл, Яб
СО, Сф, Пз,
Пд, Хс

Дб, Вн, Бс

* Международен номер E-85 съвпада с I-5 в участъка от Русе до Хасково.
** Международните номера E-80 и E-85 съвпадат помежду си в участъка от Хасково до
Свиленград.
Международните номера E-83 и E-79 съвпадат помежду си в участъка от Ботевград до
София.
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БРОЙ 3

Номе
ОБЛАСТИ
р на
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪТЯ
пътя
1
2
3
11 (О.п. Видин - Димово) - Симеоново - Ботево - Арчар - Лом - о.п. Kозлодуй Вд, Мн, Вр,
Оряхово - Гиген - Брест - Гулянци - (Дебово - Никопол)
Пл
12 О.п. Видин - Иново - Брегово - граница Сърбия
Вд
13 (Монтана - Враца) Крапчене - Стубел - Криводол - Борован - Бяла Слатина Мн, Вр, Пл
Кнежа - Искър - Долни Дъбник (о.п. Плевен - Луковит)
14 О.п. Видин - Кула - Връшка чука - граница Сърбия
Вд
15 Враца - Борован - Мизия - п.к. Сараево - Оряхово
Вр
16 (Мездра - Ботевград) - Ребърково - Елисейна - Своге - ок.п. София
Вр, СО, Сф
17
(Мездра - Ботевград) - п.в. на I - 3 - п.в. Ботевград на АМ “Хемус”
СО
E79
18 Околовръстен път София
Сф
19 О.п. Симитли - Градево - о.п. Разлог - Банско - Добринище - Гоце Делчев Бл
граница Гърция
21 Русе - о.п. Тутракан - о.п. Силистра
Рс, Сс
23 (Русе - Цар Калоян) - Червена вода - Kубрат - Исперих - Окорш - Овен Рс, Рз, Сс
(о.п. Дулово - о.п. Шумен)
27 (о.п. Шумен - Девня) Нови пазар - Владимирово - ок.п. Добрич - Балчик Ш, Вн, Дб
пристанище Балчик
29 Варна - Аксаково - ок.п. Добрич - Генерал Тошево - граница Румъния
Вн, Дб
34 (Гара Бяла - о.п. Плевен ) п.к. Гривица - Мечка - Дебово - Никопол
Пл
35 (Гара Бяла - о.п. Плевен ) Гривица - Плевен - о.п. Ловеч –Троян - Кърнаре Пл, Лч, Пд
(Розино - Карлово)
37 (Ябланица - Ботевград) Джурово - Етрополе - Златица - Панагюрище СО, Пз, См
Пазарджик - Пещера - Батак - Доспат - Барутин
44 (О.п. Севлиево - В.Търново) - Севлиево - Драгановци –о.п.Поповци- Габрово
Гб
48 О.п. Омуртаг - Котел - п.к. Градец (Бероново - “Мараша”)
Тщ, Сл
49 О.п. Търговище - о.п. Разград - Кубрат - Старо село - (Русе - о.п. Тутракан)
Тщ, Рз, Сс
51 Бяла - Копривец - Водица - о.п. Попово - Светлен - Дралфа - Чудомир Рс, ВТ, Тщ, Рз
о.п. Лозница - Мировец - (о.п. Разград - о.п. Шумен)
52 (Русе - Бяла) - Мечка - Новград - Свищов - Деков - Бяла вода - Никопол
Рс, ВТ, Пл
53 (Полски Тръмбеш - Велико Търново) Поликраище - Горна Оряховица ВТ, Сл, Яб,
о.п. Лясковец - Елена - Стара река - Бяла - о.п. Сливен - о.п. Ямбол - Калчево Бс
Средец
54 (Бяла - Полски Тръмбеш) Кв. Гара Бяла - Ценово - Пиперково - Караманово Рс, ВТ
Вардим - (Новград - Свищов)
55 О.п. Дебелец - Килифарево - Гурково - Долно Паничерево - Нова Загора ВТ, СЗ, Сл,
Млекарево - Новоселец - Радецки - ТЕЦ II - Полски Градец - Мъдрец - Главан Хс
Младиново - Свиленград
56 О.п.Шипка - Павел Баня - Брезово - Раковски - Калековец - п.в. “Пловдив
СЗ, Пд
изток” - п.в. “Рогош” - п.к. Асеновград
57 О.п. Стара Загора - Могила - Сърнево - о.п. Раднево - Пет могили - Новоселец
СЗ, Сл
58 (Конуш - Черноочене) - Комунига - Тополово - Асеновград
Кж, Пд
59 (Кърджали - Маказа) - Момчилград - Звездел - Крумовград - Ивайловград Кж, Хс
Славеево - граница Гърция
62 О.п. Кюстендил - о.п. Дупница - Клисура - Самоков
Кн, СО
63 Перник - Мещица - Брезник - Трън - Стрезимировци
Пк
64 Карлово - Баня - Долна Махала - Труд - п.в. “ Труд ” - Пловдив
Пд

4
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3

66
Част
О.п. Сливен – Hова Загора - о.п. Стара Загора - о.п. Чирпан - Поповица
от

Сл, СЗ, Пд

Е-773
71

О.п. Силистра - Средище - Хитово - Карапелит - ок.п. Добрич - Батово Оброчище

Сс, Дб

73

О.п. Шумен - Радко Димитриево - Смядово - Веселиново - Лозарево (Карнобат - Бургас)

Ш, Бс

74

О.п. Преслав - Преслав - о.п. Търговище - Въбел - Здравец - Подгорица (Дралфа - Чудомир)

Ш, Тщ

76

(О.п. Елхово – п.к. Лесово) - Княжево - Тополовград - Българска поляна Богомил - Харманли

Яб, Хс

79

О.п. Елхово - Болярово - Средец - кв. Меден рудник - (Бургас - Маринка)

Яб, Бс

81

Ок.п. София - Петрохан - о.п. Берковица - Благово - о.п. Монтана - Лом

Сф, СО, Мн

82

Костенец - Радуил - Боровец - Самоков - Панчарево - ок.п. София

84

(Белово - Пазарджик) Звъничево - Ветрен дол - Велинград - Юндола - Якоруда
- о.п. Разлог

Пз, Бл

86

(Пазарджик - Пловдив) - Асеновград - Бачково - Хвойна - Чепеларе Соколовци - Смолян - Търън - Средногорци - Рудозем - граница Гърция

Пд, См

СО, Сф

88
(Любимец - Свиленград) - граница Гърция

Хс

89

Ново село – А4 “Марица” – (Младиново – Свиленград )

Хс

97

Ок. п. Добрич (п.к.с II - 71 кв. Рилци - по часовниковата стрелка)

Дб

99

(Бургас - Маринка) – Созопол - Приморско - Царево – Малко Търново

E85

(о.п.Малко Търново – граница Турция)

Бс

С Т Р.
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V. Пътища трети клас
Номер
Наименование на пътя
на пътя
1
2
101 Враца – Криводол –Бойчиновци – Мърчево – Лехчево – Хайредин – Гложене
– (о.п. Kозлодуй – Оряхово)
102
103
104
105
106
107
108
109
112
114
118
121
122
133
134
137
141
161
162
164
181
189
197
198
202
204
205
206
207
208
211

(Димово - Ружинци) Бела - Белоградчик - Средогрив - Долни Лом - Белимел Монтана
Мездра – Горна Кремена – Горна Бешовица – Роман
(О.п.Дупница - о.п.Благоевград ) - Бобошево - Четирци
(Ботевград - Горни Богров) Елешница - Столник - Елин Пелин - Нови хан (ок.п.София - о.п. Ихтиман)
О.п. Благоевград - Зелен дол - Селище - Станке Лисичково граница Македония
(О.п.Дупница - о.п.Благоевград ) - Кочериново - Рила - Рилски манастир Кирилова поляна
(Кресна - Кулата) - Петрич
(Кресна - Кулата) - Мелник
(Арчар - Лом) Добри дол - Дреновец - Дъбова махала - Брусарци Смирненски - Славотин - о.п. Монтана
Лом - Сталийска махала - Дондуково - Дреновец - Ружинци - Чупрене местността Бялата вода
Гулянци - Подем - Долна Митрополия - (о.п. Плевен - Луковит)
Иново - Градец - Периловец - Шишенци - Бойница - Кула
Брегово - Ново Село - Капитановци - о.п. Видин
Бяла Слатина - Търнава - Алтимир - Бързина – Манастирище – Михайлово –
Септемврийци–Вълчедръм - Мокреш - (о.п. Монтана - Лом)
Бяла Слатина - Габаре - Горна Бешовица
Кнежа - Гостиля - Ставерци – Крушовене (Оряхово - Гиген)
Кула - Грамада - Срацимирово - (о.п. Видин - Димово)
Ребърково - Люти дол - Рашково - Радотина - Литаково - Ботевград
(Елисейна - Своге) - Миланово - Долна Бела речка - Стояново (Монтана - Враца)
Своге - Искрец - Бучин проход
Ок.п. София - Бистрица – Железница – Ковачевци – Поповяне – (Алино –
Долна Диканя)
Ок.п. София - Банкя
Гоце Делчев - Сатовча - Доспат - Борино - Тешел - Настан - Девин
Гоце Делчев - Катунци - Чучулигово - Петрич - Първомай граница Македония
(Русе - Цар Калоян) - Щръклево - Кацелово - Опака - Попово
О.п. Разград - Ломци - Попово - Славяново - Долец - Добротица (Велико Търново - о.п. Омуртаг)
О.п. Разград - Ясеновец - Лудогорци - Исперих - Стефан Kараджа Белица - о.п. Тутракан
(О.п. Разград - о.п. Шумен) - Пороище - Студенец - Ловско - Лозница
(О.п. Шумен - Девня) - Ветрино - Калоян - Векилски - Кочмар - Тервел Алеково - (о.п. Силистра - о.п. Дулово)
(О.п. Шумен - Девня) - Провадия - Дългопол - Комунари - Дъскотна - Айтос
(О.п. Тутракан - о.п. Силистра) - Поляна - Попина - пристанище Попина

Области
3
Вр, Мн
Вд, Мн
Вр, Лч
Кн
СО
Бл
Кн
Бл
Бл
Вд, Мн
Мн, Вд
Пл
Вд
Вд
Вр, Мн
Вр
Пл
Вд
Вр, СО
СО, Мн, Вр
СО
Сф, СО
Сф
Бл, См
Бл
Рс, Тщ
Рз, Тщ
Рз,Сс
Рз
Вн, Ш, Дб, Сс
Вн, Бс
Сс
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1
213
215
216
218
235
293
296
301

2
О.п. Силистра - Айдемир - Силистра - Калипетрово - о.п. Силистра
О.п. Силистра - Ферибот Силистра - граница Румъния
(О.п. Тутракан - о.п. Силистра) - Ситово - Добротица - Златоклас - Чернолик –
Поройно - Дулово - о.п. Дулово
(О.п. Тутракан - о.п. Силистра) - Професор Иширково - Брадвари - Водно (Поройно - Дулово)
Окорш – Паисиево – Звенимир – Подлес - Главиница – Сокол – Зафирово –
Малък Преславец – пристанище Малък Преславец
Ок.п. Добрич - Паскалево - Крушари - Коритен - граница Румъния
Генерал Тошево – Преселенци – Василево – о.п.Каварна
(Гара Бяла – о.п.Плевен) – Козар Белене – Левски – Летница - Умаревци –
Ловеч

302
303
304
305
306
307
308
357
358
375
376
377
379

(Пещера – Батак) – Нова махала –м.Вълча поляна

401

Микре – Ловеч – (Кормянско – Малки Вършец)

402

(Български извор - Микре) - Борима - Дълбок дол - гара Добродан (о.п.Ловеч Троян)
(О.п. Севлиево – Велико Търново) – Кормянско - Малки Вършец – Крамолин
– Сухиндол – Павликени

404
405
406
407
408
409
484
488
501
502
503

3
Сс
Сс
Сс
Сс
Сс
Дб
Дб
Пл, Лч

(Гара Бяла - о.п. Плевен) - Морава - Драгомирово - Българско Сливово ВТ
Царевец
(Гара Бяла - о.п. Плевен) Българене - Левски - Бутово - о.п. Павликени Пл, ВТ, Гб
Мусина - Пушево - Керека - (Дряново - Гостилица)
(Гара Бяла - о.п. Плевен) - Изгрев–Трънчовица - Бацова махала - Новачене Пл
Дебово
(О.п. Плевен - Луковит) - Крушовица - Садовец - Дерманци - Торос –Гложене
Пл, Лч
Луковит - Червен бряг – Чомаковци - Еница – Кнежа - Оряхово
Лч, Пл, Вр
Луковит - Дерманци - Угърчин - Микре
Лч
(Ябланица – Ботевград) – Правешка лакавица – Калугерово – Своде – Роман
СО, Вр
– Кунино – Реселец – Червен бряг
(О.п. Ловеч - Троян) - Орешак – (Дебнево - Велчево)
(Троян - Кърнаре) - Шипково - Рибарица - Тетевен - Гложене - Ябланица Добревци - (Роман - Златна Панега)
(Пазарджик - Пещера) - Бяга - Исперихово - Йоаким Груево - Пловдив
(Батак - Доспат) - Цигов чарк - Ракитово - (Ветрен дол - Велинград)
Пещера – Брацигово – Равногор

403
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(О.п. Севлиево - Велико Търново) - Богатово - Севлиево - Сенник - Градница
- Бериево - Дебнево
(О.п. Севлиево - Велико Търново) - Добромирка - Вишовград - Бяла черква Павликени - Батак - Караисен - Алеково - Царевец - Свищов
(О.п. Севлиево – Велико Търново) – (Севлиево – Янтра)
(Велико Търново - о.п. Омуртаг) Моравица - Ново Градище - Мирово Стражица - Царски извор - Лозен – Орловец - Полски Тръмбеш Страхилово - Павел - Совата - Царевец
(Велико Търново - о.п. Омуртаг) - Илийно - Стеврек– Глоговец –(Елена Стара река)
О.п. Омуртаг - Априлово - Светлен
(О.п. Омуртаг - Котел) - Кипилово - (Елена - Стара река)
П.к. Градец - Градец - Ичера - Сливен
Русе - Иваново - Две могили - Бяла
Полски Тръмбеш - Обединение - Горна Липница - (Павликени - Батак)
Средец - Опан - Симеоновград

Лч
Лч
Пз, Пд
Пз
Пз
Пз
Лч, Гб
Лч
Гб, ВТ
Гб, Лч
Гб, ВТ
Гб
Тщ, ВТ
Тщ, ВТ
Тщ
Сл
Сл
Рс
ВТ
СЗ, Хс

С Т Р.
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1
504
505
506
507
508
513
514
536
539
551
552
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2
(Полски Тръмбеш - Велико Търново) Самоводене - Ресен - Градина Обединение - Масларево - Алеково
(О.п. Хасково - Конуш) - Манастир - Малево - Корен - Голям извор - Тънково Върбово - Орешец - Малко Градище - Сива река - (Любимец - Свиленград)
(Димитровград - о.п. Хасково) - Добрич - Горски извор - Светлина - Сусам Хасковски минерални бани - Караманци - Петелово - (Конуш - Черноочене)
Кърджали - Жинзифово - Чифлик - Мост - Долно Войводино - Манастир
(Кърджали – Маказа) – Джебел – Рогозче – Фотиново – Домище –Подкова
О.п. Попово - (Попово - Ломци)
(Копривец - Водица) - Камен - Драганово - Долна Оряховица - Горна
Оряховица - Велико Търново
О.п. Ямбол - Роза - Меден кладенец - Скалица - Маца - (ТЕЦ II - Полски
Градец)
Средец - Дюлево - Русокастро - Трояново - Айтос (Карнобат - Бургас)
О.п. Дебелец - Плаково - Средни колиби - Елена
(Килифарево – Гурково) Вонеща вода – Белица – Трявна - Жълтеш Габрово

БРОЙ 3

3
ВТ
Хс
Хс, Кж
Кж, Хс
Кж
Тщ
ВТ
Яб, СЗ
Бс
ВТ
ВТ,Гб

592

Нова Загора - Раднево - Гълъбово - Симеоновград - Харманли
(Нова Загора - Млекарево) - Омарчево - Кермен - Безмер - о.п. Ямбол
Полски Градец - Светлина - Тополовград - Устрем
П.в.”Рогош” - Маноле - Оризово - Черна гора - (о.п.Чирпан Братя Даскалови)
Крумовград - Ковил - Джанка - Поточница - Студен кладенец - Рабово Пчелари
(Момчилград - Крумовград) – Подкова –Кукуряк – Токачка – Крумовград

593
597
598
601

(Крумовград - Ивайловград) - Падало - Орешари - Маджари - Долно Ботево
Ивайловград - Дъбовец - Малко Градище - Любимец
Ивайловград - Свирачи - Мандрица
О.п. Кюстендил – Драговищица – Долно Уйно – граница Сърбия

602

(О.п. Кюстендил - Радомир) - Коняво - Горна Козница - Мала Фуча - Бобов
Кн
дол
Радомир - Копаница - Косача - Ковачевци - Чепино - (Габров дол - Мурено)
Пк
(О.п. Кюстендил - Радомир) Върба - Бобораци - Жедна
Пк
(Радомир - Перник) Батановци - Палилула - Ноевци - Габров дол - Мурено Пк
Враня стена
(Пирдоп - Розино) - Копривщица - Стрелча - Кръстевич - Красново Беловица - Любен - Неделево - Голям чардак - Малък чардак - Строево СО, Пз, Пд
(Труд - Пловдив)
О.п. Калофер - Априлци - Велчево - (Орешак - Дебнево)
Пд, Лч
О.п. Казанлък - Средногорово - Пъстрово - Чирпан
СЗ
(Казанлък – о.п. Сливен) – Радунци – Кръстец – Плачковци – Трявна –
СЗ, Гб
Царева ливада – Дряново – Гостилица – Буря –(III-406)

554
555
559
565
591

603
604
605
606
607
608
609
621
622
623
627
637
638

(О.п.Кюстендил - о.п. Дупница) Невестино - Катрище - Горна Гращица
(О.п.Кюстендил - о.п. Дупница) Невестино - Четирци - Църварица - Черна
скала - граница Македония
(О.п.Кюстендил - о.п. Дупница) - Мламолово - Бобов дол - Жедна - Извор Лобош - Земен - Враня стена - Габрешевци
(Клисура - Самоков) - Рельово - Алино - Долна Диканя - Друган - Радомир
(Трън - Стрезимировци) - Вукан - Пенкьовци - Трекляно - Габрешевци Злогош - Драговищица
(Мещица - Брезник) - Бабица - Златуша - Росоман - Пожарево - Гурмазово Божурище

Сл, СЗ, Хс
Сл, Яб
СЗ,Хс
Пд, СЗ
Кж,Хс
Кж
Кж,Хс
Хс
Хс
Кн

Кн
Кн
Кн, Пк
СО, Пк
Пк, Кн
Пк, СО

БРОЙ 3

1
641
642
662
663
664
666
667
701
702
704
705
706
707

Д Ъ Р Ж А В Е Н 8В Е С Т Н И К

2
(Карлово - Баня) – Марино поле - (Карлово - о.п. Калофер)
(Баня - Долна махала) - Хисаря - Черничево - Дуванлии - Калояново (Долна махала - Труд)
Нова Загора - Баня –Твърдица - Елена
О.п. Чирпан - Зетьово - Димитровград - Брод - Златополе - Райново Симеоновград
О.п. Чирпан - Братя Даскалови - Православ - Брезово
(О.п. Чирпан - Поповица) Плодовитово - Оризово - Гранит - Чоба - Брезово
(О.п. Чирпан - Поповица) Плодовитово - Градина - Първомай - Дълбок извор (Болярци - Асеновград)
(О.п. Дулово - о.п. Шумен) - Секулово - Тодор Икономово - Никола Козлево Хърсово - Стоян Михайловски - Нови пазар - (о.п. Шумен - Девня)
(О.п. Дулово - о.п. Шумен) - Пристое - Духовец - Подайва - Исперих
(О.п. Преслав - Върбица) Менгишево - Долно Новково - о.п. Омуртаг
Бероново - Сунгурларе - Мъдрино - (Лозарево - Карнобат)
(О.п. Преслав - Върбица) Менгишево - Величка - Ябланово - Малко село Филаретово - Тича (о.п. Омуртаг - Котел)
(Мокрен – Зимница) - Стралджа - Воденичане - Недялско - Александрово Оман – Голямо Крушево (Болярово – Средец)

731
761
795
801

815

Радко Димитриево - Друмево - Черноок - Храброво - (Провадия - Дългопол)
Княжево - Устрем – Радовец – Маточина - граница Турция
(Болярово - Средец) - Драка - Малина - Житосвят - Драганци - Карнобат
(Ок.п. София - о.п. Ихтиман) Вакарел - Белица - Поибрене - Оборище Панагюрище - Стрелча
(Калотина - ок.п. София) - Банкя - Дивотино - Перник
(О.п. Ихтиман - Костенец) - Мухово - язовир ”Тополница” - Лесичово Калугерово - Динката - (Панагюрище - Пазарджик)
Поповица - Болярци - Асеновград
(Пазарджик - Пловдив) - п.в. Царацово - Бенковски - Войсил - Съединение
О.п. Хасково - кв. Болярово - Хасковски минерални бани
(Поповица - о.п. Хасково) Върбица - Скобелево - (о.п.Чирпан - Зетьово)
(Харманли - Любимец) - Иваново - Долни Главанак - Тополово - Ръженово Силен (Маджари - Долно Ботево)
Любимец - Йерусалимово - Изворово - (Главан - Младиново)
(Ок.п.София - Петрохан) - Богьовци - Сливница - Гургулят - Ракита - Брезник Палилула
(Петрохан - о.п. Берковица) - Вършец - (Долна Бела речка - Стояново)
(Ок.п.София - Петрохан) - Годеч - Драгоман - Габер - Владиславци - Круша Врабча - (Брезник - Трън)
(Петрохан – о.п. Берковица) – Берковица – (о.п. Берковица – Благово)

816
817

(Монтана - Лом) - Ерден - Мърчево
(о.п. Берковица – Благово) – Боровци – (Белимел – Монтана)

818

(Монтана – Лом) – Дългоделци – Вълчедръм – Долни Цибър – пристанище

802
803
804
805
806
807
808
809
811
812
813

Долни Цибър
822
842
843
861
862

Самоков - Живково - Ихтиман
Юндола - Голямо Белово - Белово
Велинград - Горски пункт ”Селище” - Сърница - Крушата - (Батак - Доспат)
(Бачково - Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - местност Здравец - местност
Момина вода - местност Рожен (Чепеларе - Соколовци)
Пловдив – Първенец – Лилково – Чуруково – Михалково

863

Соколовци - Момчиловци - Славейно - Петково – Малка Арда – БанитеСтояново - п.к.Стояново

864

(Чепеларе - Соколовци) - Пампорово - Стойките

С Т Р. 6 1

3
Пд
Пд
Сл, ВТ
СЗ, Хс
СЗ, Пд
СЗ, Пд
СЗ, Пд
Сс,Ш
Ш, Рз
Ш,Тщ
Бс
Тщ, Сл
Яб
Ш, Вн
Хс
Бс
СО, Пз
Сф, Пк
СО, Пз
Пд
Пд
Хс
Хс, СЗ
Хс
Хс
СО, Пк
Мн
СО, Пк
Мн
Мн
Мн
Мн
СО
Пз
Пз, См
Пд, См
Пд, См
См,Кж
См

С Т Р.

62

1
865
866
867
868
901
902
904
906
907
908
992
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2
(Търън - Средногорци) п.к. Стояново - Ардино - Бойно - Kърджали
Смолян - Стойките - Широка лъка - Михалково - Кричим - Стамболийски (Пазарджик - Пловдив)
Средногорци – Мадан – Златоград – Бенковски – (Кърджали – Маказа)
Рудозем - Смолян
Шабла - Фар “Шабла” - Тюленово - Камен бряг - Българево - Каварна
Оброчище - Кичево - (“Свети Константин” - Варна)
Старо Оряхово - Долни чифлик - Гроздьово - Бозвелийско - (Провадия Дългопол)
(Старо Оряхово - Обзор) - Дюлино - Оризаре - Каблешково - (о.п. Слънчев
бряг - Бургас)
(Маринка - Звездец) – Визица - (Царево - Малко Търново)
(Маринка - Звездец) местност Босна - (Болярово - Средец)
(Бургас - Созопол) - Росен - Веселие - Ясна поляна - Приморско

БРОЙ 3

3
См, Кж
См, Пд
См, Кж
См
Дб
Дб, Вн
Вн
Вн, Бс
Бс
Бс
Бс

1001 (Ботевград - Горни Богров) Витиня - Горно Камарци - (Долни Богров - Пирдоп)

СО

1002 Враца - пещера Леденика

Вр

1003 (Даскалово - о.п. Дупница) - Рударци - Кладница - Селимица

Пк

1004 Враца - Паволче - Челопек - връх Вола
1005 (О.п. Дупница - о.п.Благоевград ) - Смочево - Рила

Вр
Кн

1006 О.п. Благоевград - Покровник - Падеж - Габрово - граница Македония

Бл

1007 (О.п. Симитли - Кресна) - Полето - Брежани

Бл

1008

(Кресна - Кулата) Струмяни – Микрево - Раздол - Клепало - граница
Македония

Бл

1011 (Мърчево - Лехчево) Владимирово - Мадан - Септемврийци

Мн

1022 (Белимел – Монтана) – Железна – Чипровци – Мартиново-ГПП

Мн

1024

(Белимел – Монтана) – Гаврил Геново – Георги Дамяново – Говежда – Дълги
дел – ГПП

Мн

1061 Зелен дол - Покровник

Бл

1082 III–108 - Рибник - Лебница - Струма - Вълково - Микрево - Кресна

Бл

1084 III–108 - Старчево - Карналово - Михнево - Кавракирово - Първомай

Бл

1102

Арчар - Мали Дреновец - Извор – Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш граница Сърбия

Вд

1104 Кладоруб - Рабиша - Раяновци

Вд

1106 Гулянци - Шияково – Ленково - Бръшляница - (п.к. Гривица - Мечка)

Пл

1121 Брусарци - Крива бара - Дондуково

Мн

1142 Дреновец - Воднянци - Костичовци - (Извор - Димово)

Вд

1221 О.п. Видин - Покрайна - Антимово - Кошава

Вд

1301 Криводол - Галатин - Лесура - Фурен - Бели брод - Лехчево
1302 Криводол - Голямо Бабино - Пудрия - Главаци - III–162

Вр, Мн
Вр

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

1

2

10

ВЕСТНИК

1304 Бяла Слатина - Търнак - Лазарово - Бреница –Глава
1306 (Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)

С Т Р. 6 3

3
Вр, Пл
Пл, Вр

1307 Искър - Староселци– Ставерци

Пл

1308 Искър - Писарево - Горни Дъбник (о.п. Плевен - Луковит)

Пл

1401 (Кула - Връшка чука)– Киряево - Раковица –Подгоре - Раяновци –Ошане Вещица - Белоградчик

Вд

1403 Подгоре - Шишманово - Макреш - гара Макреш - (о.п. Видин - Димово)

Вд

1411 (Кула - Грамада) - Буковец - Слана бара - о.п. Видин

Вд

1412 (Кула - Грамада) - Раковица

Вд

1413 Грамада – п.к. Бояново - Синаговци - Дунавци (о.п. Видин - Димово)

Вд

1503 (Борован - Мизия) - Софрониево - Бутан (Хайредин - Гложене)

Вр

1621 (Стояново - Главаци) - Сумер - (Монтана - Враца)
1622 „Миланово – ски писта „Пършевица“ – (Враца – пещера „Леденика“)
1801 ок.п.София – кв. Суходол – Мало Бучино – Големо Бучино – Перник (кв.
Мошино)

Мн
СО, Вр
Сф, Пк

1901 Банско - Баня (Якоруда - о.п. Разлог)

Бл

1903 (Добринище - Гоце Делчев)– Елешница - (Якоруда - о.п. Разлог)

Бл

1905 (Добринище - Гоце Делчев) Господинци - Балдево - Огняново – Марчево п.к. Гърмен - (Гоце Делчев - Сатовча)

Бл

1906 (Гоце Делчев - граница Гърция) Копривлен - п.к. Нова ловча - Парил Голешево - Петрово - Катунци

Бл

1907 (Гоце Делчев - граница Гърция) Копривлен - Хаджидимово - Блатска

Бл

1972 (Гоце Делчев - Сатовча) Дебница –Хвостяне - Блатска - Абланица - Вълкосел Фъргово - (Сатовча - Доспат)

Бл

1981 /III-198/Катунци – Чучулигово/Чучулигово – Кулата - /I-1/

Бл

2001
2002

(Русе - Цар Калоян) - Писанец - Ветово - Глоджево - (о.п. Разград - Кубрат)

Рс, Рз

Цар Калоян - Костанденец - Захари Стояново - Съдина - Зараево - Попово

Рз, Тщ

2003 (Цар Калоян - о.п. Разград ) Осенец - Дряновец - Сеново - Глоджево

Рз, Рс

2004 (Цар Калоян - о.п. Разград) Осенец - Балкански - (о.п.Разград–Ломци)

Рз

2005 (О.п. Разград - о.п. Шумен) - п.к. Желязковец - Самуил - Хърсово - Богданци Ножарово - Владимировци –Здравец - Подайва

Рз

2006 (О.п. Шумен - Девня) Мътница – Мадара – Каспичан (о.п. Шумен - Девня)

Ш

2007 (О.п. Шумен - Девня) Каспичан - Плиска - Златна нива

Ш

2008 (Девня – Варна) – кв. Повеляново – Езерово – Варна

Вн

2009 (Девня – Варна) – Чернево – Суворово

Вн

2042 Добротица – Присойна - Любичево - (о.п. Омуртаг - Априлово)

Тщ

С Т Р.
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БРОЙ 3

1
2
2072 (Ветрино – Калоян) – Добротич – Михалич – Искър – Вълчи дол
2073 Векилски - Пет могили - Никола Козлево
2075 (Векилски - Кочмар) - Орляк - Зърнево - Цани Гинчево - Никола Козлево

3
Вн
Ш
Дч, Ш

2077 (Тервел - Алеково) Честименско - Каблешково - Межден - (о.п. Силистра о.п. Дулово)

Сс, Дб

2082 (Провадия - Дългопол) - Кривня - Равна - Неново - Косово - Марково - Кюлевча Мадара

Вн, Ш

2083 (Провадия - Дългопол) - п.к. Сава - Цонево - Гроздьово

Вн

2085 (Дъскотна - Айтос) - Руен - Преображенци - Просенек - Горица - (Дюлино Оризаре)

Бс

2102 (Русе - о.п. Тутракан) Сливо поле - Борисово - Черешово – Юпер – Божурово Бисерци - (Кубрат - Старо село)
2104 (О.п.Тутракан - о.п. Силистра) Търновци - Черногор - Главиница
2302 Червена вода - Семерджиево – Ветово – Сеново – Просторно – (о.п. Разград Кубрат)
2304 (Кубрат - Исперих) Малък Поровец - резиденция “Воден” - Острово
2305 Исперих - Яким Груево - Конево - Зебил - Вълкан

Рс, Рз
Сс
Рс, Рз
Рз
Рз, Сс

2306 (Исперих - Окорш) Тодорово - Печеница - Средоселци – Къпиновци (Подайва Исперих)

Рз

2307 Овен - Руйно - Яребица - Правда - Главиница

Сс

2702 (Владимирово - ок.п. Добрич) Одринци– Ведрина - п.к. гара Оборище - Генерал
Киселово - Вълчи дол - Щипско - Суворово

Дб, Вн

2901 (Аксаково - ок.п. Добрич) - Калиманци - Изгрев –Левски - Суворово - Ветрино

Вн

2902 (Аксаково - ок.п. Добрич) - Панорама –Куманово - (Оброчище - Кичево)

Вн

2903 Генерал Тошево - Къпиново - Изворово - Красен - Росица - п.к. Лозница граница Румъния

Дб

2904 (Генерал Тошево - граница Румъния) Кардам - Спасово - Бежаново –Захари
Стояново - Дуранкулак

Дб

2932 Крушари - Полковник Дяково - Добрин - (Красен - Росица)

Дб

2961 (Василево - Каварна) Конаре - Белгун - Септемврийци - Нейково - Божаново (Дуранкулак - Шабла)

Дб

2963 (Василево - Каварна) Вранино–Челопечене - Белгун - Сърнино - Спасово

Дб

3002 (Гара Бяла - о.п. Плевен) Българене - Стежерово - Божурлук - (Свищов - Деков)

Пл

3004 (О.п. Плевен - Луковит) - Опанец - Долна Митрополия - Тръстеник - Оряховица (Ставерци - Крушовене)

Пл

3005 (О.п. Плевен - Луковит) Ясен - Търнене - Градина – Петърница - Бъркач Беглеж - Катунец - (Радювене - Орляне)

Пл, Лч

3006 (О.п. Плевен - Луковит) Радомирци - Рупци - Червен бряг

Пл

3008 (Луковит - Коритна) Петревене - Беленци - Орешене - (Роман - Златна Панега)

Лч

3009 (Ябланица - Ботевград) Правец - (Джурово - Етрополе)

СО

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН
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2

3

3011 Летница - Горско Сливово - Крамолин - Горско Косово - Бяла река - Горско
Калугерово - (Добромирка - Вишовград)

Лч, Гб,
ВТ

3013 (Летница - Умаревци) - Деветаки - Брестово - Къкрина - (Ловеч - Севлиево)

Лч

3031 О.п. Павликени - Стамболово - Русаля - Хотница - Самоводене
3082 (Своде - Роман) - Батулци – Златна панега – (Коритна – Български извор)

Вт

3402 (П.к. Гривица - Мечка) Коиловци - Славяново - Пордим - Вълчетрън - Дойренци
(Летница - Умаревци)
3404 Дебово - Любеново (Бяла вода - Никопол)

Пл, Лч
Пл

3501 (Гривица - Плевен) - Згалево - Пордим - Одърне - Каменец –Летница
3502 (Плевен - о.п. Ловеч) Брестовец - Горталово - Беглеж -

Вр, Лч

Бежаново - Ъглен

(Садовец - Дерманци)

Пл, Лч
Пл, Лч

3504 Ловеч - Радювене - Орляне - Угърчин

Лч

3505 (О.п. Ловеч - Троян) - Казачево - Стефаново - Дебнево - Велчево

Лч

3701 Етрополе - Рибарица - Ямна - Черни Вит - (Тетевен - Гложене)

СО, Лч

3703 Пазарджик - Добровница - (Мало Конаре - Пищигово)

Пз

3704 Пазарджик - Бошуля - Ветрен - АМ “Тракия”

Пз

3706 (Пазаджик - Пещера) – Дебращица – Црънча - Паталеница - Ветрен дол

Пз

4003 (Микре - о.п. Севлиево) - Прелом - (Ловеч - Севлиево)

Лч

4004 (Велико Търново - о.п. Омуртаг) - Джулюница - Горско Ново село - Златарица (о.п.Лясковец - Елена)

ВТ

4005 (Велико Търново - о.п. Омуртаг) гара Кесарево - Стражица

ВТ

4006 (Велико Търново - о.п. Омуртаг) Антоново - Орач - Стойново - Пчелно (Илийно - Стеврек)

Тщ

4008 (О.п. Омуртаг - о.п. Търговище) Пролаз - Вардун - (Долно Новково - о.п.
Омуртаг)

Тщ

4009 О.п. Търговище - Лиляк - Александрово - Пресиян – Горна Кабда - Долна Кабда (о.п. Омуртаг - Априлово)

Тщ

4041 Севлиево - Янтра - Скалско - Геша - Дряново

Гб

4072 Стражица - Николаево - (Камен - Попово)

ВТ

4073 Царски извор - Горски Горен Тръмбеш - Драганово

ВТ

4082 (Илийно - Стеврек) Глашатай – Капище – Банковец - Длъжка поляна - Чешма Кесарево - гара Кесарево (Велико Търново - о.п. Омуртаг)

Тщ, ВТ

С Т Р.
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4402 (Севлиево - Драгановци) - Горна Росица - Гъбене – Райновци - Враниловци (Драгановци - Габрово)

Гб

4403 Габрово - Рязковци - Ветрово - Шипчените – Кози рог - (Севлиево - Янтра)

Гб

4404 Габрово - Трънито - Дебел дял - Музга - Гъбене

Гб

4802 (О.п. Омуртаг - Котел) – Илийно

Тщ

4902 (О.п. Разград - Кубрат) - Побит камък - Острово - Завет - Веселец

Рз

4904 (о.п. Разград - Кубрат) - жп гара Разград – (Разград - Дянково)

Рз

5001 (Русе - Бяла) - Две могили - Широково - Острица - (Кацелово - Опака)

Рс

5002 (Дряново – Габрово) Донино- Велковци - Скалско – Славейково - Гостилица

Гб

5003 (Полски Тръмбеш - Велико Търново) - Янтра - (Драганово - Долна Оряховица)

ВТ

5004 (Дряново - Габрово) - Рязковци - (Габрово - Трънито)

Гб

5005 (Габрово – Казанлък) - Национален парк “Шипка” - Национален парк “Бузлуджа”

СЗ

5006 Габрово - Стоманеците - Зелено дърво - Узана

Гб

5007 (Казанлък – о.п. Стара Загора) Ягода - Шаново - Зимница - Ветрен - Николаево Гурково - Конаре – Твърдица
5008 (Казанлък – о.п. Стара Загора) - Борилово - Пряпорец - Старозагорски бани
5009 (Конуш - Черноочене) – Зорница - Бели пласт - Стремци - Рани лист (Черноочене - Кърджали)
5031 Опан - Венец - Разделна - Гълъбово
5071 Чифлик - Мургово - Горна крепост - Стремци - Три могили – Драганово Черноочене
5072 (Чифлик - Мост) - Перперек - Кокиче - Миладиново - Рудина - Сестринско Поповец - Зимовина - Лясковец - (Силен - Долно Ботево)

СЗ, Сл
СЗ
Хс, Кж
СЗ
Кж
Кж, Хс

5073 (Мургово-Горна крепост) – Археологически комплекс „Перперикон“

Кж

5074 (Долно Войводино - Манастир) – Книжовник - Жълти бряг – Стамболово Гледка - Голям извор

Хс

5082 Джебел – Папрат - Мишевско – Църквица - Синчец - (Ардино - Бойно)

Кж

5084 (Джебел - Рогозче) - Мрежичко - Устрен - Припек

Кж

5101 (Бяла - Копривец) - Пет кладенци - Борово - (Русе - Бяла)

Рс

5102 Мировец - Буховци - Острец - Надарево - Дългач - Певец (Преслав - о.п. Търговище)

Тщ

5201 Нов град - Джулюница - Пиперково

Рс

5202 Деков - Белене

Пл

5301 (О.п. Лясковец - Елена) Мерданя - Златарица

ВТ

5302 (О.п. Лясковец - Елена) Миндя - Къпиново - Присово - о.п. Дебелец

ВТ

Д Ъ Р Ж А В Е Н 14
ВЕСТНИК
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5303 О.п. север на Ямбол
5304 Ямбол - Кукорево – (Зимница – о.п.Елхово)
5305 Ямбол - Веселиново - Завой - Жельо Войвода - Калояново (о.п. Сливен Лозенец)

С Т Р. 6 7
3
Яб
Яб
Яб, Сл

5308 Калчево - Саранско - Каменец - Стефан Караджово - (Болярово - Средец)

Яб

5391 Трояново - Аспарухово - Крушево - Детелина - (Драганци - Карнобат)

Бс

5392 (Трояново - Айтос) Винарско - Кръстина - Камено - Братово

Бс

5393 (Камено - Братово) - КПП3 “Лукойл - Нефтохим”

Бс

5402 Ценово - Обретеник - (Русе - Бяла)

Рс

5502 (Килифарево - Гурково) - Ялово - Ганчовец - Дряново

ВТ, Гб

5503 (Нова Загора - Млекарево) Радево - Еленово - Златари - Бояджик - Болярско (о.п. Ямбол - Роза)

Сл. Яб

5504 Мъдрец - Искрица - Медникарово - п.к. Обручище - (Раднево - Гълъбово)
5505 Мъдрец - Орлов дол - (Светлина - Тополовград)

СЗ
СЗ, Хс

5507 (Младиново - Свиленград) - Левка - Студена - Радовец

Хс

5509 Свиленград - Райкова могила - Щит - Пашово - Сладун - Варник - Маточина

Хс

5522 Габрово - Орловци - Донино (Дряново - Габрово)

Гб

5524 (Орловци - Донино) - Кметовци - Черневци - Боженците

Гб

5601 Шипка - Шейново – Дунавци (о.п. Калофер - Казанлък)

СЗ

5603 (Павел баня - Брезово) - Горно Ново село - Долно Ново село - Найденово Голям дол - Братя Даскалово

СЗ

5604 Брезово - Дрангово - Стрелци - Сухозем – Долна махала

Пд

5701 Сърнево - Пшеничево - Хан Аспарух – (Нова Загора - о.п. Стара Загора)

Сз

5802 Тополово - Леново - Поройна (Първомай - Дълбок извор)

Пд

5901 Момчилград - Раван - Нановица - Гургулица - Зорница

Кж

5902 (Момчилград - Звездел) п.к.Звездел - п.к. Голяма чинка - (Токачка - Крумовград)

Кж

5904 Крумовград – Дъскари - Голямо Каменяне - Аврен - граница Гърция

Кж

5906 (Крумовград - Ивайловград) - Железино – Гугутка - Бял градец - Казак - п.к. Хс, Кж
Черничево - (Голямо Каменяне - Аврен)
5908 (Крумовград - Ивайловград) - Плевун - п.к. Кондово - Железари - Меден бук Мандрица
5922 (Чорбаджийско – Кукуряк) – граница Гърция

Кж

6001 Гърляно - Долно село - Бобешино - Коприва

Кн

6002 (Долни Богров - Пирдоп) - Мусачево - Елин Пелин

СО

Хс
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6003 (О.п. Kюстендил - Радомир) - Копиловци - Шишковци – Раждавица – Полска
Скакавица – ( Злогош - Драговищица)

Кн

6004 (Долни Богров - Пирдоп) Горна Малина - Белопопци - Байлово - Смолско (Бенковски - Петрич)

СО

6005 (О.п. Kюстендил - Радомир) Ябълково - Копиловци - Шишковци - Драговищица

Кн

6006 (Долни Богров - Пирдоп) - п.к. Бенковски - Петрич - Поибрене

СО, Пз

6007 (О.п. Сливен - Лозенец) - Сотиря - (Ичера - Сливен)

Сл

6008 (Карнобат - Бургас) - “Лукойл - Нефтохим” - о.п. “Лукойл - Нефтохим” - Камено

Бс

6009 (Карнобат - Бургас) - Миролюбово - Изворище - Брястовец - Каблешково Ахелой (о.п. Слънчев бряг - Бургас)
6012 Долно Уйно - Горно Уйно - Долни Коритен - Горни Коритен - Трекляно

Бс
Кн

6032 (Копаница - Косача) - Лесковец - Батановци

Пк

6033 Ковачевци - Лобош

Пк

6041

(Бобораци - Жедна) – Косилак – Кондофрей – Чуковец - Гълъбник –
гара Гълъбник - Долна Диканя (Даскалово - о.п. Дупница)

6052 (Мурено - Враня стена) - п.к. Дивля - (Пенкьовци - Трекляно)
6061

Красново – Красновски бани – Старосел – Паничери - Старо Железаре Черничево

6062 (Красново - Строево) Любен – Правище - Съединение - Пищигово
6072
6202
6203

(О.п. Калофер - Априлци) кв. Острец – Кръвеник – Стоките – Батошево –
(Горна Росица - Гъбене)
(О.п. Кюстендил - о.п. Дупница) - п.к. Слокощица - Богослов - хижа “Осогово” хижа ”Три буки”
(О.п. Кюстендил - о.п. Дупница) – Търновлаг – Багренци – Гирчевци –
Жабокрът - (о.п. Кюстендил - Радомир)

Пк
Пк
Пд
Пд, Пз
Лч, Гб
Кн
Кн

6204 О.п. Дупница - Ресилово – Овчарци - Сапарева баня - (о.п. Дупница - Клисура)

Кн

6205 (Клисура - Самоков) - Белчински бани - Алино

СО

6206 Самоков – Маджаре - Говедарци - Мальовица

СО

6222 (Четирци - Църварица) Ваксево - Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица Згурово – Берсин - Граница - (Кюстендил - о.п. Дупница)

Кн

6224 (Четирци - Църварица) – Ветрен – Раково - Горно Раково – Ново село Слокощица - (Слокощица - Богослов)

Кн

6232 Мламолово - Дяково - (Даскалово - о.п. Дупница)

Кн

6233 Земен - Блатешница - Байкалско - Драгомирово - (о.п. Кюстендил - Радомир)

Пк

6301 (Брезник - Трън) Филиповци - Велиново - Глоговица - Трън

Пк

БРОЙ 3
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2

3

Вукан – Костуринци - Стайчовци - Долна Мелна - Дълга Лука –
Косово - Трекляно

Пк, Кн

6601 (О.п. Сливен - Нова Загора) - Николаево - Кермен – Гълъбници – Межда –
Скалица
6602 (О.п. Стара Загора - о.п. Чирпан) Богомилово - Старозагорски бани - Сулица Лозен - Сладък кладенец - Пъстрово

Сл, Яб
СЗ

7001 (О.п. Силистра - о.п. Дулово) Алфатар - Войново - Кайнарджа - Краново Капитан Димитрово – Коритен

Сс. Дб

7002 (О.п. Дулово - о.п. Шумен) Венец - Борци - Ясенково - Голяма вода - Хърсово Голям извор - (Ясеновец - Лудогорци)

Ш, Рз

7003 (О.п. Дулово - о.п. Шумен) - Пристое - Каолиново - Лятно - Долина - п.к. Лиси
връх – Войвода – Избул – Върбяне - Златна нива - Царев брод - о.п. Шумен
7004 (О.п.

Дулово

-

о.п.

Шумен)

-

Тимарево

-

Длъжко

-

Струйно

(о.п. Разград - о.п. Шумен)
7005 (О.п. Дулово - о.п. Шумен) Изгрев - Тъкач - Каолиново - Тодор Икономово
7006 (Върбица - Бероново) - Садово - Медвен - (Котел - п.к. Градец)
7007 Зимница - Стралджа - Лозенец
7008 О.п. Елхово - Изгрев – Пчела – Малък манастир – Голям манастир - Генерал
Тошево - Скалица
7009 (Зимница - о.п. Елхово) - Бояново - Борисово - Леярово - (Каменец Стефан Караджово)

Ш
Ш
Ш
Бс, Сл
Яб
Яб
Яб

7072 Недялско - Иречеково - Търнава - Чарган - о.п. Ямбол

Яб

7102 (Средище - Хитово) Коларци - Ангеларий - Сърнец - Мали извор Божан - Тервел

Дб

7103 (Средище - Хитово) – Онагур - Ефрейтор Бакалово - Терелик - Крушари

Дб

7105 (Средище - Хитово) - Балик - Житница - Козлодуйци - Добрич

Дб

7106 Карапелит - Гешаново - Кочмар

Дб

7301 (Радко Димитриево - Смядово) - Ивански - Кълново - Янково - Желъд Арковна - Партизани - (Дългопол - Комунари)
7302 Смядово - Златар – Драгоево - Велики Преслав
7304

(Веселиново - Лозарево) - Риш - Тушовица - Бяла река - Нова Бяла река Върбица

7305 (Веселиново - Лозарево) - Камчия - Съединение - Люляково - Череша Вресово - (Дъскотна - Айтос)

Ш, Вн
Ш
Ш
Бс

7306 Лозарево – Черница – Сунгурларе – Славянци - Чубра - Пъдарево – (Бероново
- “Мараша”)

Бс, Сл

7602 Тополовград - Голям манастир - Крумово - Генерал Инзово - Роза

Хс, Яб

С Т Р.
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7604 Богомил - Овчарово - Свирково - Симеоновград

Хс

7612 Устрем - Планиново - Дервишка могила - (Левка - Студена)

Хс

7902 (О.п. Елхово - Болярово) - Маломирово - Голям Дервент

Яб

7904 (О.п. Елхово - Болярово) – Малко Шарково - Воден - Странджа

Яб

7906 (Болярово - Средец) – Ружица - Вълчи извор - Горска поляна - газостанция

Яб

7907 (Средец - кв. Меден рудник) - Дебелт - Тръстиково - Полски извор - Братово

Бс

7908 (Средец - кв. Меден рудник) - Присад - Димчево - Маринка

Бс

7909 (Средец - кв. Меден рудник) - кв. Горно Езерово - Братово - Равнец (Русокастро - Трояново)

Бс

8001 Калотина - Беренде - Каленовци (Годеч - Драгоман)

СО

8002 кв. Момин проход - Костенец

СО

8003 (Пазарджик - Пловдив) - Мало Конаре - Пищигово - Черногорово - Овчеполци –
Блатница - Смилец – Дюлево - (Стрелча - Кръстевич)

Пз

8004 (Пазарджик - Пловдив) - Огняново - Исперихово

Пз

8005 (Пазарджик - Пловдив) - Цалапица - Съединение

Пд

8006 (Пловдив - Поповица) Садово - Кочово - Моминско - Асеновград

Пд

8007 О.п. Хасково - Узунджово - Александрово - Константиново - Симеоновград

Хс

8081 Долни Главанак - Маджарово - Бориславци - Малки Воден - (Дъбовец Малко Градище)

Хс

8102 (Ок.п. София - Петрохан) - Дръмша - Чибаовци – Свидня

СО

8103 (Ок.п. София - Петрохан) - Цръклевци - Василовци – Мало Малово –
Раяновци - Голямо Малово - (Драгоман - Калотина)

СО

8104 (Берковица - Монтана) - Замфирово - Пърличево - (Стояново - Сумер)

Мн

8105 (О.п. Монтана - Лом) - Расово - Медковец - Сливовик - Славотин

Мн

8112 Сливница - Алдомировци - Драготинци - Болшевик - Габер

СО

8114 Брезник - Бегуновци - Кошарево - Станьовци - Долна Секирна Горна Секирна - Горчовци (Стайчовци - Палилула)

Пк

8132 Годеч - Ропот - Смолча - Бърля

СО

8222 (Самоков - Живково) Ново село - нов мост над река Марица (кв. Момин проход - Костенец)

СО

8223 Живково - Веринско – (Вакарел – о.п.Ихтиман)

СО

18
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8402 (Ветрен дол - Велинград) Варвара - Септември - Злокучене - Карабунар -
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Пз

Виноградец – Церово - (яз.”Тополница” - Лесичово)
8404 (Ветрен дол - Велинград) Варвара - Симеоновец - Семчиново - (Белово -

Пз

Пазарджик)
8406 (Якоруда - о.п. Разлог) - Белица

Бл

8601 (Пловдив - Асеновград) КЦМ - летище Пловдив

Пд

8602 Пловдив - Злати трап - Брестовица - Перущица - Устина - Кричим

Пд

8604 Пловдив - Белащица - хижа ”Здравец” - Студенец - Бяла черква - Косово (Бачково - Хвойна)

Пд

8606 Пловдив - Брестник - Куклен

Пд

8608 Рудозем - Елховец - Пловдивци - язовир “Пловдивци”

См

8611 (Югово - Лъки) - Белица - Загражден - Давидково - Оряховец (Малка Арда Баните)

Пд, См

8612 (Местност Момина вода - местност Рожен) - Национална астрономическа
обсерватория

См

8631 (Момчиловци - Славейно) - местност Момина вода

См

8641 Пампорово - (Смолян - Стойките)

См

8652 (П.к.Стояново - Ардино) - Бял извор - Падина - Неделино – Старцево - (Мадан Кж, См
- Златоград)
8653 (Ардино - Бойно) Кобиляне - Брезен - Боровица - Сполука

Кж

8673 (Златоград - Бенковски) - Добринци - Генерал Гешево - (Устрен - Припек)

Кж

8681 Рудозем - Смилян

См

8683 (Рудозем - Смолян) - Чокманово - Смилян - Арда - Горна Арда

См

9002 (О.п. Kаварна - Балчик) - Момчил - Кремена - Дропла - Петлешково - Присад Генерал Тошево

Дб

9004 Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница - (Провадия - Дългопол)

Вн

9006 (Варна - Старо Оряхово) - Здравец - Аврен - Синдел

Вн

9008 Бургас - кв. Долно Езерово - (Полски извор - Братово)

Бс

9009 (Маринка - Звездец) - Ново Паничарево - Ясна поляна

Бс

9042 (Долни чифлик - Гроздьово) - Венелин - Садово - Бенковски - (Здравец Варна)

Вн

9044 (Долни чифлик - Гроздьово) – Дъбравино - Юнак - Синдел - Тръстиково –

Вн

(Девня – Варна)
9061 (Оризаре - Каблешково) - п.к. Тънково - о.п. Слънчев бряг

Бс

9701 Ок.п. Добрич - Победа - Методиево – Малина - Преселенци - Горица Великово – Сираково - Сърнино

Дб

9901 Царево – Варвара - Ахтопол - Синеморец - Резово

Бс

С Т Р.
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Обяснителна записка
Списъкът на републиканските пътища в Република България е съставен в изпълнение на чл. 4,
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата (ДВ, бр. 90 от 2016 г.).
Съгласно държавната класификация републиканските пътища в Република България съгласно
чл. 6 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата (ДВ, бр. 90 от 2016 г.) се подразделят на:
– Автомагистрали
Автомагистралите са специално изградени и означени пътища за движение само на моторни пре
возни средства с високи скорости.
Автомагистралите имат самостоятелни платна за движение във всяка посока с разделителна ивица
между тях, като всяко платно е с най-малко две ленти за движение и с аварийна лента за спиране,
пресичат другите пътища, улици, железопътни и трамвайни линни само на различни нива. Вливането
и отливането на движението при тях става само на определени места.
– Скоростни пътища
Скоростните пътища са национални обекти и са специално изградени и означени пътища за дви
жение само на моторни превозни средства с високи скорости.
Скоростните пътища имат самостоятелни платна за движение във всяка посока с разделителна
ивица между тях, като всяко платно е с най-малко две ленти за движение, пресичат другите пътища,
улици, железопътни и трамвайни линни само на различни нива. Вливането и отливането на дви
жението при тях се осъществява само от пътни възли на различни нива. Връзките към прилежащи
територии са чрез локално платно, отделено от директно трасе с разделителна ивица с широчина,
не по-малко от два метра. Скоростните пътища имат предпазна телена ограда, площадки за прину
дително спиране и площадки за краткотраен отдих.
– Пътища първи клас
Пътищата първи клас са предназначени за осъществяване на транзитно движение на големи раз
стояния (предимно от граница до граница). Те обслужват големи прилежащи територии и съвпадат с
направленията на основните транзитни потоци в страната или директно свързват отдалечени важни
административно-стопански региони в страната. Имат връзки с пътища към прилежащите територии
само на определени места.
– Пътища втори клас
Пътищата втори клас са предназначени за осъществяване на транзитно движение на средни раз
стояния. Те изпълняват разпределителни функции в транспортната система, като уплътняват мрежата
от първокласни пътища, осигуряват оптимални маршрути на транзитното движение към отделни
региони в страната. Свързват два или повече първокласни пътища, като осигуряват маршрути за
прехвърляне на транзитно движение от едно направление в друго, свързват две или повече области
или важни административно-стопански райони в тях и осигуряват транспортни връзки със съседни
държави, когато няма път от по-висок клас.
– Пътища трети клас
Пътищата трети клас служат за разпределяне на движението във вътрешността на териториите,
прилежащи към пътищата от по-висок клас, или осигуряват връзки между отделните общини. Те
уплътняват държавната пътна мрежа в страната и осигуряват връзки с местните пътища.
Пътищата от всеки клас получават следните национални номера:
– Автомагистрали – А-1, А-2, А-3 и т. н.;
– Пътища първи клас – от 1 до 9;
– Пътища втори клас – от 11 до 99;
– Пътища трети клас – от 101 до 999 или от 1001 до 9999.
Пътищата са номерирани чрез последователно пренасяне на номерата на пътищата от по-висок в
по-нисък клас без автомагистралите, чиито номера не са пренесени върху останалите пътища.
По принцип четирицифрени номера получават пътищата, които са били прекласирани в трети
клас след 2000 г.
Международните европейски пътища на територията на Република България получават междуна
родни номера Е-ХХ или Е-ХХХ. Международният номер е изписан под националния номер на пътя.
Системата за номериране и структурата на номерата на отделните пътища са дадени в таблицата.
Таблица
Клас на пътя

Структура
на номера

Обяснение за отделните класове и случаи

Автомагистрали

А-Х

Автомагистралите получават номерата си по реда на строителството
им. Номерата им не се пренасят върху пътищата, отклоняващи се от
тях.

Х

Номерът е четен при направление на пътя запад – изток и нече
тен – при направление север – юг, като четните номера нарастват от
север на юг, а нечетните – от запад на изток. Километражът на пъ
тищата с четни номера се води от запад на изток, а на тези с нечет
ни – от север на юг.

Пътища първи клас

БРОЙ 3
Клас на пътя

Пътища втори клас
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Структура
на номера

Обяснение за отделните класове и случаи

ХХ

Първата цифра показва номера на първокласния път, от който се откло
нява второкласният, а втората – посоката на отклонение (четна – при
отклонение вдясно, и нечетна – вляво, по посока на нарастване кило
метража на първокласния път).

Х0Х
Пътища трети клас с
трицифрени
номера
ХХХ

Х00Х

Пътища трети клас с
четирицифрени номера

ВЕСТНИК

Отклонение от първокласен път: Първата цифра показва номера на
първокласния път, втората е нула, а третата показва посоката на откло
нението (четна – при отклонение вдясно, и нечетна – вляво, по посока
на нарастване километража на първокласния път).
Отклонение от второкласен път: Първите две цифри показват номера
на второкласния път, а третата – посоката на отклонение (четна – при
отклонение вдясно, и нечетна – вляво, по посока на нарастване кило
метража на второкласния път).
Отклонение от първокласен път: Първата цифра показва номера на
първокласния път, втората и третата са нули, а четвъртата показва посо
ката на отклонението (четна – при отклонение вдясно, и нечетна – вля
во, по посока на нарастване километража на първокласния път).

ХХ0Х

Отклонение от второкласен път: Първите две цифри показват номера
на второкласния път, третата е нула, а четвъртата показва посоката
на отклонение (четна – при отклонение вдясно, и нечетна – вляво, по
посока на нарастване километража на второкласния път).

XXXX

Отклонение от третокласен път: Първите три цифри показват номе
ра на третокласния път, а четвъртата – посоката на отклонение (чет
на – при отклонение вдясно, и нечетна – вляво, по посока на нараства
не на километража на третокласния път).

Наименованията на пътищата са изписани при спазване на следните принципи:
1. При начало на пътя извън чертите на населено място или селищно образувание наименованието на пътя
започва с изписване на пътния участък, от който се отделя пътят. Пътният участък се изписва винаги в скоби, а
следващите населени места се отделят с тирета, например път II-58 „(Хасково – Кърджали) – Кому
нига – и т. н.“.
2. При начало на пътя в чертите на населено място или селищно образувание:
– наименованието на пътя започва с населеното място, ако то е изписано в наименованието на пътя от повисокия клас, например път II-51 „Бяла – Копривец и т. н.“ (В случая град Бяла е изписан в наименованието
на път I-5);
– с ок.п. или о.п. и името на населеното място, ако има околовръстен или обходен път, например
път III-189 „Ок.п. София – Банкя“ или път II-14 „о.п. Видин – Кула и т.н.“;
– с наименованието на пътния участък в скоби и населеното място, изписано без тире между тях,
ако то не е изписано в наименованието на пътя от по-високия клас, например път II-37 „(Яблани
ца – Ботевград) Джурово – Етрополе и т. н.“ (В случая село Джурово не е изписано в наименованието
на път I-3).
3. При начало на пътя на държавната граница неговото наименование започва с наименованието
на границата, например път I-9 „Граница Румъния – Дуранкулак – и т. н.“.
Дадените принципи се отнасят и за изписване на края на пътя в неговото наименование.
В текста са използвани следните съкращения: ок.п. – околовръстен път; о.п. – обходен път;
п.к. – пътно кръстовище; п.в. – пътен възел; ГПП – Граничен полицейски пост; Бл – област Бла
гоевград; Бс – област Бургас; Вн – област Варна; ВТ – област Велико Търново; Вд – област Видин;
Вр – област Враца; Гб – област Габрово; Дб – област Добрич; Кн – област Кюстендил; Кж – област
Кърджали; Лч – област Ловеч; Мн – област Монтана; Пз – област Пазарджик; Пк – област Перник;
Пл – област Плевен; Пд – област Пловдив; Рз – област Разград; Рс – област Русе; Сс – област Силистра;
Сл – област Сливен; См – област Смолян; СО – Софийска област; Сф – област София; СЗ – област
Стара Загора; Тщ – област Търговище; Хс – област Хасково; Ш – област Шумен; Яб – област Ямбол.
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Приложение № 2
към т. 2

СПИСЪК
на републиканските пътища в Република България, за които се събира такса
за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса

. Автомагистрали
Номер
на пътя

Име на
пътя

Наименование на пътя

Области

А-1

Тракия

София – Пловдив – Стара Загора – Ямбол - Бургас

Сф, СО, Пз, Пд,
СЗ, Сл, Яб, Бс

А-2

Хемус

София – Ботевград – Шумен – Девня - Варна

Сф, СО, Лч, Пл,
ВТ, Тщ, Ш, Вн

А-3

Струма

София – Перник – Дупница – Благоевград – Симитли Кресна- Сандански – граница Гърция

Сф, Пк, Кн, Бл

А-4

Марица

(Пловдив – Стара Загора) – Харманли – Свиленград –
граница Турция

СЗ, Хс

А-5

Черно
море

Варна - Бургас

Вн, Бс

А-6

Европа

Граница Сърбия - София

СО, Сф
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. Пътища първи клас
Номер
на пътя
1
1
Е-79
2
Е-70
3
Е-83
4
Е-772
5
Е-85*

Наименование на пътя

Области

2

3

Граница Румъния - о.п. Видин - Димово - Ружинци - Белотинци – о.п.Монтана
– о.п.Враца - Мездра - Ботевград - Горни Богров - ок.п. София - Даскалово о.п. Дупница - о.п. Благоевград - о.п. Симитли - Кресна - Кулата - граница
Гърция
Граница Румъния - Русе - Цар Калоян - о.п. Разград - о.п. Шумен Девня - Варна

Рс, Рз, Ш,
Вн

Гара Бяла - о.п. Плевен - Луковит - Коритна - Ябланица - Ботевград

Рс, ВТ, Пл,
Лч, СО

Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен)

Лч, Гб, ВТ,
Тщ, Ш

Русе - Бяла - Полски Тръмбеш - Велико Търново - о.п. Дебелец - Дряново Габрово - Шипка - Казанлък - о.п. Стара Загора - Средец - Димитровград о.п. Хасково - Конуш - Черноочене - Кърджали - Маказа - граница Гърция

Рс, ВТ, Гб,
СЗ, Хс, Кж

6

Граница Македония - Гърляно - о.п. Кюстендил - Радомир - Перник ок.п.София - Долни Богров - Пирдоп - Розино - Карлово - о.п. Калофер - о.п.
Е-871 Казанлък - о.п. Сливен - Лозенец - Карнобат - Бургас
и Е-773
7

Вд, Мн, Вр,
СО, Сф, Пк,
Кн, Бл

Граница Румъния - о.п. Силистра - о.п. Дулово - о.п. Шумен - о.п. Преслав Върбица - Бероново – Мокрен – Зимница - о.п. Елхово – п.к.Лесово - граница
Турция

8

Граница Сърбия- Калотина- Драгоман- ок.п.София- о.п. Ихтиман - Костенец Е-80 Белово - Пазарджик - Пловдив - Поповица - о.п. Хасково - Харманли/Е-85** Любимец-Свиленград - Капитан Андреево
Граница Румъния - Дуранкулак - Шабла - о.п. Kаварна - Балчик - Оброчище 9
Кранево - Златни пясъци - Св. Св. Константин и Елена - Варна - Старо
Е-87 Оряхово - Обзор - о.п. Слънчев бряг - Бургас - Маринка - Звездец – о.п Малко
Търново - граница Турция

Кн, Пк, СО,
Сф, Пд, СЗ,
Сл, Яб, Бс
Сс, Ш, Бс,
Сл, Яб
СО, Сф, Пз,
Пд, Хс

Дб, Вн, Бс

* Международен номер E-85 съвпада с I-5 в участъка от Русе до Хасково.
** Международните номера E-80 и E-85 съвпадат помежду си в участъка от Хасково до
Свиленград.
Международните номера E-83 и E-79 съвпадат помежду си в участъка от Ботевград до
София.
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. Пътища втори клас

ВЕСТНИК

3

БРОЙ 3

Номер
ОБЛАСТИ
на
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪТЯ
пътя
1
2
3
11
(О.п. Видин - Димово) - Симеоново - Ботево - Арчар - Лом - о.п. Kозлодуй Вд, Мн, Вр,
Оряхово - Гиген - Брест - Гулянци - (Дебово - Никопол)
Пл
12
О.п. Видин - Иново - Брегово - граница Сърбия
Вд
13
(Монтана - Враца) Крапчене - Стубел - Криводол - Борован - Бяла Слатина Мн, Вр, Пл
Кнежа - Искър - Долни Дъбник (о.п. Плевен - Луковит)
14
О.п. Видин - Кула - Връшка чука - граница Сърбия
Вд
15
Враца - Борован - Мизия - п.к. Сараево - Оряхово
Вр
16
(Мездра - Ботевград) - Ребърково - Елисейна - Своге - ок.п. София
Вр, СО, Сф
17
(Мездра - Ботевград) - п.в. на I - 3 - п.в. Ботевград на АМ “Хемус”
СО
E79
18
Околовръстен път София
Сф
19
О.п. Симитли - Градево - о.п. Разлог - Банско - Добринище - Гоце Делчев Бл
граница Гърция
21
Русе - о.п. Тутракан - о.п. Силистра
Рс, Сс
23
(Русе - Цар Калоян) - Червена вода - Kубрат - Исперих - Окорш - Овен Рс, Рз, Сс
(о.п. Дулово - о.п. Шумен)
27
(о.п. Шумен - Девня) Нови пазар - Владимирово - ок.п. Добрич - Балчик Ш, Вн, Дб
пристанище Балчик
29
Варна - Аксаково - ок.п. Добрич - Генерал Тошево - граница Румъния
Вн, Дб
34
(Гара Бяла - о.п. Плевен ) п.к. Гривица - Мечка - Дебово - Никопол
Пл
35
(Гара Бяла - о.п. Плевен ) Гривица - Плевен - о.п. Ловеч –Троян - Кърнаре Пл, Лч, Пд
(Розино - Карлово)
37
(Ябланица - Ботевград) Джурово - Етрополе - Златица - Панагюрище СО, Пз, См
Пазарджик - Пещера - Батак - Доспат - Барутин
44
(О.п. Севлиево - В.Търново) - Севлиево - Драгановци –о.п.Поповци- Габрово
Гб
48
О.п. Омуртаг - Котел - п.к. Градец (Бероново - “Мараша”)
Тщ, Сл
49
О.п. Търговище - о.п. Разград - Кубрат - Старо село - (Русе - о.п. Тутракан)
Тщ, Рз, Сс
51
Бяла - Копривец - Водица - о.п. Попово - Светлен - Дралфа - Чудомир Рс, ВТ, Тщ, Рз
о.п. Лозница - Мировец - (о.п. Разград - о.п. Шумен)
52
(Русе - Бяла) - Мечка - Новград - Свищов - Деков - Бяла вода - Никопол
Рс, ВТ, Пл
53
(Полски Тръмбеш - Велико Търново) Поликраище - Горна Оряховица ВТ, Сл, Яб,
о.п. Лясковец - Елена - Стара река - Бяла - о.п. Сливен - о.п. Ямбол - Калчево
Бс
- Средец
54
(Бяла - Полски Тръмбеш) Кв. Гара Бяла - Ценово - Пиперково - Караманово Рс, ВТ
Вардим - (Новград - Свищов)
55
О.п. Дебелец - Килифарево - Гурково - Долно Паничерево - Нова Загора ВТ, СЗ, Сл,
Млекарево - Новоселец - Радецки - ТЕЦ II - Полски Градец - Мъдрец - Главан
Хс
- Младиново - Свиленград
56
О.п.Шипка - Павел Баня - Брезово - Раковски - Калековец - п.в. “Пловдив
СЗ, Пд
изток” - п.в. “Рогош” - п.к. Асеновград
57
О.п. Стара Загора - Могила - Сърнево - о.п. Раднево - Пет могили - Новоселец
СЗ, Сл
58
(Конуш - Черноочене) - Комунига - Тополово - Асеновград
Кж, Пд
59
(Кърджали - Маказа) - Момчилград - Звездел - Крумовград - Ивайловград Кж, Хс
Славеево - граница Гърция
62
О.п. Кюстендил - о.п. Дупница - Клисура - Самоков
Кн, СО
63
Перник - Мещица - Брезник - Трън - Стрезимировци
Пк
64
Карлово - Баня - Долна Махала - Труд - п.в. “ Труд ” - Пловдив
Пд

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

1
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3

66
Част
О.п. Сливен – Hова Загора - о.п. Стара Загора - о.п. Чирпан - Поповица
от

Сл, СЗ, Пд

Е-773
71

О.п. Силистра - Средище - Хитово - Карапелит - ок.п. Добрич - Батово Оброчище

Сс, Дб

73

О.п. Шумен - Радко Димитриево - Смядово - Веселиново - Лозарево (Карнобат - Бургас)

Ш, Бс

74

О.п. Преслав - Преслав - о.п. Търговище - Въбел - Здравец - Подгорица (Дралфа - Чудомир)

Ш, Тщ

76

(О.п. Елхово – п.к. Лесово) - Княжево - Тополовград - Българска поляна Богомил - Харманли

Яб, Хс

79

О.п. Елхово - Болярово - Средец - кв. Меден рудник - (Бургас - Маринка)

Яб, Бс

81

Ок.п. София - Петрохан - о.п. Берковица - Благово - о.п. Монтана - Лом

Сф, СО, Мн

82

Костенец - Радуил - Боровец - Самоков - Панчарево - ок.п. София

84

(Белово - Пазарджик) Звъничево - Ветрен дол - Велинград - Юндола - Якоруда
- о.п. Разлог

Пз, Бл

86

(Пазарджик - Пловдив) - Асеновград - Бачково - Хвойна - Чепеларе Соколовци - Смолян - Търън - Средногорци - Рудозем - граница Гърция

Пд, См

СО, Сф

88
(Любимец - Свиленград) - граница Гърция

Хс

89

Ново село – А4 “Марица” – (Младиново – Свиленград )

Хс

97

Ок. п. Добрич (п.к.с II - 71 кв. Рилци - по часовниковата стрелка)

Дб

99

(Бургас - Маринка) – Созопол - Приморско - Царево – Малко Търново

E85

(о.п.Малко Търново – граница Турция)

Бс

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 3

V. Пътища трети клас
Номер
Наименование на пътя
на пътя
1
2
101 Враца – Криводол –Бойчиновци – Мърчево – Лехчево – Хайредин – Гложене
– (о.п. Kозлодуй – Оряхово)
102
103
104
105
106
107
108
109
112
114
118
121
122
133
134
137
141
161
162
164
181
189
197
198
202
204
205
206
207
208
211

(Димово - Ружинци) Бела - Белоградчик - Средогрив - Долни Лом - Белимел Монтана
Мездра – Горна Кремена – Горна Бешовица – Роман
(О.п.Дупница - о.п.Благоевград ) - Бобошево - Четирци
(Ботевград - Горни Богров) Елешница - Столник - Елин Пелин - Нови хан (ок.п.София - о.п. Ихтиман)
О.п. Благоевград - Зелен дол - Селище - Станке Лисичково граница Македония
(О.п.Дупница - о.п.Благоевград ) - Кочериново - Рила - Рилски манастир Кирилова поляна
(Кресна - Кулата) - Петрич
(Кресна - Кулата) - Мелник
(Арчар - Лом) Добри дол - Дреновец - Дъбова махала - Брусарци Смирненски - Славотин - о.п. Монтана
Лом - Сталийска махала - Дондуково - Дреновец - Ружинци - Чупрене местността Бялата вода
Гулянци - Подем - Долна Митрополия - (о.п. Плевен - Луковит)
Иново - Градец - Периловец - Шишенци - Бойница - Кула
Брегово - Ново Село - Капитановци - о.п. Видин
Бяла Слатина - Търнава - Алтимир - Бързина – Манастирище – Михайлово –
Септемврийци–Вълчедръм - Мокреш - (о.п. Монтана - Лом)
Бяла Слатина - Габаре - Горна Бешовица
Кнежа - Гостиля - Ставерци – Крушовене (Оряхово - Гиген)
Кула - Грамада - Срацимирово - (о.п. Видин - Димово)
Ребърково - Люти дол - Рашково - Радотина - Литаково - Ботевград
(Елисейна - Своге) - Миланово - Долна Бела речка - Стояново (Монтана - Враца)
Своге - Искрец - Бучин проход
Ок.п. София - Бистрица – Железница – Ковачевци – Поповяне – (Алино –
Долна Диканя)
Ок.п. София - Банкя
Гоце Делчев - Сатовча - Доспат - Борино - Тешел - Настан - Девин
Гоце Делчев - Катунци - Чучулигово - Петрич - Първомай граница Македония
(Русе - Цар Калоян) - Щръклево - Кацелово - Опака - Попово
О.п. Разград - Ломци - Попово - Славяново - Долец - Добротица (Велико Търново - о.п. Омуртаг)
О.п. Разград - Ясеновец - Лудогорци - Исперих - Стефан Kараджа Белица - о.п. Тутракан
(О.п. Разград - о.п. Шумен) - Пороище - Студенец - Ловско - Лозница
(О.п. Шумен - Девня) - Ветрино - Калоян - Векилски - Кочмар - Тервел Алеково - (о.п. Силистра - о.п. Дулово)
(О.п. Шумен - Девня) - Провадия - Дългопол - Комунари - Дъскотна - Айтос
(О.п. Тутракан - о.п. Силистра) - Поляна - Попина - пристанище Попина

Области
3
Вр, Мн
Вд, Мн
Вр, Лч
Кн
СО
Бл
Кн
Бл
Бл
Вд, Мн
Мн, Вд
Пл
Вд
Вд
Вр, Мн
Вр
Пл
Вд
Вр, СО
СО, Мн, Вр
СО
Сф, СО
Сф
Бл, См
Бл
Рс, Тщ
Рз, Тщ
Рз,Сс
Рз
Вн, Ш, Дб, Сс
Вн, Бс
Сс

БРОЙ 3
1
213
215
216
218
235
293
296
301
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2
О.п. Силистра - Айдемир - Силистра - Калипетрово - о.п. Силистра
О.п. Силистра - Ферибот Силистра - граница Румъния
(О.п. Тутракан - о.п. Силистра) - Ситово - Добротица - Златоклас - Чернолик –
Поройно - Дулово - о.п. Дулово
(О.п. Тутракан - о.п. Силистра) - Професор Иширково - Брадвари - Водно (Поройно - Дулово)
Окорш – Паисиево – Звенимир – Подлес - Главиница – Сокол – Зафирово –
Малък Преславец – пристанище Малък Преславец
Ок.п. Добрич - Паскалево - Крушари - Коритен - граница Румъния
Генерал Тошево – Преселенци – Василево – о.п.Каварна
(Гара Бяла – о.п.Плевен) – Козар Белене – Левски – Летница - Умаревци –
Ловеч

302
303
304
305
306
307
308
357
358
375
376
377
379

(Пещера – Батак) – Нова махала –м.Вълча поляна

401

Микре – Ловеч – (Кормянско – Малки Вършец)

402

(Български извор - Микре) - Борима - Дълбок дол - гара Добродан (о.п.Ловеч Троян)
(О.п. Севлиево – Велико Търново) – Кормянско - Малки Вършец – Крамолин –
Сухиндол – Павликени

404
405
406
407
408
409
484
488
501
502
503

3
Сс
Сс
Сс
Сс
Сс
Дб
Дб
Пл, Лч

(Гара Бяла - о.п. Плевен) - Морава - Драгомирово - Българско Сливово ВТ
Царевец
(Гара Бяла - о.п. Плевен) Българене - Левски - Бутово - о.п. Павликени - Мусина
Пл, ВТ, Гб
- Пушево - Керека - (Дряново - Гостилица)
(Гара Бяла - о.п. Плевен) - Изгрев–Трънчовица - Бацова махала - Новачене Пл
Дебово
(О.п. Плевен - Луковит) - Крушовица - Садовец - Дерманци - Торос –Гложене
Пл, Лч
Луковит - Червен бряг – Чомаковци - Еница – Кнежа - Оряхово
Лч, Пл, Вр
Луковит - Дерманци - Угърчин - Микре
Лч
(Ябланица – Ботевград) – Правешка лакавица – Калугерово – Своде – Роман –
СО, Вр
Кунино – Реселец – Червен бряг
(О.п. Ловеч - Троян) - Орешак – (Дебнево - Велчево)
(Троян - Кърнаре) - Шипково - Рибарица - Тетевен - Гложене - Ябланица Добревци - (Роман - Златна Панега)
(Пазарджик - Пещера) - Бяга - Исперихово - Йоаким Груево - Пловдив
(Батак - Доспат) - Цигов чарк - Ракитово - (Ветрен дол - Велинград)
Пещера – Брацигово – Равногор

403
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(О.п. Севлиево - Велико Търново) - Богатово - Севлиево - Сенник - Градница Бериево - Дебнево
(О.п. Севлиево - Велико Търново) - Добромирка - Вишовград - Бяла черква Павликени - Батак - Караисен - Алеково - Царевец - Свищов
(О.п. Севлиево – Велико Търново) – (Севлиево – Янтра)
(Велико Търново - о.п. Омуртаг) Моравица - Ново Градище - Мирово - Стражица
- Царски извор - Лозен – Орловец - Полски Тръмбеш Страхилово - Павел - Совата - Царевец
(Велико Търново - о.п. Омуртаг) - Илийно - Стеврек– Глоговец –(Елена - Стара
река)
О.п. Омуртаг - Априлово - Светлен
(О.п. Омуртаг - Котел) - Кипилово - (Елена - Стара река)
П.к. Градец - Градец - Ичера - Сливен
Русе - Иваново - Две могили - Бяла
Полски Тръмбеш - Обединение - Горна Липница - (Павликени - Батак)
Средец - Опан - Симеоновград

Лч
Лч
Пз, Пд
Пз
Пз
Пз
Лч, Гб
Лч
Гб, ВТ
Гб, Лч
Гб, ВТ
Гб
Тщ, ВТ
Тщ, ВТ
Тщ
Сл
Сл
Рс
ВТ
СЗ, Хс

С Т Р.

80
1
504
505
506
507
508
513
514
536
539
551
552
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2
(Полски Тръмбеш - Велико Търново) Самоводене - Ресен - Градина Обединение - Масларево - Алеково
(О.п. Хасково - Конуш) - Манастир - Малево - Корен - Голям извор - Тънково Върбово - Орешец - Малко Градище - Сива река - (Любимец - Свиленград)
(Димитровград - о.п. Хасково) - Добрич - Горски извор - Светлина - Сусам Хасковски минерални бани - Караманци - Петелово - (Конуш - Черноочене)
Кърджали - Жинзифово - Чифлик - Мост - Долно Войводино - Манастир
(Кърджали – Маказа) – Джебел – Рогозче – Фотиново – Домище –Подкова
О.п. Попово - (Попово - Ломци)
(Копривец - Водица) - Камен - Драганово - Долна Оряховица - Горна
Оряховица - Велико Търново
О.п. Ямбол - Роза - Меден кладенец - Скалица - Маца - (ТЕЦ II - Полски
Градец)
Средец - Дюлево - Русокастро - Трояново - Айтос (Карнобат - Бургас)
О.п. Дебелец - Плаково - Средни колиби - Елена
(Килифарево – Гурково) Вонеща вода – Белица – Трявна - Жълтеш - Габрово

БРОЙ 3
3
ВТ
Хс
Хс, Кж
Кж, Хс
Кж
Тщ
ВТ
Яб, СЗ
Бс
ВТ
ВТ,Гб

592

Нова Загора - Раднево - Гълъбово - Симеоновград - Харманли
(Нова Загора - Млекарево) - Омарчево - Кермен - Безмер - о.п. Ямбол
Полски Градец - Светлина - Тополовград - Устрем
П.в.”Рогош” - Маноле - Оризово - Черна гора - (о.п.Чирпан Братя Даскалови)
Крумовград - Ковил - Джанка - Поточница - Студен кладенец - Рабово Пчелари
(Момчилград - Крумовград) – Подкова –Кукуряк – Токачка – Крумовград

593
597
598
601

(Крумовград - Ивайловград) - Падало - Орешари - Маджари - Долно Ботево
Ивайловград - Дъбовец - Малко Градище - Любимец
Ивайловград - Свирачи - Мандрица
О.п. Кюстендил – Драговищица – Долно Уйно – граница Сърбия

602
603
604
605

(О.п. Кюстендил - Радомир) - Коняво - Горна Козница - Мала Фуча - Бобов дол
Кн
Радомир - Копаница - Косача - Ковачевци - Чепино - (Габров дол - Мурено)
Пк
(О.п. Кюстендил - Радомир) Върба - Бобораци - Жедна
Пк
(Радомир - Перник) Батановци - Палилула - Ноевци - Габров дол - Мурено Пк
Враня стена
(Пирдоп - Розино) - Копривщица - Стрелча - Кръстевич - Красново Беловица - Любен - Неделево - Голям чардак - Малък чардак - Строево - (Труд СО, Пз, Пд
- Пловдив)
О.п. Калофер - Априлци - Велчево - (Орешак - Дебнево)
Пд, Лч
О.п. Казанлък - Средногорово - Пъстрово - Чирпан
СЗ
(Казанлък – о.п. Сливен) – Радунци – Кръстец – Плачковци – Трявна – Царева
СЗ, Гб
ливада – Дряново – Гостилица – Буря –(III-406)

554
555
559
565
591

606
607
608
609
621
622
623
627
637
638

(О.п.Кюстендил - о.п. Дупница) Невестино - Катрище - Горна Гращица
(О.п.Кюстендил - о.п. Дупница) Невестино - Четирци - Църварица - Черна
скала - граница Македония
(О.п.Кюстендил - о.п. Дупница) - Мламолово - Бобов дол - Жедна - Извор Лобош - Земен - Враня стена - Габрешевци
(Клисура - Самоков) - Рельово - Алино - Долна Диканя - Друган - Радомир
(Трън - Стрезимировци) - Вукан - Пенкьовци - Трекляно - Габрешевци - Злогош
- Драговищица
(Мещица - Брезник) - Бабица - Златуша - Росоман - Пожарево - Гурмазово Божурище

Сл, СЗ, Хс
Сл, Яб
СЗ,Хс
Пд, СЗ
Кж,Хс
Кж
Кж,Хс
Хс
Хс
Кн

Кн
Кн
Кн, Пк
СО, Пк
Пк, Кн
Пк, СО
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3

641
642

(Карлово - Баня) – Марино поле - (Карлово - о.п. Калофер)
(Баня - Долна махала) - Хисаря - Черничево - Дуванлии - Калояново (Долна махала - Труд)
Нова Загора - Баня –Твърдица - Елена
О.п. Чирпан - Зетьово - Димитровград - Брод - Златополе - Райново Симеоновград
О.п. Чирпан - Братя Даскалови - Православ - Брезово
(О.п. Чирпан - Поповица) Плодовитово - Оризово - Гранит - Чоба - Брезово
(О.п. Чирпан - Поповица) Плодовитово - Градина - Първомай - Дълбок извор (Болярци - Асеновград)
(О.п. Дулово - о.п. Шумен) - Секулово - Тодор Икономово - Никола Козлево Хърсово - Стоян Михайловски - Нови пазар - (о.п. Шумен - Девня)
(О.п. Дулово - о.п. Шумен) - Пристое - Духовец - Подайва - Исперих
(О.п. Преслав - Върбица) Менгишево - Долно Новково - о.п. Омуртаг
Бероново - Сунгурларе - Мъдрино - (Лозарево - Карнобат)
(О.п. Преслав - Върбица) Менгишево - Величка - Ябланово - Малко село Филаретово - Тича (о.п. Омуртаг - Котел)
(Мокрен – Зимница) - Стралджа - Воденичане - Недялско - Александрово -

Пд

662
663
664
666
667
701
702
704
705
706
707

Оман – Голямо Крушево (Болярово – Средец)
731
761
795
801

815

Радко Димитриево - Друмево - Черноок - Храброво - (Провадия - Дългопол)
Княжево - Устрем – Радовец – Маточина - граница Турция
(Болярово - Средец) - Драка - Малина - Житосвят - Драганци - Карнобат
(Ок.п. София - о.п. Ихтиман) Вакарел - Белица - Поибрене - Оборище Панагюрище - Стрелча
(Калотина - ок.п. София) - Банкя - Дивотино - Перник
(О.п. Ихтиман - Костенец) - Мухово - язовир ”Тополница” - Лесичово Калугерово - Динката - (Панагюрище - Пазарджик)
Поповица - Болярци - Асеновград
(Пазарджик - Пловдив) - п.в. Царацово - Бенковски - Войсил - Съединение
О.п. Хасково - кв. Болярово - Хасковски минерални бани
(Поповица - о.п. Хасково) Върбица - Скобелево - (о.п.Чирпан - Зетьово)
(Харманли - Любимец) - Иваново - Долни Главанак - Тополово - Ръженово Силен (Маджари - Долно Ботево)
Любимец - Йерусалимово - Изворово - (Главан - Младиново)
(Ок.п.София - Петрохан) - Богьовци - Сливница - Гургулят - Ракита - Брезник Палилула
(Петрохан - о.п. Берковица) - Вършец - (Долна Бела речка - Стояново)
(Ок.п.София - Петрохан) - Годеч - Драгоман - Габер - Владиславци - Круша Врабча - (Брезник - Трън)
(Петрохан – о.п. Берковица) – Берковица – (о.п. Берковица – Благово)

816
817

(Монтана - Лом) - Ерден - Мърчево
(о.п. Берковица – Благово) – Боровци – (Белимел – Монтана)

802
803
804
805
806
807
808
809
811
812
813

818

(Монтана – Лом) – Дългоделци – Вълчедръм – Долни Цибър – пристанище
Долни Цибър

822
842
843
861
862

Самоков - Живково - Ихтиман
Юндола - Голямо Белово - Белово
Велинград - Горски пункт ”Селище” - Сърница - Крушата - (Батак - Доспат)
(Бачково - Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - местност Здравец - местност
Момина вода - местност Рожен (Чепеларе - Соколовци)
Пловдив – Първенец – Лилково – Чуруково – Михалково

863

Соколовци - Момчиловци - Славейно - Петково – Малка Арда – БанитеСтояново - п.к.Стояново

864

(Чепеларе - Соколовци) - Пампорово - Стойките

Пд
Сл, ВТ
СЗ, Хс
СЗ, Пд
СЗ, Пд
СЗ, Пд
Сс,Ш
Ш, Рз
Ш,Тщ
Бс
Тщ, Сл
Яб
Ш, Вн
Хс
Бс
СО, Пз
Сф, Пк
СО, Пз
Пд
Пд
Хс
Хс, СЗ
Хс
Хс
СО, Пк
Мн
СО, Пк
Мн
Мн
Мн
Мн
СО
Пз
Пз, См
Пд, См
Пд, См
См,Кж
См

С Т Р.
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1
865
866
867
868
901
902
904
906
907
908
992
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2
(Търън - Средногорци) п.к. Стояново - Ардино - Бойно - Kърджали
Смолян - Стойките - Широка лъка - Михалково - Кричим - Стамболийски (Пазарджик - Пловдив)
Средногорци – Мадан – Златоград – Бенковски – (Кърджали – Маказа)
Рудозем - Смолян
Шабла - Фар “Шабла” - Тюленово - Камен бряг - Българево - Каварна
Оброчище - Кичево - (“Свети Константин” - Варна)
Старо Оряхово - Долни чифлик - Гроздьово - Бозвелийско - (Провадия Дългопол)
(Старо Оряхово - Обзор) - Дюлино - Оризаре - Каблешково - (о.п. Слънчев
бряг - Бургас)
(Маринка - Звездец) – Визица - (Царево - Малко Търново)
(Маринка - Звездец) местност Босна - (Болярово - Средец)
(Бургас - Созопол) - Росен - Веселие - Ясна поляна - Приморско

БРОЙ 3
3
См, Кж
См, Пд
См, Кж
См
Дб
Дб, Вн
Вн
Вн, Бс
Бс
Бс
Бс

1001 (Ботевград - Горни Богров) Витиня - Горно Камарци - (Долни Богров - Пирдоп)

СО

1002 Враца - пещера Леденика

Вр

1003 (Даскалово - о.п. Дупница) - Рударци - Кладница - Селимица

Пк

1004 Враца - Паволче - Челопек - връх Вола
1005 (О.п. Дупница - о.п.Благоевград ) - Смочево - Рила

Вр
Кн

1006 О.п. Благоевград - Покровник - Падеж - Габрово - граница Македония

Бл

1007 (О.п. Симитли - Кресна) - Полето - Брежани

Бл

1008

(Кресна - Кулата) Струмяни – Микрево - Раздол - Клепало - граница
Македония

Бл

1011 (Мърчево - Лехчево) Владимирово - Мадан - Септемврийци

Мн

1022 (Белимел – Монтана) – Железна – Чипровци – Мартиново-ГПП

Мн

1024

(Белимел – Монтана) – Гаврил Геново – Георги Дамяново – Говежда – Дълги
дел – ГПП

Мн

1061 Зелен дол - Покровник

Бл

1082 III–108 - Рибник - Лебница - Струма - Вълково - Микрево - Кресна

Бл

1084 III–108 - Старчево - Карналово - Михнево - Кавракирово - Първомай

Бл

1102

Арчар - Мали Дреновец - Извор – Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш граница Сърбия

Вд

1104 Кладоруб - Рабиша - Раяновци

Вд

1106 Гулянци - Шияково – Ленково - Бръшляница - (п.к. Гривица - Мечка)

Пл

1121 Брусарци - Крива бара - Дондуково

Мн

1142 Дреновец - Воднянци - Костичовци - (Извор - Димово)

Вд

1221 О.п. Видин - Покрайна - Антимово - Кошава

Вд

1301 Криводол - Галатин - Лесура - Фурен - Бели брод - Лехчево
1302 Криводол - Голямо Бабино - Пудрия - Главаци - III–162

Вр, Мн
Вр
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1304 Бяла Слатина - Търнак - Лазарово - Бреница –Глава
Вр, Пл
(Кнежа
Искър)
Глава
Койнаре
Чомаковци
Лепица
Габаре
Върбица
1306
Пл, Вр
Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)
1307 Искър - Староселци– Ставерци

Пл

1308 Искър - Писарево - Горни Дъбник (о.п. Плевен - Луковит)

Пл

1401 (Кула - Връшка чука)– Киряево - Раковица –Подгоре - Раяновци –Ошане Вещица - Белоградчик

Вд

1403 Подгоре - Шишманово - Макреш - гара Макреш - (о.п. Видин - Димово)

Вд

1411 (Кула - Грамада) - Буковец - Слана бара - о.п. Видин

Вд

1412 (Кула - Грамада) - Раковица

Вд

1413 Грамада – п.к. Бояново - Синаговци - Дунавци (о.п. Видин - Димово)

Вд

1503 (Борован - Мизия) - Софрониево - Бутан (Хайредин - Гложене)

Вр

1621 (Стояново - Главаци) - Сумер - (Монтана - Враца)
1622 „Миланово – ски писта „Пършевица“ – (Враца – пещера „Леденика“)
1801 ок.п.София – кв. Суходол – Мало Бучино – Големо Бучино – Перник (кв.
Мошино)

Мн
СО, Вр
Сф, Пк

1901 Банско - Баня (Якоруда - о.п. Разлог)

Бл

1903 (Добринище - Гоце Делчев)– Елешница - (Якоруда - о.п. Разлог)

Бл

1905 (Добринище - Гоце Делчев) Господинци - Балдево - Огняново – Марчево п.к. Гърмен - (Гоце Делчев - Сатовча)

Бл

1906 (Гоце Делчев - граница Гърция) Копривлен - п.к. Нова ловча - Парил Голешево - Петрово - Катунци

Бл

1907 (Гоце Делчев - граница Гърция) Копривлен - Хаджидимово - Блатска

Бл

1972 (Гоце Делчев - Сатовча) Дебница –Хвостяне - Блатска - Абланица - Вълкосел Фъргово - (Сатовча - Доспат)

Бл

1981 /III-198/Катунци – Чучулигово/Чучулигово – Кулата - /I-1/

Бл

2001
2002

(Русе - Цар Калоян) - Писанец - Ветово - Глоджево - (о.п. Разград - Кубрат)

Рс, Рз

Цар Калоян - Костанденец - Захари Стояново - Съдина - Зараево - Попово

Рз, Тщ

2003 (Цар Калоян - о.п. Разград ) Осенец - Дряновец - Сеново - Глоджево

Рз, Рс

2004 (Цар Калоян - о.п. Разград) Осенец - Балкански - (о.п.Разград–Ломци)

Рз

2005 (О.п. Разград - о.п. Шумен) - п.к. Желязковец - Самуил - Хърсово - Богданци Ножарово - Владимировци –Здравец - Подайва

Рз

2006 (О.п. Шумен - Девня) Мътница – Мадара – Каспичан (о.п. Шумен - Девня)

Ш

2007 (О.п. Шумен - Девня) Каспичан - Плиска - Златна нива

Ш

2008 (Девня – Варна) – кв. Повеляново – Езерово – Варна

Вн

2009 (Девня – Варна) – Чернево – Суворово

Вн

2042 Добротица – Присойна - Любичево - (о.п. Омуртаг - Априлово)

Тщ

С Т Р.
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2
2072 (Ветрино – Калоян) – Добротич – Михалич – Искър – Вълчи дол
2073 Векилски - Пет могили - Никола Козлево
2075 (Векилски - Кочмар) - Орляк - Зърнево - Цани Гинчево - Никола Козлево

3
Вн
Ш
Дч, Ш

2077 (Тервел - Алеково) Честименско - Каблешково - Межден - (о.п. Силистра о.п. Дулово)

Сс, Дб

2082 (Провадия - Дългопол) - Кривня - Равна - Неново - Косово - Марково - Кюлевча Мадара

Вн, Ш

2083 (Провадия - Дългопол) - п.к. Сава - Цонево - Гроздьово

Вн

2085 (Дъскотна - Айтос) - Руен - Преображенци - Просенек - Горица - (Дюлино Оризаре)

Бс

2102 (Русе - о.п. Тутракан) Сливо поле - Борисово - Черешово – Юпер – Божурово Бисерци - (Кубрат - Старо село)
2104 (О.п.Тутракан - о.п. Силистра) Търновци - Черногор - Главиница
2302 Червена вода - Семерджиево – Ветово – Сеново – Просторно – (о.п. Разград Кубрат)
2304 (Кубрат - Исперих) Малък Поровец - резиденция “Воден” - Острово
2305 Исперих - Яким Груево - Конево - Зебил - Вълкан

Рс, Рз
Сс
Рс, Рз
Рз
Рз, Сс

2306 (Исперих - Окорш) Тодорово - Печеница - Средоселци – Къпиновци (Подайва Исперих)

Рз

2307 Овен - Руйно - Яребица - Правда - Главиница

Сс

2702 (Владимирово - ок.п. Добрич) Одринци– Ведрина - п.к. гара Оборище - Генерал
Киселово - Вълчи дол - Щипско - Суворово

Дб, Вн

2901 (Аксаково - ок.п. Добрич) - Калиманци - Изгрев –Левски - Суворово - Ветрино

Вн

2902 (Аксаково - ок.п. Добрич) - Панорама –Куманово - (Оброчище - Кичево)

Вн

2903 Генерал Тошево - Къпиново - Изворово - Красен - Росица - п.к. Лозница граница Румъния

Дб

2904 (Генерал Тошево - граница Румъния) Кардам - Спасово - Бежаново –Захари
Стояново - Дуранкулак

Дб

2932 Крушари - Полковник Дяково - Добрин - (Красен - Росица)

Дб

2961 (Василево - Каварна) Конаре - Белгун - Септемврийци - Нейково - Божаново (Дуранкулак - Шабла)

Дб

2963 (Василево - Каварна) Вранино–Челопечене - Белгун - Сърнино - Спасово

Дб

3002 (Гара Бяла - о.п. Плевен) Българене - Стежерово - Божурлук - (Свищов - Деков)

Пл

3004 (О.п. Плевен - Луковит) - Опанец - Долна Митрополия - Тръстеник - Оряховица (Ставерци - Крушовене)

Пл

3005 (О.п. Плевен - Луковит) Ясен - Търнене - Градина – Петърница - Бъркач Беглеж - Катунец - (Радювене - Орляне)

Пл, Лч

3006 (О.п. Плевен - Луковит) Радомирци - Рупци - Червен бряг

Пл

3008 (Луковит - Коритна) Петревене - Беленци - Орешене - (Роман - Златна Панега)

Лч

3009 (Ябланица - Ботевград) Правец - (Джурово - Етрополе)

СО

БРОЙ 3
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3011 Летница - Горско Сливово - Крамолин - Горско Косово - Бяла река - Горско
Калугерово - (Добромирка - Вишовград)

Лч, Гб,
ВТ

3013 (Летница - Умаревци) - Деветаки - Брестово - Къкрина - (Ловеч - Севлиево)

Лч

3031 О.п. Павликени - Стамболово - Русаля - Хотница - Самоводене
3082 (Своде - Роман) - Батулци – Златна панега – (Коритна – Български извор)

Вт

3402 (П.к. Гривица - Мечка) Коиловци - Славяново - Пордим - Вълчетрън - Дойренци
(Летница - Умаревци)
3404 Дебово - Любеново (Бяла вода - Никопол)

Пл, Лч
Пл

3501 (Гривица - Плевен) - Згалево - Пордим - Одърне - Каменец –Летница
3502 (Плевен - о.п. Ловеч) Брестовец - Горталово - Беглеж -

Вр, Лч

Бежаново - Ъглен

(Садовец - Дерманци)

Пл, Лч
Пл, Лч

3504 Ловеч - Радювене - Орляне - Угърчин

Лч

3505 (О.п. Ловеч - Троян) - Казачево - Стефаново - Дебнево - Велчево

Лч

3701 Етрополе - Рибарица - Ямна - Черни Вит - (Тетевен - Гложене)

СО, Лч

3703 Пазарджик - Добровница - (Мало Конаре - Пищигово)

Пз

3704 Пазарджик - Бошуля - Ветрен - АМ “Тракия”

Пз

3706 (Пазаджик - Пещера) – Дебращица – Црънча - Паталеница - Ветрен дол

Пз

4003 (Микре - о.п. Севлиево) - Прелом - (Ловеч - Севлиево)

Лч

4004 (Велико Търново - о.п. Омуртаг) - Джулюница - Горско Ново село - Златарица (о.п.Лясковец - Елена)

ВТ

4005 (Велико Търново - о.п. Омуртаг) гара Кесарево - Стражица

ВТ

4006 (Велико Търново - о.п. Омуртаг) Антоново - Орач - Стойново - Пчелно (Илийно - Стеврек)

Тщ

4008 (О.п. Омуртаг - о.п. Търговище) Пролаз - Вардун - (Долно Новково - о.п.
Омуртаг)

Тщ

4009 О.п. Търговище - Лиляк - Александрово - Пресиян – Горна Кабда - Долна Кабда (о.п. Омуртаг - Априлово)

Тщ

4041 Севлиево - Янтра - Скалско - Геша - Дряново

Гб

4072 Стражица - Николаево - (Камен - Попово)

ВТ

4073 Царски извор - Горски Горен Тръмбеш - Драганово

ВТ

4082 (Илийно - Стеврек) Глашатай – Капище – Банковец - Длъжка поляна - Чешма Кесарево - гара Кесарево (Велико Търново - о.п. Омуртаг)

Тщ, ВТ
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4402 (Севлиево - Драгановци) - Горна Росица - Гъбене – Райновци - Враниловци (Драгановци - Габрово)

Гб

4403 Габрово - Рязковци - Ветрово - Шипчените – Кози рог - (Севлиево - Янтра)

Гб

4404 Габрово - Трънито - Дебел дял - Музга - Гъбене

Гб

4802 (О.п. Омуртаг - Котел) – Илийно

Тщ

4902 (О.п. Разград - Кубрат) - Побит камък - Острово - Завет - Веселец

Рз

4904 (о.п. Разград - Кубрат) - жп гара Разград – (Разград - Дянково)

Рз

5001 (Русе - Бяла) - Две могили - Широково - Острица - (Кацелово - Опака)

Рс

5002 (Дряново – Габрово) Донино- Велковци - Скалско – Славейково - Гостилица

Гб

5003 (Полски Тръмбеш - Велико Търново) - Янтра - (Драганово - Долна Оряховица)

ВТ

5004 (Дряново - Габрово) - Рязковци - (Габрово - Трънито)

Гб

5005 (Габрово – Казанлък) - Национален парк “Шипка” - Национален парк “Бузлуджа”

СЗ

5006 Габрово - Стоманеците - Зелено дърво - Узана

Гб

5007 (Казанлък – о.п. Стара Загора) Ягода - Шаново - Зимница - Ветрен - Николаево Гурково - Конаре – Твърдица
5008 (Казанлък – о.п. Стара Загора) - Борилово - Пряпорец - Старозагорски бани
5009 (Конуш - Черноочене) – Зорница - Бели пласт - Стремци - Рани лист (Черноочене - Кърджали)
5031 Опан - Венец - Разделна - Гълъбово
5071 Чифлик - Мургово - Горна крепост - Стремци - Три могили – Драганово Черноочене
5072 (Чифлик - Мост) - Перперек - Кокиче - Миладиново - Рудина - Сестринско Поповец - Зимовина - Лясковец - (Силен - Долно Ботево)

СЗ, Сл
СЗ
Хс, Кж
СЗ
Кж
Кж, Хс

5073 (Мургово-Горна крепост) – Археологически комплекс „Перперикон“

Кж

5074 (Долно Войводино - Манастир) – Книжовник - Жълти бряг – Стамболово Гледка - Голям извор

Хс

5082 Джебел – Папрат - Мишевско – Църквица - Синчец - (Ардино - Бойно)

Кж

5084 (Джебел - Рогозче) - Мрежичко - Устрен - Припек

Кж

5101 (Бяла - Копривец) - Пет кладенци - Борово - (Русе - Бяла)

Рс

5102 Мировец - Буховци - Острец - Надарево - Дългач - Певец (Преслав - о.п. Търговище)

Тщ

5201 Нов град - Джулюница - Пиперково

Рс

5202 Деков - Белене

Пл

5301 (О.п. Лясковец - Елена) Мерданя - Златарица

ВТ

5302 (О.п. Лясковец - Елена) Миндя - Къпиново - Присово - о.п. Дебелец

ВТ

Д Ъ Р Ж А В Е Н14 В Е С Т Н И К
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5303 О.п. север на Ямбол
5304 Ямбол - Кукорево – (Зимница – о.п.Елхово)
5305 Ямбол - Веселиново - Завой - Жельо Войвода - Калояново (о.п. Сливен Лозенец)
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3
Яб
Яб
Яб, Сл

5308 Калчево - Саранско - Каменец - Стефан Караджово - (Болярово - Средец)

Яб

5391 Трояново - Аспарухово - Крушево - Детелина - (Драганци - Карнобат)

Бс

5392 (Трояново - Айтос) Винарско - Кръстина - Камено - Братово

Бс

5393 (Камено - Братово) - КПП3 “Лукойл - Нефтохим”

Бс

5402 Ценово - Обретеник - (Русе - Бяла)

Рс

5502 (Килифарево - Гурково) - Ялово - Ганчовец - Дряново

ВТ, Гб

5503 (Нова Загора - Млекарево) Радево - Еленово - Златари - Бояджик - Болярско (о.п. Ямбол - Роза)

Сл. Яб

5504 Мъдрец - Искрица - Медникарово - п.к. Обручище - (Раднево - Гълъбово)
5505 Мъдрец - Орлов дол - (Светлина - Тополовград)

СЗ
СЗ, Хс

5507 (Младиново - Свиленград) - Левка - Студена - Радовец

Хс

5509 Свиленград - Райкова могила - Щит - Пашово - Сладун - Варник - Маточина

Хс

5522 Габрово - Орловци - Донино (Дряново - Габрово)

Гб

5524 (Орловци - Донино) - Кметовци - Черневци - Боженците

Гб

5601 Шипка - Шейново – Дунавци (о.п. Калофер - Казанлък)

СЗ

5603 (Павел баня - Брезово) - Горно Ново село - Долно Ново село - Найденово Голям дол - Братя Даскалово

СЗ

5604 Брезово - Дрангово - Стрелци - Сухозем – Долна махала

Пд

5701 Сърнево - Пшеничево - Хан Аспарух – (Нова Загора - о.п. Стара Загора)

Сз

5802 Тополово - Леново - Поройна (Първомай - Дълбок извор)

Пд

5901 Момчилград - Раван - Нановица - Гургулица - Зорница

Кж

5902 (Момчилград - Звездел) п.к.Звездел - п.к. Голяма чинка - (Токачка - Крумовград)

Кж

5904 Крумовград – Дъскари - Голямо Каменяне - Аврен - граница Гърция

Кж

5906 (Крумовград - Ивайловград) - Железино – Гугутка - Бял градец - Казак - п.к. Хс, Кж
Черничево - (Голямо Каменяне - Аврен)
5908 (Крумовград - Ивайловград) - Плевун - п.к. Кондово - Железари - Меден бук Мандрица
5922 (Чорбаджийско – Кукуряк) – граница Гърция

Кж

6001 Гърляно - Долно село - Бобешино - Коприва

Кн

6002 (Долни Богров - Пирдоп) - Мусачево - Елин Пелин

СО

Хс
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6003 (О.п. Kюстендил - Радомир) - Копиловци - Шишковци – Раждавица – Полска
Скакавица – ( Злогош - Драговищица)

Кн

6004 (Долни Богров - Пирдоп) Горна Малина - Белопопци - Байлово - Смолско (Бенковски - Петрич)

СО

6005 (О.п. Kюстендил - Радомир) Ябълково - Копиловци - Шишковци - Драговищица

Кн

6006 (Долни Богров - Пирдоп) - п.к. Бенковски - Петрич - Поибрене

СО, Пз

6007 (О.п. Сливен - Лозенец) - Сотиря - (Ичера - Сливен)

Сл

6008 (Карнобат - Бургас) - “Лукойл - Нефтохим” - о.п. “Лукойл - Нефтохим” - Камено

Бс

6009 (Карнобат - Бургас) - Миролюбово - Изворище - Брястовец - Каблешково Ахелой (о.п. Слънчев бряг - Бургас)
6012 Долно Уйно - Горно Уйно - Долни Коритен - Горни Коритен - Трекляно

Бс
Кн

6032 (Копаница - Косача) - Лесковец - Батановци

Пк

6033 Ковачевци - Лобош

Пк

6041

(Бобораци - Жедна) – Косилак – Кондофрей – Чуковец - Гълъбник –
гара Гълъбник - Долна Диканя (Даскалово - о.п. Дупница)

6052 (Мурено - Враня стена) - п.к. Дивля - (Пенкьовци - Трекляно)
6061

Красново – Красновски бани – Старосел – Паничери - Старо Железаре Черничево

6062 (Красново - Строево) Любен – Правище - Съединение - Пищигово
6072
6202
6203

(О.п. Калофер - Априлци) кв. Острец – Кръвеник – Стоките – Батошево –
(Горна Росица - Гъбене)
(О.п. Кюстендил - о.п. Дупница) - п.к. Слокощица - Богослов - хижа “Осогово” хижа ”Три буки”
(О.п. Кюстендил - о.п. Дупница) – Търновлаг – Багренци – Гирчевци –
Жабокрът - (о.п. Кюстендил - Радомир)

Пк
Пк
Пд
Пд, Пз
Лч, Гб
Кн
Кн

6204 О.п. Дупница - Ресилово – Овчарци - Сапарева баня - (о.п. Дупница - Клисура)

Кн

6205 (Клисура - Самоков) - Белчински бани - Алино

СО

6206 Самоков – Маджаре - Говедарци - Мальовица

СО

6222 (Четирци - Църварица) Ваксево - Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица Згурово – Берсин - Граница - (Кюстендил - о.п. Дупница)

Кн

6224 (Четирци - Църварица) – Ветрен – Раково - Горно Раково – Ново село Слокощица - (Слокощица - Богослов)

Кн

6232 Мламолово - Дяково - (Даскалово - о.п. Дупница)

Кн

6233 Земен - Блатешница - Байкалско - Драгомирово - (о.п. Кюстендил - Радомир)

Пк

6301 (Брезник - Трън) Филиповци - Велиново - Глоговица - Трън

Пк

16 В Е С Т Н И К
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3

Вукан – Костуринци - Стайчовци - Долна Мелна - Дълга Лука –
Косово - Трекляно

Пк, Кн

6601 (О.п. Сливен - Нова Загора) - Николаево - Кермен – Гълъбници – Межда –
Скалица
6602 (О.п. Стара Загора - о.п. Чирпан) Богомилово - Старозагорски бани - Сулица Лозен - Сладък кладенец - Пъстрово

Сл, Яб
СЗ

7001 (О.п. Силистра - о.п. Дулово) Алфатар - Войново - Кайнарджа - Краново Капитан Димитрово – Коритен

Сс. Дб

7002 (О.п. Дулово - о.п. Шумен) Венец - Борци - Ясенково - Голяма вода - Хърсово Голям извор - (Ясеновец - Лудогорци)

Ш, Рз

7003 (О.п. Дулово - о.п. Шумен) - Пристое - Каолиново - Лятно - Долина - п.к. Лиси
връх – Войвода – Избул – Върбяне - Златна нива - Царев брод - о.п. Шумен
7004 (О.п.

Дулово

-

о.п.

Шумен)

-

Тимарево

-

Длъжко

-

Струйно

(о.п. Разград - о.п. Шумен)
7005 (О.п. Дулово - о.п. Шумен) Изгрев - Тъкач - Каолиново - Тодор Икономово
7006 (Върбица - Бероново) - Садово - Медвен - (Котел - п.к. Градец)
7007 Зимница - Стралджа - Лозенец
7008 О.п. Елхово - Изгрев – Пчела – Малък манастир – Голям манастир - Генерал
Тошево - Скалица
7009 (Зимница - о.п. Елхово) - Бояново - Борисово - Леярово - (Каменец Стефан Караджово)

Ш
Ш
Ш
Бс, Сл
Яб
Яб
Яб

7072 Недялско - Иречеково - Търнава - Чарган - о.п. Ямбол

Яб

7102 (Средище - Хитово) Коларци - Ангеларий - Сърнец - Мали извор Божан - Тервел

Дб

7103 (Средище - Хитово) – Онагур - Ефрейтор Бакалово - Терелик - Крушари

Дб

7105 (Средище - Хитово) - Балик - Житница - Козлодуйци - Добрич

Дб

7106 Карапелит - Гешаново - Кочмар

Дб

7301 (Радко Димитриево - Смядово) - Ивански - Кълново - Янково - Желъд Арковна - Партизани - (Дългопол - Комунари)
7302 Смядово - Златар – Драгоево - Велики Преслав
7304

(Веселиново - Лозарево) - Риш - Тушовица - Бяла река - Нова Бяла река Върбица

7305 (Веселиново - Лозарево) - Камчия - Съединение - Люляково - Череша Вресово - (Дъскотна - Айтос)

Ш, Вн
Ш
Ш
Бс

7306 Лозарево – Черница – Сунгурларе – Славянци - Чубра - Пъдарево – (Бероново
- “Мараша”)

Бс, Сл

7602 Тополовград - Голям манастир - Крумово - Генерал Инзово - Роза

Хс, Яб

С Т Р.
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7604 Богомил - Овчарово - Свирково - Симеоновград

Хс

7612 Устрем - Планиново - Дервишка могила - (Левка - Студена)

Хс

7902 (О.п. Елхово - Болярово) - Маломирово - Голям Дервент

Яб

7904 (О.п. Елхово - Болярово) – Малко Шарково - Воден - Странджа

Яб

7906 (Болярово - Средец) – Ружица - Вълчи извор - Горска поляна - газостанция

Яб

7907 (Средец - кв. Меден рудник) - Дебелт - Тръстиково - Полски извор - Братово

Бс

7908 (Средец - кв. Меден рудник) - Присад - Димчево - Маринка

Бс

7909 (Средец - кв. Меден рудник) - кв. Горно Езерово - Братово - Равнец (Русокастро - Трояново)

Бс

8001 Калотина - Беренде - Каленовци (Годеч - Драгоман)

СО

8002 кв. Момин проход - Костенец

СО

8003 (Пазарджик - Пловдив) - Мало Конаре - Пищигово - Черногорово - Овчеполци –
Блатница - Смилец – Дюлево - (Стрелча - Кръстевич)

Пз

8004 (Пазарджик - Пловдив) - Огняново - Исперихово

Пз

8005 (Пазарджик - Пловдив) - Цалапица - Съединение

Пд

8006 (Пловдив - Поповица) Садово - Кочово - Моминско - Асеновград

Пд

8007 О.п. Хасково - Узунджово - Александрово - Константиново - Симеоновград

Хс

8081 Долни Главанак - Маджарово - Бориславци - Малки Воден - (Дъбовец Малко Градище)

Хс

8102 (Ок.п. София - Петрохан) - Дръмша - Чибаовци – Свидня

СО

8103 (Ок.п. София - Петрохан) - Цръклевци - Василовци – Мало Малово –
Раяновци - Голямо Малово - (Драгоман - Калотина)

СО

8104 (Берковица - Монтана) - Замфирово - Пърличево - (Стояново - Сумер)

Мн

8105 (О.п. Монтана - Лом) - Расово - Медковец - Сливовик - Славотин

Мн

8112 Сливница - Алдомировци - Драготинци - Болшевик - Габер

СО

8114 Брезник - Бегуновци - Кошарево - Станьовци - Долна Секирна Горна Секирна - Горчовци (Стайчовци - Палилула)

Пк

8132 Годеч - Ропот - Смолча - Бърля

СО

8222 (Самоков - Живково) Ново село - нов мост над река Марица (кв. Момин проход - Костенец)

СО

8223 Живково - Веринско – (Вакарел – о.п.Ихтиман)

СО
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8402 (Ветрен дол - Велинград) Варвара - Септември - Злокучене - Карабунар - Виноградец –
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Пз

Церово - (яз.”Тополница” - Лесичово)
8404 (Ветрен дол - Велинград) Варвара - Симеоновец - Семчиново - (Белово - Пазарджик)

Пз

8406 (Якоруда - о.п. Разлог) - Белица

Бл

8601 (Пловдив - Асеновград) КЦМ - летище Пловдив

Пд

8602 Пловдив - Злати трап - Брестовица - Перущица - Устина - Кричим

Пд

8604 Пловдив - Белащица - хижа ”Здравец” - Студенец - Бяла черква - Косово - (Бачково Хвойна)

Пд

8606 Пловдив - Брестник - Куклен

Пд

8608 Рудозем - Елховец - Пловдивци - язовир “Пловдивци”

См

8611 (Югово - Лъки) - Белица - Загражден - Давидково - Оряховец (Малка Арда - Баните)

Пд, См

8612 (Местност Момина вода - местност Рожен) - Национална астрономическа обсерватория

См

8631 (Момчиловци - Славейно) - местност Момина вода

См

8641 Пампорово - (Смолян - Стойките)

См

8652 (П.к.Стояново - Ардино) - Бял извор - Падина - Неделино – Старцево - (Мадан -

Кж, См

Златоград)
8653 (Ардино - Бойно) Кобиляне - Брезен - Боровица - Сполука

Кж

8673 (Златоград - Бенковски) - Добринци - Генерал Гешево - (Устрен - Припек)

Кж

8681 Рудозем - Смилян

См

8683 (Рудозем - Смолян) - Чокманово - Смилян - Арда - Горна Арда

См

9002 (О.п. Kаварна - Балчик) - Момчил - Кремена - Дропла - Петлешково - Присад - Генерал
Тошево

Дб

9004 Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница - (Провадия - Дългопол)

Вн

9006 (Варна - Старо Оряхово) - Здравец - Аврен - Синдел

Вн

9008 Бургас - кв. Долно Езерово - (Полски извор - Братово)

Бс

9009 (Маринка - Звездец) - Ново Паничарево - Ясна поляна

Бс

9042 (Долни чифлик - Гроздьово) - Венелин - Садово - Бенковски - (Здравец - Варна)

Вн

9044 (Долни чифлик - Гроздьово) – Дъбравино - Юнак - Синдел - Тръстиково – (Девня –

Вн

Варна)
9061 (Оризаре - Каблешково) - п.к. Тънково - о.п. Слънчев бряг

Бс

9701 Ок.п. Добрич - Победа - Методиево – Малина - Преселенци - Горица Великово – Сираково - Сърнино

Дб

9901 Царево – Варвара - Ахтопол - Синеморец - Резово

Бс

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

Забележка: Такса за ползване на пътна инфра
структура (винетна такса) не се заплаща за учас
тъците от републиканските пътища, попадащи в
границите на населените места, трайно обозначени
със знаци Д11 и Д12, а също така за обходните и
околовръстните пътища, попадащи в границите
на населените места.
В текста са използвани следните съкраще
ни я: ок.п. – околовр ъс т ен п ът; о.п. – обходен
път; п.к. – пътно кръстовище; п.в. – пътен възел;
ГПП – Граничен полицейски пост; Бл – област Бла
гоевград; Бс – област Бургас; Вн – област Варна;
ВТ – област Велико Търново; Вд – област Видин;
Вр – област Враца; Гб – област Габрово; Дб – об
ласт Добрич; Кн – област Кюстендил; Кж – об
ласт Кърджали; Лч – област Ловеч; Мн – област
Монтана; Пз – област Пазарджик; Пк – област
Перник; Пл – област Плевен; Пд – област Пловдив;
Рз – област Разград; Рс – област Русе; Сс – област
Силистра; Сл – област Сливен; См – област Смо
лян; СО – Софийска област; Сф – област София;
СЗ – област Стара Загора; Тщ – област Търговище;
Хс – област Хасково; Ш – област Шумен; Яб – об
ласт Ямбол.
11

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за данък
върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и
16 от 2007 г., бр. 39, 71 и 105 от 2008 г., бр. 4
и 100 от 2009 г., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84
от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от
2012 г., бр. 20 и 110 от 2013 г., бр. 1 от 2015 г.,
бр. 8 и 70 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г. и бр. 58
от 2018 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 8 думите „по чл. 40“ се
заменят с „по чл. 94а, ал. 2“.
§ 2. В чл. 5 се създава ал. 3:
„(3) Правото на избор по чл. 21, ал. 11 от
закона за регистрация за целите на данъка
върху добавената стойност по правилата на
съответните държави членки, където по
лучателите са установени, имат постоянен
адрес или обичайно пребивават, се счита, че
е упражнено от доставчика при издаване на
първия му идентификационен номер по ДДС
от друга държава членка след уведомяване
на компетентната териториална дирекция
на Националната агенция за приходите по
електронен път чрез използване на квалифи
циран електронен подпис в срока по чл. 97в
от закона.“
§ 3. В чл. 9 се създава ал. 7:
„(7) Условието по чл. 15, т. 3 от закона се
смята за изпълнено и когато посредникът е
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идентифициран за целите на ДДС в държава
членка А или В, но е осъществил съответното
вътреобщностно придобиване под идентифи
кационен номер по ДДС, издаден от държава
членка Б.“
§ 4. В чл. 12, ал. 6 и 7 думите „по чл. 40“
се заменят с „по чл. 94а, ал. 2“.
§ 5. В чл. 20 се създава ал. 5:
„(5) За целите на определяне на данъч
ната основа по смисъла на чл. 27 от закона
за разход за изхабяване предвид обичайния
икономически живот на стоки или услуги,
които са дълготрайни активи по смисъла на
закона, се взема предвид разход за изхабява
нето им като част от стойността на данъчната
основа, за начисления данък върху която е
приспаднат данъчен кредит, изчислен за всеки
данъчен период по линейния метод за срока
на полезния живот на стоката или услугата.
При определяне на този срок следва да се
вземе предвид периодът, през който се очаква
стоката или услугата да бъде икономически
използваема от едно или повече лица, но не
по-кратък от 20 години за недвижимите имо
ти, съответно 5 години за останалите стоки и
услуги. За стоки и услуги, за които данъчната
основа не може да се определи по този ред,
данъчната основа е пазарната цена.“
§ 6. В чл. 21, ал. 1, т. 1 думите „заверен,
след потвърдено напускане“ се заменят с
„удостоверяващ напускането“.
§ 7. Създава се чл. 31г:
„Други доставки на услуги за посрещане на непосредствените нужди на плавателни съдове и
въздухоплавателни средства
Чл. 31г. (1) За доказване на доставка по
чл. 31, т. 12, буква „а“ от закона с място на
изпълнение на територията на страната дос
тавчикът следва да разполага със следните
документи:
1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви
„а“ и „б“ от закона:
а) договор с корабопритежателя за извърш
ване на съответната услуга, в който да е видно
името и/или номерът на превозното средство,
или друг документ, доказващ извършване на
услугата (приемно-предавателен протокол,
възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);
б) фактура за доставката;
в) декларация по образец – приложение
№ 26, която е предоставена при първата из
вършена доставка за календарната година и е
валидна до края на годината, или друг доку
мент, в който са декларирани обстоятелствата,
съдържащи се в приложение № 26, част първа
или част втора, която е приложима; в този
случай не се доказва критерият по чл. 31в,
ал. 1, т. 2;
2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви
„в“ и „д“ от закона:
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а) договор с корабопритежателя за извърш
ване на съответната услуга, в който да е видно
името и/или номерът на превозното средство,
или друг документ, доказващ извършване на
услугата (приемно-предавателен протокол,
възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);
б) фактура за доставката.
(2) За доказване на доставка по чл. 31, т. 12,
буква „б“ от закона с място на изпълнение на
територията на страната доставчикът следва
да разполага с документите по чл. 31а – за
въздухоплавателни средства, и по чл. 30, ал. 1
и 2 – за железопътния превозвач.“
§ 8. Създава се чл. 49а:
„Отложено начисляване на данъка от вносителя
за стоки, включени в приложение № 3 от закона
Чл. 49а. (1) За упражняване правото на
отложено начисляване по реда на чл. 167а
от закона вносителят декларира това обсто
ятелство и вписва данъка в митническия
документ за внос.
(2) Изпълнението на условията по чл. 167а,
т. 3 и 4 от закона се проверява служебно от
митническите органи:
1. по чл. 167а, т. 3 – чрез проверка в пуб
личната част от регистъра по чл. 94, ал. 1
от закона, на посочената в чл. 169 от закона
публична информация;
2. по чл. 167а, т. 4 – по реда на чл. 87,
ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуа
лен кодекс.
(3) При установено изпълнение на усло
вията по чл. 167а от закона данъкът не се
взема под отчет, като митническите органи
допускат вдигането на стоките, без данъкът
да е ефективно внесен или обезпечен.
(4) При отложено начисляване на данъка при
внос по чл. 57, ал. 5 от закона за вносителят
възниква задължение за отразяването му в
отчетните регистри по чл. 124 от закона, като:
1. посочи издадения протокол по чл. 57,
ал. 6 от закона в 15-дневен срок от данъчно
то събитие по чл. 54 от закона в колона 8а
„Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а
от ЗДДС“ на дневника за продажби за този
данъчен период с код „03“ и посочи данъчната
основа в колони 9 и 11, съответно данъка в
колони 10 и 12, на приложение № 10;
2. посочи митническия документ за внос,
по който е отложено начисляването на да
нъка, и попълни колони от 1 до 8 вкл. на
приложение № 10 на дневника за продажби
за този данъчен период.
(5) Вносителят упражнява правото на при
спадане на данъчен кредит в срока по чл. 72
от закона, като:
1. посочи издадения протокол по чл. 57, ал. 6
от закона в колона 8а „Доставка по чл. 163а
или внос по чл. 167а от ЗДДС“ на дневника
за покупките на дневника за покупки с код
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„03“ и посочи данъчната основа в колони 9,
10 или 12 и начисления данък в колона 11 на
приложение № 11;
2. посочи митническия документ за внос,
по който е отложено начисляването на данъка,
като попълва само информацията в колони
от 1 до 8 на приложение № 11 на дневника
за покупките.“
§ 9. В чл. 60, ал. 4, т. 4 след думите „по
чл. 57, ал. 1“ се добавя „и 5“.
§ 10. В чл. 73 се създава ал. 8:
„(8) В случаите по чл. 97б, ал. 6 от закона
лицето подава по електронен път до компетент
ната териториална дирекция на Националната
агенция за приходите чрез използване на ква
лифициран електронен подпис уведомление,
че желае да продължи регистрацията си по
чл. 97б от закона.“
§ 11. В чл. 74 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Регистрацията по чл. 101, ал. 1 от за
кона се извършва чрез:
1. подаване в компетентната територи
ална дирекция на Националната агенция за
приходите на заявление за регистрация по
образец – приложение № 1, или
2. заявяване на регистрация по избор по
чл. 100, ал. 1 и 2 от закона пред Агенцията
по вписванията.“
2. В ал. 2 основният текст се изменя така:
„(2) В случаите на ал. 1, т. 1 към заявле
нието за регистрация се прилагат следните
документи:“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 1, т. 2, когато лицето
не е заявило за вписване електронен адрес за
кореспонденция пред Агенцията по вписва
нията, задължително заявява такъв адрес по
електронен път при условията и по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
в 3-дневен срок от вписването в търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел. При промяна на елек
тронния адрес уведомяването се извършва по
електронен път при условията и по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
от регистрираното лице в 7-дневен срок, освен
ако уведомяването за промяната е направено
чрез заявяване за вписване в Агенцията по
вписванията.“
§ 12. В чл. 77 се създава ал. 7:
„(7) Алинея 1 не се прилага при прекра
тяване на юридическо лице с ликвидация,
когато в срока за подаване на заявлението
лицето подаде декларация (свободен текст)
в компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите, че желае
да остане регистрирано до датата на залича
ването му от търговския регистър.“
§ 13. В чл. 81, ал. 1 т. 2 се изменя така:
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„2. когато лицето е вносител по чл. 57, ал. 1
и 5 и по чл. 58, ал. 2 от закона във връзка с
чл. 49, ал. 4 и чл. 50, ал. 2 от този правилник;“.
§ 14. В чл. 95 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „чл. 156, ал. 2“ се
добавя „и 14“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Когато регистрирано на основание
чл. 156 от закона лице, за което са налице
условията на чл. 21, ал. 8 от закона, не по
даде заявление за дерегистрация в срока по
чл. 157, ал. 3 от закона, се счита, че лицето
е упражнило правото си на избор по чл. 21,
ал. 10 от закона.“
§ 15. В чл. 97а, ал. 1 думите „Доставка по
чл. 163а от ЗДДС“ се заменят с „Доставка по
чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“.
§ 16. В чл. 105 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „до митницата“ се заме
нят с „до териториалната дирекция в Агенция
„Митници“.
2. В ал. 5 думите „Началникът на митни
цата“ се заменят с „Директорът на терито
риалната дирекция в Агенция „Митници“.
3. В ал. 6 думите „началникът на митница
та“ се заменят с „директорът на териториалната
дирекция в Агенция „Митници“.
4. В ал. 7 думите „началникът на митница
та“ се заменят с „директорът на териториалната
дирекция в Агенция „Митници“.
§ 17. В чл. 111г се правят следните изме
нения:
1. В ал. 2, изречение второ думите „не помалък от“ се заменят с „на“, а думите „но не
по-малко от 50 хил. лв.“ се заличават.
2. В ал. 3, изречение второ думите „не помалък от“ се заменят с „на“, а думите „но не
по-малко от 50 хил. лв.“ се заличават.
3. В ал. 4, изречение второ думите „не помалък от“ се заменят с „на“, а думите „но не
по-малко от 50 хил. лв.“ се заличават.
§ 18. В чл. 113 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 9 накрая се добавя „или по елек
тронен път по параметрите и изискванията
към структурата на файловете, определени в
приложение № 12“.
2. Алинея 14 се изменя така:
„(14) Лицата предоставят информация от
регистъра по ал. 13 по електронен път при
условията и по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс до 14-о число на месеца,
следващ календарното тримесечие, за което
се отнася. При прекратяване на регистрацията
по чл. 109 от закона регистърът се предоставя
на технически носител или по електронен път
в компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите заедно със
справка-декларацията за последния данъчен
период в съответствие с приложение № 22.“
3. В ал. 18 навсякъде след думите „по чл. 21,
ал. 6“ се добавя „и 10“.
§ 19. В глава деветнадесета се създава
чл. 122:
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„Задължение на данъчно задължено лице, което
е установено само на територията на страната при доставки на далекосъобщителни услуги,
услуги за радио- и телевизионно излъчване или
услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на друга
държава членка
Чл. 122. В случаите на чл. 97в от закона
данъчно задълженото лице подава по елек
тронен път до компетентната териториална
дирекция на Националната агенция за при
ходите чрез използване на квалифициран
електронен подпис уведомление в 7-дневен
срок от издаването или от отнемането на
идентификационен номер по ДДС от друга
държава членка.“
§ 20. В § 1, ал. 1, т. 7 от допълнителните
разпоредби последната запета я и ду мите
„прилагана към 1 януари 2016 г.“ се заличават.
§ 21. В приложение № 1, в раздел „Б“ ред
„  Чл. 97б от ЗДДС – задължителна регистра
ция за всяко данъчно задължено лице, което
не е установено на територията на страната
и извършва доставки на далекосъобщителни
услуги, услуги за радио- и телевизионно излъч
ване или услуги, извършвани по електронен
път, с получатели – данъчно незадължени
лица, които са установени или имат постоянен
адрес, или обичайно пребивават в страната“
се изменя така:
„  Чл. 97б от ЗДДС – задължителна регис
трация за всяко данъчно задължено лице, което
не е установено на територията на страната
и извършва доставки на далекосъобщителни
услуги, услуги за радио- и телевизионно излъч
ване или услуги, извършвани по електронен
път, с място на изпълнение на територията на
страната с получатели – данъчно незадължени
лица, които са установени или имат постоянен
адрес, или обичайно пребивават в страната.“
§ 22. В приложение № 8 в раздел „Б“ се
правят следните изменения:
1. Ред „  Чл. 107, т. 4, буква „а“ от ЗДДС –
задължителна дерегистрация при прекратя
ване на юридическо лице – търговец с лик
видация“ се изменя така:
„  Чл. 107, т. 4, буква „а“, подбуква „бб“
от ЗДДС – задължителна дерегистрация при
прекратяване на юридическо лице – търговец с
ликвидация, когато юридическото лице – тър
говец, не е избрало да остане регистрирано
до датата на заличаването му от търговския
регистър.“
2. Ред „  Чл. 107, т. 4, буква „б“ от ЗДДС –
задължителна дерегистрация при прекратя
ване на регистрирано лице – кооперация с
ликвидация“ се изменя така:
„  Чл. 107, т. 4, буква „б“ от ЗДДС – за
дължителна дерегистр ация при прекратяване
на регистрирано лице – кооперация с ликви
дация, когато лицето не е избрало да остане
регистрирано до датата на заличаването му
от търговския регистър.“
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3. Ред“ „  Чл. 107, т. 4, буква „в“ от ЗДДС –
задължителна дерегистрация при прекратяване
с ликвидация на регистрирано лице – юридиче
ско лице, което не е търговец“ се изменя така:
„  Чл. 107, т. 4, буква „в“ от ЗДДС – за
дължителна дерегистрация при прекратяване
с ликвидация на регистрирано лице – юриди
ческо лице, което не е търговец, когато лицето
не е избрало да остане регистрирано до датата
на заличаването му от търговския регистър.“
§ 23. В приложение № 10 наименованието
на колона 8а се изменя така: „Доставка по
чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“.
§ 24. В приложение № 11 наименованието
на колона 8а се изменя така: „Доставка по
чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“.
§ 25. В приложение № 12 се правят след
ните изменения и допълнения:
1. В раздел „Изисквания към конкретни
полета“ полето „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“
се изменя така:
Код
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„Полето „Доставка по чл. 163а или внос
по чл. 167а от ЗДДС“.
Регистрирани лица, които са доставчи
ци и/или получатели по доставки на стоки
и/или услуги, описани в част І на приложение
№ 2 към глава деветнадесета „а“ от закона,
посочват код „01“ в дневника за продажбите в
колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по
чл. 167а от ЗДДС“. Регистрирани лица, които
са доставчици и/или получатели по доставки
на стоки, описани в част ІІ на приложение
№ 2 към глава деветнадесета „а“ от закона,
посочват код „02“ в дневника за продажбите в
колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по
чл. 167а от ЗДДС“. Регистрирани лица, които
прилагат отложено начисляване на данък при
внос по чл. 167а от закона за стоки, описани
в приложение № 3 на закона, посочват код
„03“ в дневника за продажбите в колона 8а
„Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а
от ЗДДС“.
Описание

01

Доставка по част I на приложение 2 от ЗДДС

02

Доставка по част IІ на приложение 2 от ЗДДС

03

Внос на стоки по приложение 3 от ЗДДС

“
2. В раздел „Дневник за продажбите – структура на файловете на техническия носител“ в
таблицата ред
„
02 – 27 Доставка по чл. 163а
от ЗДДС

„

не

символен
(2)

“

се изменя така:

02 – 27 Дос та вк а по ч л. 163а
или внос по чл. 167а от
ЗДДС

Валиден вид на доставката:
Възможните стойности са:
01 – Доставка по част I на приложение 2 от ЗДДС;
02 – Доставка по част II на приложение 2 от ЗДДС.

не

символен
(2)

Валиден вид на доставката:
Възможните стойности са:
01 – Доставка по част I на приложение 2 от ЗДДС;
02 – Доставка по част II на приложение 2 от ЗДДС;
03 – Внос по приложение 3 от ЗДДС.

“
3. В раздел „Дневник за покупките – структура и изисквания към файловете на техническия
носител“ в таблицата ред
„
03 – 45

„

Доставка по чл. 163а
от ЗДДС

не

Доставка по чл. 163а
или внос по чл. 167а
от ЗДДС

Валиден вид на доставката:
Възможните стойности са:
01 – Доставка по част I на приложение 2 от ЗДДС;
02 – Доставка по част II на приложение 2 от ЗДДС.

“

се изменя така:

03 – 45

символен
(2)

не

символен Валиден вид на доставката:
(2)
Възможните стойности са:
01 – Доставка по част I на приложение 2 от ЗДДС;
02 – Доставка по част II на приложение 2 от ЗДДС;
03 – Внос по приложение 3 от ЗДДС.

“
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§ 26. В приложение № 16 изречението „Декларирам, че посоченото по-горе лице не е регист
рирано за целите на ДДС в държава – членка на Европейския съюз, освен за целите на при
лагане на режим извън Съюза в случаите на промяна на държавата членка по идентификация
по избор на лицето.“ се заменя с „Декларирам, че посоченото по-горе лице няма седалище и
адрес на управление и няма постоянен обект на територията на Европейския съюз.“
§ 27. В приложение № 18 таблицата
„
Настоящото заявление подавам за:
Регистрация за прилагане на специалния режим в Съюза
Промяна на данни относно регистрацията за прилагане на специалния
режим в Съюза

„

“

се изменя така:

Настоящото заявление подавам за:
Регистрация за прилагане на специалния режим в Съюза по чл. 156,
ал. 1 ЗДДС
Регистрация за прилагане на специалния режим в Съюза по чл. 156,
ал. 14 ЗДДС
Промяна на данни относно регистрацията за прилагане на специалния
режим в Съюза

“
§ 28. В приложение № 30, раздел „Правото (задължението) за прекратяване на регистрация
та за прилагане на специалния режим в Съюза реализирам на основание:“, в таблицата ред
„
чл. 157, ал. 1, т. 3 ЗДДС – регистрираното лице не желае да прилага
режима в Съюза
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустановите
прилагането на специалния режим:
……………..........................................................

„

се изменя така:

“

 чл. 157, ал. 1, т. 3 ЗДДС – регистрираното лице не желае да прилага
режима в Съюза
 чл. 157, ал. 1, т. 13 ЗДДС – регистрираното лице не желае да прилага
режима в Съюза
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови
прилагането на специалния режим:
……………..........................................................…..

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 29. За целите на чл. 21, ал. 8, т. 3 от закона при изчисляване на общата стойност без ДДС
на доставките по чл. 21, ал. 6 от закона за първа „текуща календарна година“ се счита 2019 г.
§ 30. Когато последният данъчен период по чл. 87, ал. 4 от закона изтича през месец декември
2018 г., лицето е длъжно да внесе данъка в държавния бюджет по сметка на компетентната те
риториална дирекция на Националната агенция за приходите в срок до края на февруари 2019 г.
§ 31. Лицата, регистрирани по избор съгласно чл. 100 от закона към 31 декември 2018 г.,
могат да прекратят регистрацията си по закона, считано от 1 януари 2019 г., когато е налице
обстоятелството по чл. 108, ал. 2 от закона.
§ 32. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с из
ключение на:
1. Параграф 16, който влиза в сила от 7 януари 2019 г.
2. Параграфи 21, 22, 26, 27 и 28, които влизат в сила от 1 февруари 2019 г.
3. Параграфи 8, 9, 13, 15, 23, 24 и 25, които влизат в сила от 1 юли 2019 г.
Министър:
Владислав Горанов
55

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-100
от 13 декември 2018 г.
Във връзка с необходимостта от увеличаване
на експлоатационната надеждност на тръбопровода за връщаща вода от сгуроотвал „Искрица“
на ТЕЦ „Марица-изток 3“ чрез надграждане на
подземни шахти по трасето и извеждането им
над терена на основание чл. 136, ал. 1 във връзка
с чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“,
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 12, т. 2, буква „б“
от ЗУТ, искане с вх. № АУ 14-7/25.10.2018 г. на
изпълнителния директор на „КонтурГлобал Марица-изток 3“ – АД, допълнено с писмо с вх. № АУ
14-7(3)/5.12.2018 г., Решение № 755 от 21.09.2004 г.
на Министерския съвет, с което обект „Енергийна
компания „Марица-изток 3“ – АД, област Стара
Загора, община Гълъбово, с. Медникарово“ е
обявен за стратегически обект от национално
значение в енергетиката, Заповед № РД-02-1560 от 19.09.2018 г. на заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
разрешаване на изработването на изменение на
подробен устройствен план, одобрен с влязла в
сила Заповед № РД-02-14-747 от 14.08.2013 г. на
министъра на регионалното развитие за обект
„Изграждане на нов тръбопровод за връщаща
вода от сгуроотвал „Искрица“ към ПСИВ и укрепване на бреговете на река Соколица“ – Лот
1 – част от „КонтурГлобал Марица-изток 3“ – АД“,
разположен в землището на с. Медникарово,
община Гълъбово, област Стара Загора, писмо
с изх. № ОВОС-216,217/6.07.2018 г. на заместникминистъра на околната среда и водите, съгласно
което не се налага процедура по реда на глава
шеста от Закона за опазване на околната среда
и не е необходимо провеждане на процедура по
реда на глава втора от Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка за съвместимостта
на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони, съгласувателно писмо изх. № 33НН-374/27.03.2018 г. на Министерството на културата, протокол № УТАТУ-01-02-24/22.11.2018 г.
на Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионална политика, Заповед
№ РД-02-15-70 от 24.10.2018 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството одобрявам проект за подробен устройствен план – изменение на парцеларния план (ПУП – ИПП),
одобрен с влязла в сила Заповед № РД-02-14-747
от 14.08.2013 г. на министъра на регионалното
развитие, за обект: „Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал „Искрица“ до ПСИВ и укрепване на бреговете на река
Соколица – Лот 1“, в частта за поземлени имоти
№ 012020 (ревизионна шахта № 7) и 012019 (ревизи-

онна шахта № 8) в землището на с. Медникарово,
община Гълъбово, област Стара Загора, съгласно
приетите и одобрени текстова и графична част
на документацията, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и ал. 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване пред Административния съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

11374

За министър:
Н. Нанков

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 766
от 8 ноември 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № САГ17-ГР00-2665/27.11.2017 г. от Петър
Колев лично и като управител на СД „Пластик
333 Колев и С-ИЕ“ и Христо Рашев с искане за
довършване на процедурата по одобряване на
проект за подробен устройствен план – план за
регулация за УПИ I-2197, кв. 86, м. Надежда 2а,
представляващ неразделна част от плана за регулация на м. Надежда 2а и 2б, одобрен с Решение
№ 409 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 175, том I, рег. № 7312, дело № 160 от
12.08.2008 г., Заповед № РД-56-2335 от 25.10.1999 г.
на кмета на Столична община за замяна недвижими имоти; скица № 15-649/3.01.2017 г. за ПИ с
идентификатор 68134.1382.2197 (стари идентификатори 68134.1382.147 и 68134.1382.143), издадена
от СГКК – София; комбинирана скица за пълна
или частична идентичност съгласно чл. 16, ал. 3
от ЗКИР за ПИ с идентификатор 68134.1382.2197
и проект за ПУП – ПР.
Действащи ят подробен устройствен план
на м. Надежда 2а и 2б е одобрен с Решение № 409
по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.
Нов УПИ I-2197 се отрежда за ПИ с идентификатор 68134.1382.2197, който видно от представената комбинирана скица по чл. 16, ал. 3
от ЗКИР е идентичен с проектен УПИ I-143,
147, кв. 86, м. Надежда 2а, който УПИ I-143, 147
е изключен от обхвата на одобряване с т. 4 от
Решение № 409 по протокол № 43 от 18.07.2013 г.
на СОС поради непредставяне към момента на
одобряване на предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 или 5 от ЗУТ (съответно чл. 17, ал. 3 или
5 от ЗУТ) или доказателства за съсобственост
върху УПИ, което прави производството в тази
му част недовършено.
Служебно по преписката са приложени: копие
от плана за регулация на м. Надежда 2а и 2б, Решение № 409 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на
СОС, с което е одобрен проектът за ПРЗ на м. Надежда 2а в граници: от о.т. 80 – о.т. 207 – о.т. 210 –
о.т. 215 до о.т. 33; от о.т. 33 до о.т. 35; от о.т. 35 до
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о.т. 51; от о.т. 51 до о.т. 80 и м. Надежда част 2б
в граници: от о.т. 80 до о.т. 14; от о.т. 14 до о.т.
33; от о.т. 33 – о.т. 215 – о.т. 210 – о.т. 207 – о.т. 80.
Приложени са протоколи на ОЕСУТ № ЕСГ-14/19.02.2013 г., т. 8, и № ЕС-Г-42/4.06.2013 г.,
т. 29, с които е приет проектът за ПРЗ на м. Надежда 2а и 2б.
Допълнително е представен договор № РД-562794/27.12.1999 г. между СД „Пластик 333 Колев
и С-ИЕ“ и Столична община.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект на план за регулация за
УПИ I-2197, кв. 86, м. Надежда 2а, е направено от
заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
от ЗУТ, а именно – от Петър Колев лично и като
управител на СД „Пластик 333 Колев и С-ИЕ“ и
Христо Рашев като собственици на УПИ І-143, 147.
Горното се установява от представените документи за собственост и скици.
Съгласието на собствениците на посочените
имоти, попадащи в проектен УПИ I-143, 147, е
инкорпорирано в подаденото от тях заявление за
продължаване на производството по одобряване
на цялостния ПР на м. Надежда 2а и 2б.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Кадастралната карта на местността е одобрена
със Заповед № РД-18-48 от 12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК и Заповед № 18-8600
от 31.10.2016 г. на СГКК – София.
Административното производство по одобряване на ПР в частта на проектен УПИ І-143, 147,
нов УПИ I-2197, кв. 86, е проведено като част
от производството по одобряване на цялостния
ПРЗ на м. Надежда 2а и 2б, одобрен с Решение
№ 409 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.
Посочените имоти попадат в териториалния
обхват на допускането за изработване на ПРЗ
на м. Надежда 2а и 2б, за който са проведени
процедурите по съобщаване на заинтересованите лица, обществено обсъждане, направени
са съгласувания и проектът е приет от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 409 по протокол
№ 43 от 18.07.2013 г. на СОС са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване на
настоящия проект за план за регулация.
С т. 4 от Решение № 409 по протокол № 43
от 18.07.2013 г. на СОС УПИ I-143, 147, кв. 86, е
изключен от обхвата на одобряване поради липсата
към този момент на предварителен договор по
чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ, което прави фактическия
състав недовършен в тази му част.
УПИ I-143, 147 е образуван от ПИ с идентификатори 68134.1382.147 и 68134.1382.143 (стари),
като след изменение на КККР е образуван нов
ПИ с идентификатор 68134.1382.2197, който е
идентичен с УПИ I-143, 147.
С представените по настоящата преписка документи за собственост и доказателства за изменена
кадастрална карта е налице и последният елемент
от фактическия състав за одобряването на ПР на
УПИ I-2197, кв. 86, м. Надежда 2а.
С настоящия проект УПИ I се отрежда за
посочения имот по действащата кадастрална
карта в съответствие с изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 от ЗУТ.
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Транспортният достъп до УПИ I-2197 се осигурява по действащата улична регулация.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ (Жк) съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, в
която жилищната функция на застрояването е
допустима.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 134,
ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 124 от ПЗРЗИДЗУТ, т. 2 от
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-14/19.02.2013 г., т. 8, и
№ ЕС-Г-42/4.06.2013 г., т. 29, и Решение № 409 по
протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС Столичният
общински съвет реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация за м. Надежда 2а, кв. 86, УПИ I-2197,
по сините и червените линии и цифри съгласно
приложения проект, представляващ неразделна
част от плана за регулация на м. Надежда 2а и
2б, одобрен с Решение № 409 по протокол № 43
от 18.07.2013 г. на СОС.
С одобряване на настоящия проект за нов
УПИ I-2197, идентичен с проектен УПИ I-143,
147, кв. 86, м. Надежда 2а, район „Надежда“,
планът за застрояване, одобрен с Решение № 409
по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС, може
да се прилага.
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 му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Надежда“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно, информационно и
финансово обслужване“ към Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

11314

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 933
от 18 декември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т. 8 от протокол № 8 от заседание
на ОЕС У Т, проведено на 4.07.2018 г., здравно зак лючение изх. № 53- 07-155/29.05.2018 г.
от МЗ РЗИ – Бу ргас, съгласу вателно писмо
№ 7437697-1 от 2.02.2018 г. от „ЕВН България
Електроразпределение“ – ЕАД, Пловдив, писмо
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изх. № ПД-174-(3)/17.12.2015 г. от РИОСВ – Бургас; становище изх. № 95-С-73/23.02.2018 г. от
„БТК“ – Е А Д, съгласу вано с „ВиК“ – Е А Д,
Бургас, на 3.04.2018 г., и всички останали документи по преписката, Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен обект: Захранващ водопровод за питейни нужди
в поземлен имот с идентификатор 51500.66.16 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато. Трасето на захранващия водопровод
за питейно-битови нужди започва като продължение на проектен водопровод в ПИ 51500.66.33
по КК на гр. Несебър, местност Инджекьойско
блато, с площ 11 050 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „Полски път“, частна
собственост, и достига до ПИ 51500.66.16 по КК
на гр. Несебър, местност Инджекьойско блато.
Дължината на трасето на водопровода е 121,47 м
изцяло в ПИ 51500.66.33 по КК на гр. Несебър, местност Инджекьойско блато – земеделска
територия. Определя се сервитут по 3 м от двете
страни спрямо оста на трасето на водопровода.
Площите с ограничение са общо 728 кв. м, като
46 кв. м са в урбанизирана територия и 682 кв. м
са в земеделска територия.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

11348

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 938
от 18 декември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в
докладната записка, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му
по отношение на УПИ V-640, с идентификатор
№ 5150 0.508.13, У ПИ V I- 640, с и ден т ифи к атор № 51500.508.12 и УПИ VII-640, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 51500.508.11 по
кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1002 по
ПУП на к.к. Слънчев бряг-запад, с който проект
УПИ VI-640 (ПИ 51500.508.12) с площ 716 кв. м и
УПИ VII-640 (ПИ 51500.508.11) с площ 720 кв. м
се обед и н я ват и се п ри да ват 40 к в. м к ъм
УПИ V-640 (ПИ 51500.508.13) с площ 717 кв. м,
като се урегулира новообразуван УПИ VI-640
с площ 1396 к в.м и се промен я площта на
УПИ V-640 (ПИ 51500.508.13) от 717 кв. м на
755 кв. м. За новообразувания УПИ VI-640 с площ
1395 кв. м се предвижда отреждане „За курортно
строителство“, въвеждане на устройствена зона
„Ок“ и установяване на следните устройствени
показатели: Плътност на застрояване – 30 %,
Кинт. – 1,5, Нкорниз – 15 м, и минимално озеленена площ – 50 %, съгласно приложените чертежи
и таблици със съответните цветове, сигнатури,
надписи и размери, неразделна част от решението.
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Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
11349
РЕШЕНИЕ № 939
от 18 декември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. от ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и като взе
предвид изложените мотиви в докладната записка,
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация на к.к.
Слънчев бряг-запад в частта му по отношение
на УПИ VIII-316, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 51500.507.46, и УПИ ХI-316,
и ден т и чен с позем лен имо т с и ден т ификатор № 51500.507.44 по кадастралната карта на гр.
Несебър, в кв. 4101 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг-запад, с който проект УПИ VIII-316 (ПИ
51500.507.46) с площ 2100 кв. м и УПИ ХI (ПИ
51500.507.44) с площ 1050 кв. м се обединяват в
новообразуван УПИ ХII-44, 46 с площ 3150 кв. м,
който се отрежда за „Курорт и обслужващи
дейности“, въвеж дане на уст ройствена зона
„Ок“ и установяване на следните устройствени
показатели: Плътност на застрояване – 30 %,
К и н т. – 1, 5, Н корн из – 15 м, и м и н и ма л но
озеленена площ – 50 %, съгласно приложените
чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от решението.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

11350

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 943
от 18 декември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. от ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и като взе
предвид изложените мотиви в докладната записка,
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одо б ря в а п р о ек т з а и зменен ие н а подробни я уст ройст вен п лан – п лан за рег улац и я и заст рояване на к.к. Сл ън чев бряг-запад в частта му по отношение на УПИ V-384,
идентичен с поземлен имот с идентификатор
№ 51500.507.244, и УПИ VI-384, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.175 по
кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3701
по плана на к.к. Слънчев бряг-запад, с койт о п ро ек т У П И V-384 (П И 5150 0.507.2 4 4) с
площ 626 кв. м и УПИ VI-384 (ПИ 51500.507.175)
с площ 626 кв. м се обединяват в новообразуван УПИ VII-244,175 с площ 1252 кв. м, който
се отрежда „За търговия и услуги“, въвежда се
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устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30 %, Кинт. – 1,5, Нкорниз – 15 м,
и минимално озеленена площ – 50 %, съгласно
приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери,
неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

11351

Председател:
Р. Кулев

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 566
от 29 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 6,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 546 по
протокол № 38 от 27.09.2018 г. на ОбС – гр. Полски Тръмбеш, Общинският съвет – гр. Полски
Тръмбеш, реши:
1. Открива процедура по приватизация за общински нежилищен имот, невключен в капитала
на търговско дружество, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 57354.300.441
по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, с НТП
„За друг вид производствен, складов обект“, с
площ 5000 кв. м, частна общинска собственост,
съгласно АОС № 3717/5.07.2018 г. на Община
Полски Тръмбеш.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване при условията на глава пета,
раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите
на общински нежилищен имот, невключен в капитала на търговско дружество, представляващ
незастроен поземлен имот с идентификатор
57354.300.441 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш,
с НТП „За друг вид производствен, складов обект“,
с площ 5000 кв. м, частна общинска собственост,
съгласно АОС № 3717/5.07.2018 г. на Община
Полски Тръмбеш.
3. Приема приватизационната оценка и информационния меморандум на обекта.
4. Продажбата да се извърши в левове. Спечелилият търга участник няма право на разсрочено
плащане и е длъжен да заплати цялата дължима
сума, представляваща разликата от достигнатата
тръжна цена и внесения депозит.
5. Определя начална тръжна цена в размер
25 500 лв. без включен ДДС (сделката е облагаема с ДДС).
6. Определя стъпка за наддаване в размер 5
на сто от началната тръжна цена.
7. Определя депозит за участие в търга – парична вноска в размер 10 000 лв., който се внася по набирателна сметка на Община Полски
Тръмбеш при ЦКБ, клон Велико Търново – BG08
СЕСВ 9790 3310 2233 00, BIC на ЦКБ – АД:
CECBBGSF, в срок до 12 ч. на 21-вия ден от
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датата на обнародването на това решение в
„Държавен вестник“. В срок 5 работни дни след
изтичането на срока за обжалване на решението
за определяне на спечелил участник органът за
приватизация освобождава депозитите на участниците, като депозитът на спечелилия търга се
задържа като гаранция за сключване на договора
за приватизация и се прихваща от цената.
8. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на публичен търг с явно наддаване,
която съдържа:
8.1. обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите с конкретни данни за
всяко от тях;
8.2. изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в търга;
8.3. основания за недопускане до участие в
търга;
8.4. разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация;
8.5. проект на договор за продажба на обекта
на търга;
8.6. информационен меморандум.
9. Всичк и заинтересу вани лица могат да
закупят тръжна документация в Информационния център за обслужване на граждани при
общинска администрация – гр. Полски Тръмбеш,
ул. Черно море № 4, след заплащане на 444 лв.
с включен ДДС в срок до 16,30 ч. на 18-ия ден
от обнародването на това решение в „Държавен
вестник“.
10. Условие за закупуване на тръжната документация е представянето на следната документация:
10.1. по отношение на физическите лица:
документ за самоличност; нотариално заверено
пълномощно за закупуване на документация, в
случай че закупуват документация от името на
друго физическо лице;
10.2. по отношение на юридическите лица:
заверено копие от документ, удостоверяващ
ЕИК на фирмата за вписване на юридическите
лица в търговския регистър към Агенцията по
вписванията; нотариално заверено пълномощно
за закупуване на документация, ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи от документ
за регистрация.
11. Оглед на имота може да се извършва всеки
присъствен ден от датата на обнародването на
това решение в „Държавен вестник“ до 11 ч. на
21-вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация.
12. Предложения за участие в търга се подават до 16 ч. на 21-вия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в запечатан непрозрачен плик, върху който се
отбелязва името на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация.
13. Търгът да се проведе при следните условия: на 22-рия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“, начало на
търга – 11 ч., място на търга – заседателна зала
№ 403 в сградата на общинската администрация – гр. Полски Тръмбеш.
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14. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички законови процедури по провеждането на търга, да назначи тръжна комисия,
която в срок 3 работни дни след провеждането
на търга да представи на органа по приватизация
протокол от търга.

11251

Председател:
М. Йорданова

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 2028
от 18 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява изработен проект на ПУП – план
за регулация за поземлени имоти, получени от
разделянето на ПИ с идентификатор 77476.57.10
по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора,
и план за застрояване за новообразу ваните
урегулирани поземлени имоти (УПИ) в новообразувани кадастрални райони, собственост
на „АТЗ Проджект“ – ЕООД, София, в следния
обхват:
Подробен устройствен план – план за регулация за поземлени имоти (ПИ) с проектни
идентификатори 77476.57.11, 77476.57.12, 77476.57.13,
77476.57.14, 77476.57.15, 77476.57.16, 77476.57.17,
77476.57.18, 77476.57.19, 77476.57.20, 77476.57.21,
77476.57.22, 77476.57.23, 77476.57.24, 77476.57.25,
77476.57.26, 77476.57.27, 77476.57.28, 77476.57.29,
77476.57.30, 77476.57.31, 77476.57.32, 77476.57.33,
77476.57.34, 77476.57.35, 77476.57.36, 77476.57.37,
77476.57.38, 77476.57.39, 77476.57.40, 77476.57.41,
77476.57.42, 77476.57.43, 77476.57.44, 77476.57.45,
77476.57.46, 77476.57.47, 77476.57.48, 77476.57.49,
77476.57.50, 77476.57.51, 77476.57.52, 77476.57.53,
77476.57.54, 77476.57.55, 77476.57.56, 77476.57.57,
77476.57.58, 77476.57.59, 77476.57.60, 77476.57.61,
77476.57.62, 77476.57.63, 77476.57.64, 77476.57.65,
77476.57.66, 77476.57.67, 77476.57.68, 77476.57.69,
77476.57.70, 77476.57.71, 77476.57.72, 77476.57.73,
77476.57.74 и 77476.57.75, получени от разделянето
на ПИ с идентификатор 77476.57.10 по КККР на
с. Хрищени, община Стара Загора, като за цитираните имоти се отредят съответно следните
урегулирани поземлени имоти: УПИ № I-11,
II-14, III-15, IV-16, V-17, VI-18, VII-20, VIII-21,
IX-22, X-24, XI-25, XII-23, XIII-26, XIV-27, XV-19,
XVI-12 и XVII-13 в нов кв. 1001; УПИ № I-29,
ІІ-30, III-31, IV-32, V-33, VI-34, VII-73 и VIII-74 в
нов кв. 1002; УПИ № I-50, ІІ-51, ІІІ-35, IV-36,
V-37, VI-38, VII-39, VIII-40, IX-41, X-48, XI-46,
XII-45, XIII-42, XIV-43, XV-44, XVI-47 и XVII-49
в нов кв. 1003; УПИ № І-56, ІІ-57, ІІІ-58, IV-59,
V-60, VI-61, VII-62, VIII-63, IX-64, X-65, XI-66,
XII-67 и XIII-71 в нов кв. 1004; УПИ № І-52, II53, ІІІ-54 и IV-55 в нов кв. 1004 от кадастрален
район 57 по КККР на с. Хрищени. Достъпът до
цитираните имоти се осъществява от 6 бр. нови
обслужващи улици с о.т. 1 – о.т. 39, образувани от
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ПИ 77476.57.28, 77476.57.68, 77476.57.69, 77476.57.70,
77476.57.72 и 77476.57.75 – съгласно приложения
проект.
Подробен устройствен план – план за зас
т рояване за новообразу вани т е у рег ули рани
поземлени имоти: за УПИ № I-11, II-14, III-15,
IV-16, V-17, VI-18, VII-20, VIII-21, IX-22, X-24 и
XI-25 от кв. 1001; УПИ № I-29, II-30, ІІІ-31, IV-32,
V-33, VII-73 и VIII-74 от кв. 1002; УПИ № І-50,
ІІ-51, ІІІ-35, IV-36, V-37, VI-38, VII-39, VIII-40,
IX-41, X-48, XI-46, XII-45 и XІІІ-42 от кв. 1003;
УПИ № I-56, ІІ-57, ІІІ-58, IV-59, V-60, VI-61, VII62, VIII-63, IX-64, X-65, XI-66, XII-67 и XІІІ-71
от кв. 1004; УПИ № I-52, II-53, ІІІ-54 и IV-55
от кв. 1004 да се установи предимно производствена устройствена зона – Пп – свободно,
средноетажно основно застрояване; за УПИ
№ VI-34, XII-23, XIII-26, XV-19, XIV-27, XVI-12,
XVII-13, XIV-43, XV-44, XVI-47 и XVII-49 да
се установи устройствена зона за инженернотехническа инфраструктура – съгласно приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

11248

Председател:
Т. Брайков

РЕШЕНИЕ № 2029
от 18 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – кабелно трасе на външно ел.
захранване за ПИ с идентификатор 77476.57.10 по
КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, с
дължина на кабелното трасе 749 м, преминаващо през ПИ 77476.57.9 и 77476.61.11 – „пасище“,
ПИ 77476.58.19 – „селскостопански, горски, ведомствен път“, и ПИ 77476.59.41 – „напоителен
канал“ – публична общинска собственост – за
нуждите на „АТЗ Проджект“ – ЕООД, София.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

11249

Председател:
Т. Брайков

РЕШЕНИЕ № 2030
от 18 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура: кабел – ниско напрежение, от
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ТП „Синаница“ до ЕТ за сервиз и административна сграда в ПИ с идентификатор 68850.114.512
от местност Апти тарла по КККР на гр. Стара
Загора, преминаващо през ПИ с идентификатор
68850.114.200 – „селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост, с
дължина на кабелното трасе 133 м, за нуждите
на „Електроразпределение ЮГ“ – ЕАД, Пловдив.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков

11250

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 392
от 29 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява проекта за изменение на ПУП – ПР
(подробен устройствен план – план за регулация) и изработения ПЗ (план за застрояване)
на стопански двор ПИ (поземлен имот) 501.1 по
кадастралния план на с. Лозарево, квартали 1 и
3 по регулационния план на с. Лозарево, община
Сунгурларе, област Бургас, и квартал 55 (нов).
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Х. Ахмед
11364

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
РЕШЕНИЕ № 61
от 30 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Цар Калоян, реши:
Одобрява проект на ПУП – парцеларен план
на подземна оптична мрежа за елект ронни
съобщения за нуждите на „Нетуоркс – България“ – ЕООД, на територията на община Цар
Калоян по следното трасе:
– от регулационна граница на гр. Цар Калоян
до регулационна граница на с. Костанденец;
– от регулационна граница на с. Костанденец
до землищна граница на община Иваново.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Разград, по реда
на АПК.
Председател:
Г. Узунали
12
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ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 958
от 29 ноември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 6 във
връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, заявление с
вх. № УТ-18-206 от 5.11.2018 г., Решение № 895
по протокол № 36 от 27.09.2018 г. на общинския
съвет за разрешаване изработване на ПУП, решение по т. 1 от протокол № 40 от 13.11.2018 г.
от заседание на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съвет – гр. Шумен, одобрява проект за подробен
устройствен план – парцеларен план по чл. 110,
ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Разпределителен газопровод
и газопроводно отклонение до имот с идентификатор 10176.502.2 по кадастралната карта на
с. Васил Друмев“ като част от комплексен проект
за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ.
Проектът се одобрява по приложените чертежи,
вписани в изх. дневник под № 475, 476 и 477 от
15.11.2018 г., представляващи неразделна част от
настоящото решение.
Председател:
Б. Беджев
11375
29. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 януари 2019 г.
29
28. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.12.2018 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
37,215
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2,003,351
Дълготрайни материални и
нематериални активи
127,887
Други активи
16,174
Депозит в управление „Емисионно“
5,721,320
Всичко активи:
7,905,947
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3,349,973
Други пасиви
289,675
Всичко задължения:
3,639,648
Основен капитал
20,000
Резерви
4,377,349
Неразпределена печалба
-131,050
Всичко собствен капитал:
4,266,299
Всичко пасиви:
7,905,947
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.12.2018 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
19,833,937
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Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато
2,847,117
Инвестиции в ценни книжа
26,355,861
Всичко активи:
49,036,915
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
17,325,475
Задължения към банки
15,264,723
Задължения към правителството
и бюджетни организации
8,608,047
Задължения към други депозанти
2,117,350
Депозит на управление „Банково“
5,721,320
Всичко пасиви:
49,036,915
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Т. Цветкова
30
31. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С180004-091-0000975 от 18.12.2018 г. възлага
на Теодоси Неделчев Георгиев, адрес: Русе,
бул. Славянски № 3, ет. 1, следните недвижими
имоти: 1. недвижим имот: трайни насаждения,
изостав. тр. нас. с площ 2,501 дка в местността
Сред. Мешелик, втора категория, съставляващ
имот № 024012 по плана за земеразделяне в землището на с. Росица, площ 2501 кв. м, намиращ
се в с. Росица, община Павликени, област Велико
Търново, с граници: имот № 024013 – изостав.
тр. нас. на Пенка Христова Василева, имот
№ 024008 –  изостав. тр. нас. на насл. на Борис
Димитров Григоров, имот № 000031 – канал
на МЗХ – ХМС, имот № 024006 – изостав. тр.
нас. на Симо Владимиров Камбуров; имотът е
образуван от имот № 024007; върху имота има
следните ограничения: 81 трайните насаждения
да се опазват и стопанисват в съответствие с
чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния
срок; право на преминаване през имот № 024013,
придобит с протоколи, заповеди, решения и др.
административни актове, договор за делба № 295
от 25.06.2002 г.; 2. недвижим имот: земеделска
земя, посевна площ с площ 6,860 дка в местността
Поляната, втора категория, съставляващ имот
№ 021021 по плана за земеразделяне в землището на с. Росица, ЕКАТТЕ 63080, площ 6860
кв. м, намиращ се в с. Росица, община Павликени, област Велико Търново, с граници: имот
№ 021020 – посевна площ на Пенка Христова
Василева, имот № 021014 – посевна площ на Анка
Тотева Стефанова и др., имот № 021005 –  овощна
градина на Димитър Христов Димитров, имот
№ 000027 – полски път на Община Павликени;
имотът е образуван от имот № 021016, придобит
с договор за доброволна делба, договор за делба
№ 295 от 25.06.2002 г.; 3. недвижим имот: земеделска земя, лозе, в местността Кайрака, четвърта
категория, съставляващ имот № 015024 по плана за земеразделяне в землището на с. Росица,
ЕКАТТЕ 63080, площ 601 кв. м, намиращ се в
с. Росица, община Павликени, област Велико Търново, с граници: имот № 015025 – лозе на Антон
Димитров Станев, имот № 000060 – полски път
на Община Павликени, имот № 015023 – лозе на
Деян Веселинов Кънчев, имот № 000059 – полски
път на Община Павликени, като върху имота
има следните ограничения: 11 електропровод
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20 kV; на 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода
не могат да се строят сгради и съоръжения и
да се засажда високостеблена растителност; 81
трайните насаждения да се опазват и стопанисват
в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане
на амортизационния срок, придобит с протоколи, заповеди, решения и др. административни
актове, договор за делба № 295 от 25.06.2002 г.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
2
24. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С180016-091-0000955
от 14.12.2018 г. възлага на Сезгин Местан Галиб с
адрес Кърджали, ж.к. Възрожденци № 17, вх. В,
ет. 4, ап. 78, недвижими имоти, както следва: 1.
Гараж – КИД 40909.112.317.1.52, гараж № 13 – с
идентификатор 40909.112.317.1.52, намиращ се в
южната част на подземен гараж в сутерена на
пететажна жилищна сграда с търговски партер в
Кърджали, кв. Възрожденци, ул. Джон Атанасов
№ 2, с площ по документ 30,70 кв. м и неразделна
част от самостоятелния обект са 0,70% ид.ч. от
общите части на гаражната част и правото на
строеж в размер 28,84 кв. м. Обектът е завършен,
без да е монтирана входната ролетна врата, подова
настилка – бетон; стени – гладка варова мазилка;
тавани – етажна бетонова плоча; инсталации – осветителна ел. инсталация до извод; ел. и ВиК не
са изпълнени, площ 28,84 кв. м, намиращ се в
Кърджали, кв. Възрожденци, ул. Джон Атанасов
№ 2, с граници на същия етаж: от изток – имот с
идентификатор 40909.112.317.1.53; от запад – имот
с идентификатор 40909.112.317.1.51; над обекта:
имот с идентификатор 40909.112.317.1.44, придобит
с нотариален акт № 84, том ІІ, рег. № 2258, дело
№ 275 от 2007 г. на СВ – Кърджали, и н.а. № 180,
том XI, дело № 2147/2008 г. на СВ – Кърджали, за
сумата 4390 лв. 2. Гараж – КИД 40909.112.317.1.51,
гараж № 12 – с идентификатор 40909.112.317.1.51,
намиращ се в южната част на подземен гараж в сутерена на пететажна жилищна сграда с търговски
партер в Кърджали, кв. Възрожденци, ул. Джон
Атанасов № 2, с площ по документ 30,70 кв. м
и неразделна част от самостоятелния обект са
0,70% ид.ч. от общите части на гаражната част и
правото на строеж в размер 28,84 кв. м. Обектът
е завършен, без да е монтирана входната ролетна
врата, подова настилка – бетон; стени – гладка
варова мазилка; тавани – етажна бетонова плоча; инсталации – осветителна ел. инсталация
до извод; ел. и ВиК не са изпълнени, площ
30,7 кв. м, намиращ се в Кърджали, кв. Възрож
денци, ул. Джон Атанасов № 2, с граници на
същия етаж: от изток – имот с идентификатор
40909.112.317.1.52; от запад – имот с идентификатор
40909.112.317.1.50; над обекта: имот с идентификатор 40909.112.317.1.44, придобит с нотариален
акт № 84, том ІІ, рег. № 2258, дело № 275 от
2007 г. на СВ – Кърджали, и н.а. № 180, том XI,
дело № 2147/2008 г. на СВ – Кърджали, за сумата
4400 лв. 3. Гараж – КИД 40909.112.317.1.50, гараж
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№ 11 – с идентификатор 40909.112.317.1.50, намиращ се в южната част на подземен гараж в сутерена
на пететажна жилищна сграда с търговски партер
в Кърджали, кв. Възрожденци, ул. Джон Атанасов
№ 2, с площ по документ 29,85 кв. м и неразделна
част от самостоятелния обект са 0,68% ид.ч. от
общите части на гаражната част и правото на
строеж в размер 28,04 кв. м. Обектът е завършен,
без да е монтирана входната ролетна врата, подова
настилка – бетон; стени – гладка варова мазилка;
тавани – етажна бетонова плоча; инсталации – осветителна ел. инсталация до извод; ел. и ВиК не
са изпълнени, площ 28,04 кв. м, намиращ се в
Кърджали, кв. Възрожденци, ул. Джон Атанасов
№ 2, с граници на същия етаж: от изток – имот с
идентификатор 40909.112.317.1.51; от запад – имот
с идентификатор 40909.112.317.1.49; над обекта:
имот с идентификатор 40909.112.317.1.44, придобит
с нотариален акт № 84, том II, рег. № 2258, дело
№ 275 от 2007 г. на СВ – Кърджали, и н.а. № 180,
том XI, дело № 2147/2008 г. на СВ – Кърджали, за
сумата 4300 лв. 4. Гараж – КИД 40909.112.317.1.49,
гараж № 10 – с идентификатор 40909.112.317.1.49,
намиращ се в южната част на подземен гараж в сутерена на пететажна жилищна сграда с търговски
партер в Кърджали, кв. Възрожденци, ул. Джон
Атанасов № 2, с площ по документ 31,15 кв. м
и неразделна част от самостоятелния обект са
0,71% ид.ч. от общите части на гаражната част и
правото на строеж в размер 29,26 кв. м. Обектът
е завършен, без да е монтирана входната ролетна
врата, подова настилка – бетон; стени – гладка
варова мазилка; тавани – етажна бетонова плоча; инсталации – осветителна ел. инсталация
до извод; ел. и ВиК не са изпълнени, площ
31,15 кв. м, намиращ се в Кърджали, кв. Възрожденци, ул. Джон Атанасов № 2, с граници на
същия етаж: от изток – имот с идентификатор
40909.112.317.1.48; от запад – имот с идентификатор
40909.112.317.1.50; над обекта: имот с идентификатор 40909.112.317.1.44, придобит с нотариален
акт № 84, том II, рег. № 2258, дело № 275 от
2007 г. на СВ – Кърджали, и н.а. № 180, том XI,
дело № 2147/2008 г. на СВ – Кърджали, за сумата
4490 лв. 5. Гараж – КИД 40909.112.317.1.48, гараж
№ 9 – с идентификатор 40909.112.317.1.48, намиращ
се в южната част на подземен гараж в сутерена на
пететажна жилищна сграда с търговски партер в
Кърджали, кв. Възрожденци, ул. Джон Атанасов
№ 2, с площ по документ 29,20 кв. м и неразделна
част от самостоятелния обект са 0,67% ид.ч. от
общите части на гаражната част и правото на
строеж в размер 27,43 кв. м. Обектът е завършен,
без да е монтирана входната ролетна врата, подова
настилка – бетон; стени – гладка варова мазилка;
тавани – етажна бетонова плоча; инсталации – осветителна ел. инсталация до извод; ел. и ВиК
не са изпълнени, площ 29,2 кв. м, намиращ се в
Кърджали, кв. Възрожденци, ул. Джон Атанасов
№ 2, с граници: на същия етаж: от изток – имот с
идентификатор 40909.112.317.1.49; от запад – имот
с идентификатор 40909.112.317.1.47; над обекта:
имот с идентификатор 40909.112.317.1.44, придобит
с нотариален акт № 84, том II, рег. № 2258, дело
№ 275 от 2007 г. на СВ – Кърджали, и н.а. № 180,
том XI, дело № 2147/2008 г. на СВ – Кърджали, за
сумата 4190 лв. Имотът се продава такъв, какъвто
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е в момента на продажбата и купувачът не може
да претендира за недостатъци на закупения имот.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
11362
39. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, дирекция „Събиране“, съобщава, че
на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № С180022-091-0000956
от 14.12.2018 г. възлага на Мартин Петров Мирчев следния недвижим имот: паркомясто № 23,
намиращо се в София, район „Възраждане“, кв.
Зона Б-18, ул. Царибродска № 10 – 12, в сграда с
идентификатор 68134.303.36.1, на етаж -1 (минус
едно), кота -3,45 (минус три цяло и четиридесет и
пет стотни), със застроена площ 14,40 кв. м, която
сграда е построена в поземлен имот с идентификатор 68134.303.36, заедно с 0,171% идеални части
от описания по-горе урегулиран поземлен имот.
3
78. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„СДО“, отдел „Събиране“, на основание чл. 253
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
с постановление за възлагане на недвижим имот
№ C182225-091-0000759 от 24.10.2018 г. възлага на
„Професионал“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК
по ЗТР 104594042, адрес за кореспонденция: Велико
Търново, ул. Никола Габровски № 69, представлявано от Ани Христова Шаранкова, седалище
и адрес на управление: Велико Търново, ул. Никола Габровски № 69, следния недвижим имот:
поземлен имот с идентификатор № 10447.515.408,
придобит с акт за частна държавна собственост
№ 1170 от 5.10.2002 г., и площ 5196 кв. м, намиращ
се във Велико Търново, п.к. 5000, ул. Иларион
Драгостинов № 1, при съседи по скица № 319 от
20.01.2010 г.: 10447.515.405, 10447.515.412, 10447.152.9,
10447.515.409,10447.515.330, начин на т райно
ползване – за друг обществен обект, комплекс,
ведно с намиращата се в имота сграда, а именно:
сграда с идентификатор № 10447.515.408.3, начин
на трайно ползване – административна, делова
сграда на три етажа, застроена площ 645 кв. м,
актувана като административна сграда.
4
85. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за заемане на академични
длъжности: доцент за военнослужещ в област
на висше образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.2. Военно дело,
научна специалност „Организация и управление
на въоръжените сили“, за преподаване на учебните дисциплини „Оперативно изкуство на ВМС“,
„Бойна поддръжка и осигуряване на морските
операции“ и „Използване на формированията от
ВМС в операциите“ – един; главен асистент за
военнослужещ в област на висше образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление
9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ – един.
Срок за подаване на документи за участие в конкурсите – 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите от
кандидатите се счита датата на завеждането им
в регистратурата на Военната академия „Г. С.
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Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи са публикувани на сайта
на академията. Документи и справки – София,
бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.: 9226-514, 92-26-512.
11217
15. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности в област на висшето образование 4.
Природни науки, математика и информатика:
главен асистент: професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки, научна
специалност „Информатика“ – един за нуждите на
катедра „Информатика“; доцент: професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки, научна специалност „Информатика“ – един
за нуждите на катедра „Информатика“; професор: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност
„Информатика“ – един за нуждите на катедра
„Информатика“, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „НИДД“, стая 503, тел. 052/830-813.
11254
92. – Великотърновският университет „Св. св.
Кирил и Методий“ обявява конкурси за: професори
по: област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.4. Религия
и теология (Стар Завет) – един; област на висше
образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Пластика и
дърворезба) – един; област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – живопис) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2.
Психология (Организационна психология) – един;
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.2. Психология (Психология на развитието в
детско-юношеска възраст и психология на развитието на възрастните) – един; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.9. Туризъм
(Туристическо странознание) – един; доценти по:
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.4. Религия и
теология (Нов Завет) – един; област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление
8.2. Изобразително изкуство (Иконопис) – един;
област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство
(Орнаментална композиция) – един; област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – рисуване и
интермедия) – един; област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – живопис) – двама; област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по… (Методика на обучението по английски език) – един; главни асистенти по: област
на висше образование 1. Педагогически науки,
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професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по… (Методика на обучението по
география) – един; област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Икономика – интелектуална собственост) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (Обща икономическа теория) – един;
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика – социална
педагогика и приобщаващо образование) – един;
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.6. Право (Теория на държавата и правото) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават в
ректората, отдел „Човешки ресурси“, стаи 307 и
305, тел.: 062/618-308 и 062/618-367.
11167
80. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност главен асистент
от област на висшето образование 9. Сигурност
и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (национална сигурност),
за военнослужещ в катедра „Комуникационни и
информационни системи“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“. Условията на
конкурса са обявени със Заповед № ОХ-993 от
7.12.2018 г. на министъра на отбраната на Репуб
лика България, линк: https://www.md.government.
bg/bg/doc/zapovedi/2018/20181207_OX993.pdf. Срок
за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се
подават в регистратурата на университета, Велико
Търново, бул. България № 76, тел. за контакти:
062/618832.
11265
80а. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на свободна академична длъжност,
която следва да се заеме от лице, изпълнявало
военна служба (кадрова военна служба), главен
асистент от област на висшето образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление
9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на Въоръжените сили“, за
военнослужещ в катедра „Тактика, въоръжение
и навигационна подготовка“ във факултет „Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“. Условията на
конкурса са обявени със Заповед № ОХ-972 от
3.12.2018 г. на министъра на отбраната на Република България, линк: https://www.md.government.
bg/bg/doc/zapovedi/2018/20181203_OX972.pdf. Срок
и място за подаване на документите – съгласно
т. 7 от заповедта. Тел. за контакти: 062/618832.
11266
22. – Институтът за държавата и правото при
БАН – София, обявява конкурси за заемане на
академичната длъжност главен асистент от област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.6.
Право – един по „Международно частно право“ за
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нуждите на секция „Международноправни науки“
и един по „Наказателен процес“ за нуждите на
секция „Наказателноправни науки“, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават в ИДП – 1000
София, ул. Сердика 4.
11267
87. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН – София,
обявява конкурси за заемане на академичната
длъжност главен асистент във: научна област 5.
Технически науки, професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна
специалност „Теория на кораба“ – един за нуждите
на ЦХА – Варна, към института, и научна област
5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание, научна
специалност „Материалознание и технология
на машиностроителните материали“ – един за
нуждите на Центъра по заваряване към института, двата със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“.
11268
966. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН, София, обявява два конкурса
за главни асистенти по професионално направление 4.3. Биологически науки (микробиология и
имунология) за нуждите на секция „Микология“
и Департамент „Имунология“ – лаборатория „Инфекциозна имунология и възпаление“, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в института, София 1113,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, тел. 979-31-24.
11218
972. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН, София, обявява конкурс за
главен асистент по направление 4.3. Биологически науки (Микробиология – 01.06.12) за нуждите
на Департамент „Обща микробиология“, секция
„Микробна биохимия“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в института, София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 26, тел. 979-31-24.
11301
611. – Институтът по роботика при БАН – София, обявява конкурси за двама главни асистенти
по професионално направление 5. Технически
науки, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Роботи и манипулатори – хардуер и
софтуер) за нуждите на секция РиМИС, всичките
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на института, каб. 406, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2,
тел. 02 870-33-61.
11277
96. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Русе, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за частта от землището на с. Долна Студена,
община Ценово, област Русе, включваща имоти
с № 10, 11, 30, 43, 44, 113, 120, 122, 123, 125, 126,
133, 135, 138 и 139 по картата на възстановената
собственост с начин на трайно ползване – друга
жилищна територия, които са в службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Русе.
11376
97. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Русе, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри на урбанизираната територия на с. Табачка, община Иваново,
област Русе, които са в службата по геодезия,
картография и кадастър. В 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Русе.
11377
58. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за питеен
водопровод до захранване на ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр. Бургас, м. Наневия
чифлик, землище гр. Бургас. Проектът е изложен
за разглеждане в стая 409 в сградата на Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
11341
41. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – ПП (парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура) за външно
електроприсъединяване и външно водозахранване на ПИ (поземлен имот) с идентификатор
18157.79.21 с трасе, преминаващо през ПИ (поземлени имоти) с идентификатори 18157.79.29,
18157.79.30 и 18157.501.503 по КК на гр. Гурково. Проектът може да се разгледа в стая № 4
на общинската администрация – Гурково. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, гр. Гурково.
11315
42. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – ПП (парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура) за външно
ел. захранване на ПИ (поземлен имот) с идентификатор 22767.101.397 с трасе, преминаващо
през ПИ (поземлени имоти) с идентификатори
22767.101.133, 22767.101.562 и 22767.501.727 по КК
на с. Паничерево. Проектът може да се разгледа
в стая № 4 на общинската администрация –
Гурково. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация, гр. Гурково.
11316
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76. – Община Димитровград на основание
чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 134,
ал. 2, т. 8 и чл. 108, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че
е одобрен проект за изменение на устройствена
план-схема за газоснабдяване към ПУП – Димитровград, одобрена с Решение № 698 от 23.07.2009 г.
на Общинския съвет – Димитровград. Проектът
е на разположение в общинската администрация,
стая 76, на седмия етаж в сградата на Община
Димитровград. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да се
запознаят с проекта, като при необходимост могат
да направят писмени искания и възражения до
общинската администрация.
11255
18. – Община гр. Дупница, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава
на заинтересуваните, че са изработени и приети
помощен план и план на новообразуваните имоти
по § 4к от ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Дяково,
община Дупница, област Кюстендил. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община
Дупница. Плановете са изложени в сградата на
Община Дупница, пл. Свобода, ет. 1, стая № 4.
13
18а. – Община гр. Дупница, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава
на заинтересуваните, че са изработени и приети
помощен план и план на новообразуваните имоти
по § 4к от ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Бис
трица, община Дупница, област Кюстендил. На
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община
Дупница. Плановете са изложени в сградата на
Община Дупница, пл. Свобода, ет. 1, стая № 4.
14
18б. – Община гр. Дупница, област Кюстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
съобщава на заинтересуваните, че са изработени и
приети помощен план и план на новообразуваните
имоти по § 4к от ПЗРЗСПЗЗ за землището на
с. Кременик, община Дупница, област Кюстендил. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете
и придружаващата ги документация до кмета
на община Дупница. Плановете са изложени
в сградата на Община Дупница, пл. Свобода,
ет. 1, стая № 4.
15
18в. – Община гр. Дупница, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава
на заинтересуваните, че са изработени и приети
помощен план и план на новообразуваните имоти
по § 4к от ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Баланово,
община Дупница, област Кюстендил. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
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искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община
Дупница. Плановете са изложени в сградата на
Община Дупница, пл. Свобода, ет. 1, стая № 4.
16
4. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
електропровод за захранване на поземлен имот
с идентификатор 80532.69.28 – собственост на
Янка Димитрова Георгиева, преминаващ през
поземлени имоти с идинтификатори 80532.69.29 и
80532.69.49 – с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ – земл ище
с. Черганово, община Казанлък, с обща дължина
170 м и общ сервитут 338 кв. м. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да разгледат проекта
в стая 18 на Община Казанлък и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
него на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
11317
7. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
електропровод за захранване на поземлени имоти
(ПИ) с начин на трайно ползване (НТП) – „нива“,
с идентификатори: 80532.65.4 – собственост на
Петко Видев, и 80532.65.1 – собственост на Христо
Митев. Трасето преминава през ПИ с идентификатори: 80532.66.1 – „пасище“, и 80532.74.135
и 80532.74.85 – с НТП „селскостопански, горски,
ведомствен път“, всички в землище с. Черганово,
община Казанлък, с обща дължина на трасето
180 м и общ сервитут 180 кв. м. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 18 на Община Казанлък и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
него на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
11365
3. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
постъпил проект за ПУП – парцеларен план за
обект: Външно кабелно електрозахранване на
УПИ 014023 – жил. застр., местност Казанджи
дере, землище на с. Цар Калоян, община Куклен.
Проектът е изложен в стая № 109, ет. 1, в сградата на общинската администрация – Куклен. В
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ на основание чл. 128
ал. 5 ЗУТ пряко заинтересованите страни могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация Куклен.
11355
43. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен окончателен
проект на подробен устройствен план – план
за регулация на кв. Хр. Смирненски (в обхвата
на плановете на Смирненски 1 и 2 и кв. Кишинев и част от Хр. Ботев север), гр. Пловдив,
в граници: на север – бул. Пещерско шосе от
границата със ПРЗ „Смирненски IV“ до ул. Рая,
по ул. Рая, бул. Свобода, ул. Перущица, бул. Пещерско шосе от ул. Перущица до от жп линия
Пловдив – Филопово; на изток – от жп линия
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Пловдив – Филопово от Пещерско шосе до транспортен възел Коматево и жп линия Пловдив – София; на юг – жп линия Пловдив – София по
жп линия Пловдив – Филопово до границата с
ПРЗ „Смирненски IV“; на запад – граница на
ПРЗ „Смирненски IV“ до бул. Пещерско шосе.
Проектът е изложен за запознаване в район „Западен“, в сградата на районната администрация
на ул. Вечерница № 1а, гр. Пловдив. Съгласно
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта чрез районната администрация на
район „Западен“ до Община Пловдив.
11356
9. – Общ и на Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за П У П – парцеларен план за техническата
инфраструкту ра извън у рбанизираната територия – кабелна линия СрН 20 kV от ст. 4 от
ЕПО от ст. 87 на ВЕЛ 20 kV „Мартен“ до имот
с идентификатор 47336.63.274 в м. Вехтите лозя,
землище на гр. Мартен, през следните имоти: 47336.63.371 – собственост на възложителя;
47336.63.276 и 47336.63.369 – общинска публична
собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
11253
55. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) извън границите на урбанизираните
територии за „Транспортна връзка за крайпътно обслужващи обекти“ в УПИ I-438, кв. 42,
имот с идентификатор 43243.61.4 и УПИ 036001
с идентификатор 43243.36.11, местност Банята,
по КККР на с. Левуново, община Сандански.
Подробни ят уст ройствен план е с обх ват в
части от поземлени имоти с идентификатори:
43243.61.47, 43243.36.4, 43243.36.5, 43243.36.7,
43243.36.8, 43243.36.9, 43243.61.40, 43243.61.4,
43243.61.2. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
стая № 406, ет. 4, в сградата на Община гр. Сандански и може да се разгледа от заинтересованите
лица всеки работен ден в определеното приемно
време на Община Сандански. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
11330
13. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – план-схема за газоразпределителна мрежа на гр. Силистра – допълнение. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните страни могат да се запознаят
с проекта в сградата на Община Силистра и да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
11326
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50. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 866 на
Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му на 16.07.2018 г., протокол № 40, и
решение по т. 10 от протокол № 47 от 21.11.2018 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията е разрешено и е изработен проект
с одобрено задание за изработване на подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Интегриран воден проект на агломерация гр.
Смолян“ – парцеларен план на канализационен
клон № К 209. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131
от ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Смолян, бул. България № 12.
11406
94. – Областният управител на област Стара
Загора на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е одобрeн технически
инвестиционен проект и е издадено Разрешение
за строеж № 2 от 18.12.2018 г. от областния
управител на област Стара Загора за строеж:
Оптична кабелна мрежа разклон – с. Голямо
Дряново път II-56, община Казанлък – с. Горно
Сахране – отк лонение с. Долно Сахране – с.
Асен, с. Скобелево – гр. Павел баня – отклонение с. Габарево, община Павел баня, намиращ се
на територията на община Казанлък и община
Павел баня, област Стара Загора. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано съгласно чл. 149,
ал. 4 от ЗУТ пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез областния управител
на област Стара Загора.
11354

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас,
против чл. 15, ал. 1, т. 1 и чл. 19, ал. 2 в частта „…
режийни вноски в размер на 0,5% от стойността
на имота“ от Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, настаняване
под наем и продажба на общински жилища в
община Средец. По оспорването е образувано
адм. д. № 3333/2018 г.
11368
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава за постъпил
протест от Окръжната прокуратура – Варна,
срещу чл. 34, ал. 1, т. 24 и чл. 40, т. 8 (дирекция
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“) от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Долни чиф
лик, приети от Общинския съвет – гр. Долни
чифлик, с Решение № 264 от протокол № 20 от
29.11.2016 г. Образувано е адм.д. № 3408/2018 г.
по описа на Административния съд – Варна, VІ
състав, насрочено за 21.02.2019 г. от 10 ч.
11400
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Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на окръжен прокурор при Окръжната
прокуратура – Велико Търново, с искане за отмяна на разпоредбите на чл. 21, ал. 6, чл. 26, ал. 2,
3, ал. 4, т. 1, 2 и 3 в частта „месечен абонамент,
ал. 5 и 6 в частта, касаеща причините и условията, при които не се заплаща такса, и ал. 10, т. 3
от приложение № 2 – такси за детски градини,
детски ясли, детски кухни; т. 25 от приложение
№ 4 – административни услуги, и т. 15 от приложение № 1-У от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Свищов, приета
с Решение № 710 от 30.11.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Свищов, за което е образувано адм.
д. № 918/2018 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
имат възможност да се присъединят към оспорването. Съдебното заседание е насрочено за
15.02.2019 г. от 9,30 ч.
11366
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Окръжната прокуратура – Кърджали, изцяло
на Наредба № 1 за поддържане и опазване на
обществения ред в община Джебел, приета с Решение № 137 от протокол № 18 от 22.12.2008 г. на
Общинския съвет – гр. Джебел, а алтернативно се
иска да се отменят разпоредбите на чл. 6, ал. 1,
на разпоредбата на чл. 57 от наредбата в частта
є относно думите „която събират по квитанция“,
както и на разпоредбата на чл. 59 от същата
наредба. По оспорването е образувано адм. д.
№ 445/2018 г. по описа на Административния
съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 6.02.2019 г. от 10,45 ч.
11369
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 3747 по
описа за 2018 г. на Административния съд – Пловдив, VІІ състав, по протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 5,
ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди на граждани, за
настаняване под наем и продажба на общински
жилищни имоти на Община Асеновград.
11367
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжната
прокуратура – Разград, с искане да бъдат отменени като незаконосъобразни разпоредбите на
приложение № 2, раздел ІІІ, т. 1 и 2 от Наредба
№ 9 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Завет, приета с решение на Общинския
съвет – гр. Завет, по който е образувано адм. д.
№ 215/2018 г. по описа на Административния
съд – Разград, насрочено за 12.02.2019 г. от 11 ч.
Всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи
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като страна до началото на устните състезания
при всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 от АПК.
11401
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжната
прокуратура – Разград, с искане да бъдат отменени като незаконосъобразни разпоредбите на
чл. 20, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 3 от Наредба № 15
за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем
и продажба на общински жилища на Община
Завет, приета от Общинския съвет – гр. Завет,
с решение по протокол № 33 от 29.06.2006 г., по
който е образувано адм. д. № 217/2018 г. по описа
на Административния съд – Разград, насрочено
за 5.02.2019 г. от 10 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.
27
Административният съд – София-град, III
отделение, 16 състав, на основание чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е постъпилa жалба от
„ГОДАС“ – ЕООД, ЕИК 121161310, представлявано от Таня Костадинова Янева в качеството
на управител, срещу Заповед № 0023-0244 от
18.01.2018 г. на изпълнителни я директор на
Агенцията за хората с увреждания, по което е
образувано адм. д. № 2608/2018 г., насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
20.02.2019 г. от 11,30 ч.
11398
Административният съд – София-град, ХVIІ
тричленен състав, на основание чл. 181, ал. 1 и
2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е
постъпила жалба от сдружение „Асоциация на
производителите на безалкохолни напитки в
България“, ЕИК 121107017, срещу Наредбата за
изменение и допълнение на Наредбата на СОС
за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните
елементи и за рекламната дейност на територията
на Столичната община, приета с Решение № 509
от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет, по
което е образувано адм. д. № 9363/2018 г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 15.02.2019 г. от 10 ч.
11399
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 1244/2018 г. но описа на Административния
съд – София област, пети състав, със страни:
жалбоподател: Окръжната прокуратура – София,
и ответник – Общинският съвет – гр. Самоков,
чрез председателя му, насрочено за разглеждане
на 6.02.2019 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване е Наредбата за управление па отпадъците
на територията на община Самоков, приета с
Решение № 1446 по протокол № 41 от 17.05.2018 г.
11361
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 1208/2018 г. по описа на АССO, което ще
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бъде разгледано в открито съдебно заседание на
10.04.2019 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против Наредбата за управление на общинските
пътища на територията на община Костенец.
11402
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 1285/2018 г. по описа на Административния
съд – София област, седми състав, със страни:
жалбоподател: Софийската окръжна прокуратура,
и ответник – Общ инск и я т съвет – Ботевград,
чрез председателя му, насрочено за разглеждане на 20.02.2019 г. от 10 ч. и по което предмет
на оспорване е Наредбата за преместваемите
обекти, за рек ламните, информационните и
мон у мен т а л но -декорат и вн и т е е лемен т и н а
територията на община Ботевград, приета от
Общинския съвет – Ботевград, с Решение № 172,
взето с протокол № 11 от 29.07.2010 г., изменена
и допълнена с Решение № 45 от 22.02.2018 г. на
Общинския съвет  – Ботевград.
20
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от  Окръжната
прокуратура – Търговище, против чл. 30, ал. 3 от
Наредбата за условията и реда за установяване
на жилищни нужди, за настаняване под наем и
разпореждане с общински жилища в община Попово, приета с Решение № 133 по протокол № 12
от 31.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Попово.
По протеста е образувано адм. д. № 207/2018 г.
по описа на Административния съд – Търговище,
със страни: Окръжната прокуратура – Търговище,
и Общинският съвет – гр. Попово, представляван от неговия председател. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
25.01.2019 г. от 10 ч.
26
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест на прокурор от Окръжна
прокуратура – Хасково, срещу чл. 6, ал. 1, чл. 26,
ал. 1, чл. 27, ал. 1 в частта „български“ и чл. 32,
ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, за настаняване
под наем и разпореждане с жилища от общинския
жилищен фонд на Община Ивайловград, по който
е образувано адм. д. № 1233/2018 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
13.02.2019 г. от 10 ч.
19
Врачанският районен съд, VІІІ граждански
състав, призовава Василис Милтиадис Бакалис,
роден на 10.05.1964 г., гръцки гражданин, без
регистриран постоянен адрес и настоящ адрес
в Република България, в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да се яви
в канцеларията на съда, гражданско отделение,
на адрес: Враца, бул. Христо Ботев № 29, ет. 1,
стая 115, Съдебна палата, за да получи препис от
исковата молба, подадена от Захарина Миладинова
Костадинова с правно основание чл. 49, ал. 1 от
СК, по която е образувано гр.д. № 5144/2018 г. по
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описа на ВРС, по която той е ответник. В случай
че ответникът не се яви, за да получи съдебните
книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
11403
Дуловският районен съд уведомява Чаян Чапакчур, с неизвестен адрес в Република Турция,
че срещу него е заведено гр. д. № 659/2018 г. по
описа на Районния съд – Дулово, от Айсел Аксел
Хабил за развод по чл. 49 от СК и че в деловодството на съда на адрес: гр. Дулово, област
Силистра, ул. Васил Левски № 12, се намират
исковата молба и приложенията, които може да
получи в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“. При неявяване на Чаян
Чапакчур или упълномощено от него лице в
указания двуседмичен срок съдът ще му назначи
особен представител.
25
Трънският районен съд призовава Димитър
Иванов Станков с последен адрес Столична
община, гр. София, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 14.02.2019 г. в 11,30 ч. като ответник по гр.д. № 188/2018 г., заведено от Росица
Михайлова Танчева и Данчо Михайлов Гюров за
делба. Ответникът Димитър Иванов Станков да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
11370
Видинският окръжен съд с разпореждане
от 31.12.2018 г. по т. д. № 46/2018 г. по описа на
ВОС на основание чл. 679, ал. 3 от ТЗ призовава длъжника и кредиторите на „Евро Имоти
БГ“ – ЕООД (в несъстоятелност), с ЕИК 203464399,
със седалище и адрес на управление Видин, ж.к.
Гео Милев, бл. 17, вх. В, ет. 7, ап. 58, за съдебно
заседание, което ще се проведе на 22.01.2019 г. от
11 ч. в зала № 13, ет. 2 в сградата на Съдебната
палата – Видин, пл. Бдинци № 1, във връзка с
постъпила молба по чл. 679 от ТЗ от „Юробанк
България“ – АД.
24

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на сдружение „Спешъл Олимпикс България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 30, ал. 1 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 20.02.2019 г. в
10 ч. в офиса на сдружението в София, бул. Княз
Дондуков № 5, вх. 3, ап. 27, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад за работата на управителния съвет и дейността на „Спешъл Олимпикс България“ през отчетния период; проект за
решение – общото събрание приема доклада за
работата на управителния съвет и дейността на
„Спешъл Олимпикс България“ за 2018 г.; 2. приемане на финансов отчет на „Спешъл Олимпикс
България“ за отчетния период – 2018 г.; проект за
решение – общото събрание приема финансовия
отчет на „Спешъл Олимпикс България“ за отчетния период – 2018 г.; 3. приемане на бюджет на
„Спешъл Олимпикс България“ за 2019 г.; проект
за решение – общото събрание приема бюджет
на „Спешъл Олимпикс България“ за 2019 г.; 4.
приемане на промени в устава на сдружението;
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проект за решение – общото събрание приема
промени в устава на сдружението; 5. разни. Поканват се всички членове на „Спешъл Олимпикс
България“ да участват в заседанието на общото
събрание лично или чрез редовно упълномощен
представител съгласно устава. Регистрацията на
участниците в общото събрание ще се извършва
между 9 и 10 ч. на 20.02.2019 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при обявения дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на членовете
в офиса на „Спешъл Олимпикс България“.
40
6. – Управителния съвет на сдружение „Крав
Мага Оцеляване България“ – София, на основание чл. 18, ал. 2 от устава на сдружението
и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
22.02.2019 г. в 10 ч. на адреса на седалището на
сдружението: София, кв. Лагера, ул. Добротица
Деспот № 41, партер, при следния дневен ред: 1.
гласуване и вземане на решение относно освобождаване от длъжност на управителния съвет
на сдружението и избиране на нов управителен
съвет на сдружението; 2. гласуване и вземане на
решение относно освобождаване на председателя
на сдружението и избиране на нов председател; 3.
гласуване и вземане на решение относно освобождаване от длъжност на заместник-председателя
на сдружението и избиране на нов; 4. гласуване
и вземане на решение относно извършване на
допълнение към чл. 6 „Цели“ от устава на сдружението, добавяйки нови цели на сдружението
с предложение: да води обучение по авторски
метод на Амир Горен „Крав Мага Оцеляване
България“ – за възрастни и за деца; да провежда
изпити за нива по авторски метод на Амир Горен
„Крав Мага Оцеляване България“; да преподава
и популяризира авторската методика за работа,
разработена от главния инструктор – Амир Горен,
като методиката е предназначена за възрастни и за
деца; 5. гласуване и вземане на решение относно
приемане на нов устав на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 18, ал. 6 от устава на
сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час по-късно на същото място и
със същия дневен ред и се провежда независимо
от броя на явилите се членове.
39
1. – Управителният съвет на сдружение „Фонд
за дивата флора и фауна“ – Благоевград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 28.02.2019 г. в 10 ч. в Благоевград, ул. Иван
Михайлов № 49, ст. 327, при следния дневен ред:
1. отчет на дейностите за периода 2017 – 2018 г.;
2. промени в устава на сдружението; 3. избор на
ново ръководство; 4. текущи.
22
43. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Камара на инсталаторите в
България“, Пловдив, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на членовете си на 15.03.2019 г. в 14,30 ч. в
зала „Берьозка“, ул. Иван Вазов № 25, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за 2018 г.; 2. финансов отчет на КИБ за
2018 г.; 3. отчет на контролния съвет за 2018 г.;
4. освобождаване на старите и избор на нови
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ръководни органи на КИБ: избор членове на УС
на КИБ; избор на председател на КИБ; избор на
членове на КС; 5. приемане на промени в устава
на КИБ; 6. приемане на програма за работа за
2019 г.; 7. приемане на бюджет за 2019 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 15,30 ч. същия ден,
на същото място и при същия дневен ред.
41
1. – Управителният съвет на сдружение „Общински морски клуб Приморско“ – Приморско,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 15.02.2019 г. в 17 ч. в Приморско,
ул. Странджа № 16, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада на сдружение „Общински
морски клуб Приморско“ за 2018 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението; 3.
приемане на промени в устава на сдружението,
а именно: „Чл. 21.4. Общото събрание се свиква
от УС чрез писмена покана до всички членове не
по-късно от 15 дни преди датата на събранието и
се поставя на мястото за обявления в сградата,
в която се намира управлението на сдружението, най-малко 15 дни преди насрочения ден.“; 4.
освобождаване от длъжност членовете на управителния и контролния съвет; 5. избор на нов
управителен и нов контролен съвет; 6. вземане на
решение промените да бъдат обявени в ТР към
Агенцията по вписванията; 7. промяна на адреса
на управление; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11298
31. – Управителят на СНЦ „Танцов к луб
„Евридика“ – Първомай, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 26 от действащия устав на сдружението свиква общо събрание на сдружението
на 5.03.2019 г. в 19 ч. в гр. Първомай, област
Пловдив, ул. Христо Ботев № 3, в сградата на
физкултурния салон на НУ „Христо Ботев“ при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
и прекратяване на членство в сдружението; 2.
промени в устава на сдружението; 3. избор на
управителен орган на сдружението; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и може да
се проведе, колкото и членове да се явят.
11371
4. – Управителният съвет на Регионална
животновъдна асоциация – Сливен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.02.2019 г. в 18 ч. в залата на Шато „Ветровитите
хълмове“, ул. Индустриална № 2, Сливен, при
следния дневен ред: 1. приемане на докладите
за дейността на управителния съвет на сдружението за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.; 2. приемане на
докладите за дейността на контролния съвет на
сдружението за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.; 3. приемане на финансовите отчети на сдружението
за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет;
5. избор на нов управителен съвет – постоянни
и резервни членове; 6. избор на председател на
управителния съвет; 7. избор на нов контролен
съвет; 8. промяна в устава на сдружението; 9.
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разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един
час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на присъстващите членове.
23
1. – Управителният съвет на Сдружението на
зърнопроизводителите – Хасково, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от устава свиква редовно
общо събрание на сдружението на 25.02.2019 г.
в 17 ч. в конферентната зала на хотел „Родопи“,
Хасково, ул. България № 39, при следния дневен
ред: 1. доклад на председателя за дейността на
сдружението за периода 2014 – 2018 г.; 2. приемане на бюджета на сдружението за периода
2015 – 2018 г.; 3. освобождаване на членове на
сдружението; 4. приемане на нови членове на
сдружението; 5. освобождаване от отговорност
на членовете на УС и неговия председател за
дейността им за периода 2015 – 2018 г.; 6. избор
на нов управителен съвет; 7. избор на председател
на управителния съвет; 8. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31
от устава събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
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Писмените материали за събранието ще бъдат
на разположение на членовете в седалището на
сдружението. Поканват се всички членове на
сдружението да вземат участие в ОС лично или
чрез представител.
11395
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Левски-09“ –
с. Писарово, община Искър, област Плевен, на
основание чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 20,
ал. 1 от устава на сдружението свиква извънредно
отчетно-изборно събрание на 20.02.2019 г. в 18 ч. в
салона на читалището в с. Писарово при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2018 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет за 2018 г.; 3. вземане на решение за изменение на устава на сдружението; 4. избор на
ръководни органи на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 21 от устава на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно, в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
11299

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
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• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
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за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
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„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
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