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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ,
бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26
и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66,
68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г.,
бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 47, 81 и
103 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 10 и
20 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
a) в т. 1 след думите „Националната служба за охрана (НСО)“ се поставя запетая и
се добавя „служителите по чл. 16, ал. 2 от
Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество“;
б) в т. 2 пред думите „въоръжените сили“
се добавя „Министерството на отбраната и“.
2. Създават се ал. 7, 8 и 9:
„(7) Не се изисква разрешение за дейностите по чл. 1, ал. 1 с оръжия, дезактивирани
в съответствие с Регламент за изпълнение
(ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември
2015 г. за определяне на общи насоки относно
стандартите и методите за дезактивиране с
цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в
състояние на необратима нефункционалност
(ОВ, L 333/62 от 19 декември 2015 г.), наричан
по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/2403“.
(8) Не се изисква разрешение за търговия при транспортиране от друга държава
членка или при внос на продукти, свързани
с отбраната, когато крайният потребител е
друго лице на територията на страната, а

лицето, което извършва транспортирането,
или вносителят има индивидуално разрешение за внос или трансфер, издадено по реда
на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и
технологии с двойна употреба.
(9) Не се изисква разрешение за търговия, когато търговец придобива продукти,
свързани с отбраната, от друго лице на територията на страната при транспортиране
до друга държава членка или при износ и
има индивидуално разрешение за износ или
трансфер, издадено по реда на Закона за
експортния контрол на продукти, свързани
с отбраната, и на изделия и технологии с
двойна употреба.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думата „видоизменено“ се заменя с „преработено“;
б) в т. 1 думата „части“ се заменя с „компоненти“;
в) в т. 3 в текста преди буква „а“ думите
„преди 1 януари“ се заменят с „до 31 декември“;
г) точка 4 се изменя така:
„4. реплика на оръжие по т. 3, която има
външен вид на огнестрелно оръжие, но е
произведена по такъв начин, че не може да
произведе изстрел с куршум или снаряд чрез
действието на взривно вещество.“
2. В ал. 3 думата „видоизменен“ се заменя
с „преработен“.
3. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Всяко устройство, което е проектирано
за употреба само на халосни боеприпаси, боеприпаси с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически сигнални
изделия и което е преработено така, че да
произвежда изстрел с куршум или снаряд
чрез действието на взривно вещество, се
смята за огнестрелно оръжие.
(5) Огнестрелно оръжие е и копие на
оръжие по ал. 2, т. 3.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
след думите „чл. 133“ се добавя „и маркиране“, а думите „на Комисията от 15 декември
2015 г. за определяне на общи насоки относно
стандартите и методите за дезактивиране с
цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в
състояние на необратима нефункционалност
(ОВ, L 333/62 от 19 декември 2015 г.), наричан
по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/2403“ се заличават.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
думата „газови“ се заменя с „предупредителни“.
6. Създава се ал. 8:
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„(8) Техническите спецификации за предупредителните и сигналните оръжия, с цел
гарантиране, че същите не може да бъдат
преработвани така, че да произвеждат изстрел с куршум или снаряд чрез действието
на взривно вещество, се определят с акт
по чл. 10а, параграф 3 от Директива (ЕС)
2017/853 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 май 2017 г. за изменение на
Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно
контрола на придобиването и притежаването на оръжие (ОВ, L 137/22 от 24 май
2017 г.), наричана по-натат ък „Директива
(ЕС) 2017/853“. Съответствието с техническите спецификации се удостоверява със
сертификат от производителя.“
§ 3. В чл. 4а навсякъде думите „ал. 4“ се
заменят с „ал. 6“.
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Забранява се придобиването,
съх ранението, носенето и у пот ребата на
огнестрелни оръжия, основни компоненти
и боеприпаси от категория А:
1. бойни ракети с експлозивен ефект и
устройства за изстрелването им;
2. автоматични огнестрелни оръжия;
3. огнест релни оръж и я, прикрити под
формата на друг предмет;
4. боеприпаси с бронебойно, експлозивно
или запалително действие, както и куршуми
и снаряди за тях;
5. боеприпаси с експанзивно действие,
както и куршуми и снаряди с такова действие, с изключение на тези, предназначени за
огнестрелни оръжия за ловни или спортни
цели или за колекциониране;
6. а вт омат и ч н и ог не с т р ел н и ор ъ ж и я,
които са преработени в полуавтоматични
огнестрелни оръжия;
7. всяко от следните полуавтоматични
огнестрелни оръжия с централно възпламеняване:
а) късоцевни огнестрелни оръжия, когато
зарядно устройство с капацитет над 20 патрона е част от огнестрелното оръжие или
когато към оръжието бъде присъединено
сменяемо зарядно устройство с капацитет
над 20 патрона;
б) дългоцевни огнестрелни оръжия, когато зарядно устройство с капацитет над 10
патрона е част от огнестрелното оръжие или
когато към оръжието бъде присъединено
сменяемо зарядно устройство с капацитет
над 10 патрона;
8. дългоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, чиято дължина може да бъде
сведена под 60 см без загуба на функционалност, чрез сгъващ се или телескопичен приклад или чрез приклад, който може да бъде
отстранен без използване на инструменти;
9. всяко огнестрелно оръжие в тази категория, което е било преработено за употреба
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на халосни боеприпаси, патрони с дразнещи
вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или в салютно или
акустично оръжие.
(2) Дей нос т и т е по а л. 1 с ог нес т релни оръжия, основни компоненти, зарядни
устройства и боеприпаси от категория А
може да се осъществяват за образователни,
научно-изследователски, културни и исторически цели след получаване на разрешение
по реда на този закон. Дейностите по ал. 1
с огнестрелни оръжия, основни компоненти,
зарядни устройства и боеприпаси от категория А, с изключение на тези по ал. 1, т. 1,
може да се осъществяват за колекциониране
след получаване на разрешение по реда на
този закон.
(3) Лица, практикуващи стрелкови спортове, може да осъществяват дейностите по
ал. 1 с полуавтоматични огнестрелни оръжия по ал. 1, т. 6 и 7, след получаване на
разрешение по реда на този закон.
(4) Дейностите по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 4 – 6
и 8 с огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси от категория А може
да се осъществяват само след получаване на
разрешение по реда на този закон.
(5) Дейностите по чл. 1, ал. 1, т. 1 – 6 и
8 със следните видове огнестрелни оръжия
от категории B и C, с изключение на тези
по т. 2, буква „е“, може да се осъществяват
след получаване на разрешение по реда на
този закон:
1. огнестрелни оръжия от категория В:
а) многозарядни късоцевни огнестрелни
оръжия;
б) к ъ с оц евн и ог не с т р е л н и о р ъ ж и я с
единичен изстрел, с централно действие на
ударника;
в) късоцевни огнестрелни оръжия с единичен изст рел, с периферно действие на
ударника, с обща дължина под 28 см;
г) д ъ лг оцевни пол уа вт омат и чни ог нестрелни оръжия, зарядното устройство и
патронникът на които заедно могат да поберат повече от три патрона – за огнестрелни
оръжия с периферно действие на ударника,
и повече от три, но по-малко от дванадесет
патрона – за огнестрелни оръжия с централно
действие на ударника;
д) късоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, различни от изброените в ал. 1,
т. 7, буква „а“;
е) дългоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, изброени в ал. 1, т. 7, буква „б“,
зарядното устройство и патронникът на които
заедно не могат да поберат повече от три
патрона, когато зарядното устройство е сменяемо, или за които не може да се гарантира,
че оръжието не може да бъде преработено с
помощта на обикновен инструментариум в
оръжие, зарядното устройство и патронникът
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на което заедно могат да поберат повече от
три патрона;
ж) дългоцевни многозарядни и полуавтоматични огнестрелни оръжия с гладкостенна
цев, чиято дължина не надвишава 60 см;
з) всяко огнестрелно оръжие в тази категория, което е било преработено за употреба на халосни боеприпаси, боеприпаси с
дразнещи вещества, други активни вещества
или пиротехнически изделия, или в салютно
или акустично оръжие;
и) полуавтоматични огнестрелни оръжия
за граждански цели, които имат вид на автоматично огнестрелно оръжие, различни
от изброените в ал. 1, т. 6, 7 и 8;
2. огнестрелни оръжия от категория С:
а) дългоцевни многозарядни огнестрелни оръжия, различни от изброените в т. 1,
буква „ж“;
б) дългоцевни еднозарядни огнестрелни
оръжия с нарезна цев;
в) д ъ лгоцевни пол уавт омат и чни ог нестрелни оръжия, различни от изброените в
т. 1 или ал. 1;
г) късоцевни еднозарядни огнестрелни
оръжия, с периферно действие на ударника
и с обща дължина, не по-малка от 28 см;
д) всяко огнестрелно оръжие в тази категория, което е било преработено за употреба на халосни боеприпаси, боеприпаси с
дразнещи вещества, други активни вещества
или пиротехнически изделия, или в салютно
или акустично оръжие;
е) огнестрелни оръжия, класифицирани
в категория A, B или С, дезактивирани в
съответствие с Регламент за изпълнение
(ЕС) 2015/2403;
ж) дългоцевни еднозарядни огнестрелни
оръжия с гладкостенна цев.
(6) Министерството на вътрешните работи
уведомява Европейската комисия и компетентните органи на другите държави – членки
на Европейския съюз, или държави – страни
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и Конфедерация
Швейцария за обстоятелствата по ал. 2 – 5,
съответно получава и разполага с аналогична
информация за тези държави.
(7) 3а участие във възстановки на исторически събития и за спортни цели с оръжия
по чл. 4, ал. 2, т. 3 се уведомява началникът
на РУ на МВР по адреса на управление на
юридическото лице или по постоянния адрес
на физическото лице и началникът на РУ
на МВР, на чиято територия се провежда
мероприятието.
(8) Началникът на съответното РУ на МВР
по адреса на управление на юридическото
лице или по постоянния адрес на физическото лице въз основа на уведомлението по
ал. 7 издава разрешение за придобиване и
съхранение на до 1000 грама димен барут и
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500 броя капсули за преднозарядни оръжия
за участия във възстановки на исторически
събития, както и за спортни цели.“
§ 5. В чл. 6, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 съюзът „и“ преди думата „дългоцевни“ се заличава и накрая се добавя „и
късоцевни огнестрелни оръжия – пистолети
и револвери с дължина на цевта до 30 сантиметра и до 50 броя боеприпаси за всяко
оръжие“.
2. Създава се т. 6:
„6. ог нест релни оръж и я за у чебни
цели – всички видове разрешени от закона
късоцевни и дългоцевни оръжия и боеприпаси за тях, необходими за осъществяване
на съответната учебна дейност.“
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, употребата и вносът
на взривни вещества за граждански цели,
които не отговарят на изискванията на Закона
за техническите изисквания към продуктите
и/или са с изтекъл срок на годност;
2. т ъргови ята, т ранспортирането, придоби ва не т о, с ъх ра нен ие т о, у по т ребата и
вносът на пиротехнически изделия, които
не отговарят на изискванията на Закона за
техническите изисквания към продуктите и/
или са с изтекъл срок на годност;“
б) в т. 4 думите „произведени след 28 юли
2010 г.“ и запетаята след тях се заличават;
в) точка 5 се изменя така:
„5. търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, носенето, употребата
и вносът на огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях и на взривни вещества, с изключение
на взривните вещества за граждански цели,
които не са произведени в съответствие с
изискванията на чл. 25;“
г) създава се т. 6:
„6. търговията, транспортирането от и до
територията на държава членка, придобиването и вносът на предупредителни и сигнални
оръжия, които не отговарят на техническите
спецификации по чл. 4, ал. 8.“
2. В ал. 3 думите „независима лаборатория
с цел изпитване“ се заменят с „местата, на
които ще се използват за изследване, разработване или изпитване, при условие че се
придружават от документ, в който е описано
тяхното несъответствие, вид, количество,
целта и мястото на унищожаване, изследване,
разработване или изпитване“.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 6 думата „газовите“ се заменя с
„предупредителните“;
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б) създава се т. 6а:
„6а. данни за всички преработвания или
модификации на огнестрелно оръжие, водещи
до промяна в неговата категория;“
в) създава се т. 12:
„12. данни за лицата, преминали ку рс
и успешно положили изпит за безопасно
боравене с огнестрелно оръжие, данни за
номер, дата на издаденото удостоверение и
издаващата структура.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Данните по ал. 2 относно взривните
вещества, боеприпасите и пиротехническите
изделия се съхраняват за срок 20 години
след датата на вписването им в регистъра.
Данните по ал. 2 относно огнест релните
оръж и я и основни те компонен т и, вк лючително свързаните с тях лични данни, се
съхраняват за срок 30 години след датата на
унищожаване на огнестрелните оръжия или
основните компоненти.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Данните по ал. 2 относно огнестрелните оръжия и основните компоненти може
да бъдат предоставени при поискване на
митническите органи за срок до 10 години
след датата на унищожаване на огнестрелното
оръжие или на основните му компоненти,
а на органите на наказателното производство – за срок до 30 години.“
§ 8. В глава първа се създава чл. 12а:
„Чл. 12а. При отсъствие на началника на
РУ на МВР правомощията му по този закон
се осъществяват от служител, оправомощен
да го замества със заповед на директора на
съответната областна дирекция на МВР.“
§ 9. В чл. 13, ал. 3 думата „видоизменяне“
се заменя с „преработване“.
§ 10. В чл. 17, ал. 1 т. 12 се изменя така:
„12. документ по националното законодателство на дру га държава, удостоверяващ, че срещ у у п рави т ел я/у п рави т ели те
или членовете на управителните органи на
лицето по чл. 13, ал. 1 няма обвинение за
умишлено престъпление от общ характер;
за български граждани обстоятелството се
проверява служебно;“.
§ 11. В чл. 17а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че
срещу лицето няма обвинение за умишлено
престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява
служебно;“.
2. В ал. 2, изречение първо думите „6 и
7 и дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ
характер“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 12. В чл. 22 думата „видоизменяне“ се
заменя с „преработване“.
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§ 13. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия“
се заменят с „оръжия, боеприпаси и взривни
вещества, с изключение на взривните вещества за граждански цели“.
2. В ал. 2 думите „взривните вещества,
оръжията, боеприпасите и пиротехническите
изделия“ се заменят с „оръжията, боеприпасите и взривните вещества, с изключение
на взривните вещества за граждански цели“.
3. В а л. 3 ду мите „Взривни вещества,
оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия“ се заменят с „Оръжия, боеприпаси и
взривни вещества, с изключение на взривните
вещества за граждански цели“.
§ 14. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, получили разрешение за производство на огнестрелни оръжия, нанасят
уникална маркировка, която включва: името
на производителя или марката, държавата
или адреса на производствения обект/производствените обекти, серийния номер и
годината на производство, ако тя не представлява част от серийния номер, както и
по възможност модела.“
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Когато основният компонент е твърде малък, за да бъде маркиран в съответствие с
изискванията на ал. 1, върху него се нанасят
най-малко сериен номер и буквено-цифров
или цифров код.“
§ 15. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Техническите спецификации за
уникалната маркировка по чл. 26 и 27 се
определ ят с акт за изпълнение по чл. 4,
параграф 2а от Директива (ЕС) 2017/853.“
§ 16. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думата „видоизменя“ се
заменя с „преработва“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) При поискване от органите за надзор
на пазара по Закона за техническите изисквания към продуктите лицата по ал. 1 им
предоставят данни от регистъра по отношение
на пиротехническите изделия.“
§ 17. В чл. 34, ал. 2 в текста преди т. 1
след д у мата „работи“ се добавя „или от
органите за надзор на пазара по Закона за
техническите изисквания към продуктите“.
§ 18. В чл. 37 т. 6 се изменя така:
„6. документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ,
че с р ещ у у п ра ви т е л я/у п ра ви т ел и т е и л и
ч ленов е т е н а у п ра ви т е л н и т е орг а н и н а
лицето по чл. 35, ал. 1 няма обвинение за
умишлено престъпление от общ характер;

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

за български граждани обстоятелството се
проверява служебно;“.
§ 19. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2:
а) в буква „а“ след думата „оръжия“ се
добавя „включително оръжия по чл. 4, ал. 7“;
б) буква „б“ се изменя така:
„б) име и адрес на лицето, което е получило взривни вещества, оръжия, включително оръжия по чл. 4, ал. 7, боеприпаси и
пиротехнически изделия, с изключение на
фойерверки от категория F1, както и фойерверки от категории F2 и F3, в количества,
ненадвишаващи тези по чл. 53;“
в) в буква „в“ след думата „оръжията“ се
добавя „вк лючително оръжията по чл. 4,
ал. 7“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) При поискване от органите за надзор
на пазара по Закона за техническите изисквания към продуктите лицата по ал. 1 им
предоставят данни от регистъра по отношение
на пиротехническите изделия и взривните
вещества за граждански цели.“
§ 20. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „категория 1“ се
заменят с „категория F1“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 21. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или срещу него
има обвинение за такова престъпление; за
български граждани тези обстоятелства се
проверяват служебно;“
б) точки 6 и 7 се отменят;
в) в т. 10 след думите „спортни цели“ се
поставя запетая и се добавя „учебни цели“.
2. В ал. 4 след думата „употреба“ се добавя
„на сценични пиротехнически изделия от
категория Т2, други пиротехнически изделия
от категория Р2 и фойерверки от категория
F4“, а думите „и при работа със сценични
пиротехнически изделия от категория Т2,
други пиротехнически изделия от категория
Р2 и фойерверки от категория 4“ се заличават.
§ 22. В чл. 60, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 накрая се поставя запетая и
се добавя „с изключение на супресори за
дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели“.
2. Създава се т. 4а:
„4а. придобиването, носенето и употребата
на сменяемо зарядно устройство с капацитет
над 20 патрона за късоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия или на зарядно
устройство с капацитет над 10 патрона за
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дългоцевните полуавтоматични огнестрелни
оръжия, освен в случаите по чл. 5, ал. 2 и 3;“.
3. В т. 6 думите „категория 1“ се заменят
с „категория F1“.
§ 23. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. В а л. 1 в текста преди т. 1 д у мите
„категория 1“ се заменят с „категория F1“.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. декларация, че придобитите взривни
вещества за граждански цели и пиротехнически изделия отговарят на изискванията
на Закона за техническите изисквания към
продуктите и взривните вещества за гражда нск и цел и и мат и на несена у н и к а л на
идентификация съгласно чл. 29;“.
3. В ал. 4 т. 2 се изменя така:
„2. документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че
срещу лицето няма обвинение за умишлено
престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява
служебно;“.
§ 24. В чл. 68, ал. 4 думите „т. 3, 6 и 7“
се заменят с „т. 3“, а думите „образувано
досъдебно производство“ се заменят с „обвинение“.
§ 25. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Физически лица, кандидатстващи за
разрешение за придобиване на огнестрелни
оръж и я и боеприпаси за тях за спортни
цели, освен документите по чл. 76, ал. 3, 4
и 7 представят и удостоверение от спортна
организация по смисъла на чл. 11 от Закона
за физическото възпитание и спорта, а когато
лицата са пребиваващи на територията на друга държава членка – документ от официално
призната организация по стрелкови спорт в
съответната държава членка в легализиран
превод на български език, че:
1. ч лен у ват и п ра к т и к у ват с т рел кови
спор т ов е в с ъ о т в е т н ат а орг а н и з а ц и я , а
когато лицата по а л. 1 кандидатстват за
разрешение за придобиване на огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях по чл. 5, ал. 1,
т. 6 и 7 – че минимум 12 месеца преди датата на подаване на заявлението членуват
и практикуват с цел участие или участват в
състезания по стрелкови спортове;
2. съответното огнестрелно оръжие отговаря на спецификациите, които се изискват
за дадена дисциплина в стрелковия спорт,
п ризнат и о т меж д у народ но у т върдена и
официално призната федерация по стрелкови спорт.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При кандидатстване за разрешение за
придобиване на дългоцевно нарезно оръжие
за ловни цели и късоцевно нарезно оръжие
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за ловни цели физическите лица представят
и удостоверение за подборно ловуване.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) На лицата по чл. 76, ал. 1, притежаващи дългоцевно нарезно оръжие за ловни
цели, се разрешава придобиването, съхранението, носенето и употребата на супресори
за него, след получаване на разрешение за
придобиване по реда на чл. 76.“
§ 26. В чл. 78, ал. 1 след думите „както
и“ се добавя „служителите по чл. 16, ал. 2
от Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество и“.
§ 27. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „членка“ се поставя запетая и се добавя
„спортни организации по чл. 11 от Закона
за физическото възпитание и спорта“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) След получаване на разрешение по
реда на ал. 3 спортни организации по чл. 11
от Закона за физическото възпитание и спорта
може да съхраняват огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях за спортни цели.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
§ 28. Създава се чл. 80а:
„Чл. 80а. (1) Лицата, стопанисващи дивеча
по Закона за лова и опазване на дивеча, които имат издадено разрешение за съхранение
на огнестрелни оръж и я и боеприпаси за
тях по реда на чл. 80, могат да предоставят
огнестрелно оръжие и боеприпаси за ловни
цели на физически лица, ловуващи при провеждането на организиран ловен туризъм,
след представянето на валидни ловен билет
и разрешение за носене и употреба на съответната категория огнестрелно оръжие,
издадени по националното законодателство
на съответната държава.
(2) Предоставянето на огнестрелно оръжие и боеприпаси за временно ползване се
осъществява след сключването на договор, в
който задължително се посочват идентификационните данни на огнестрелното оръжие,
срокът на ползване, проведеният инструктаж
за мерките за безопасност и ловностопанският
район, в който ще се ползва.
(3) Служител на лицата, стопанисващи
дивеча, пренася огнестрелното оръжие и
боеприпасите от обекта за съхранение до
ловностопанския район съгласно чл. 96, ал. 4
и постоянно съпровожда ловуващото лице.
(4) При предоставянето и връщането на
огнестрелното оръжие и боеприпасите се подписва приемно-предавателен протокол в два
екземпляра, по един за всяка от страните.“
§ 29. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1:
а) текст ът преди т. 1 се измен я така:
„Извън случаите по чл. 78, за получаване
на разрешение за носене и у по т реба на
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях,
български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията
на Република България, и граждани на трета
държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, получили
разрешение за придобиване и съхранение,
подават заявление по образец до директора
на ГДНП на МВР, съответно до началника
на РУ на МВР по постоянен адрес, в което
отразяват информация за завършен курс и
успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие – за служебни
цели или самоотбрана, или прилагат билет
за лов – за ловни цели, или документ за
членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и
спорта – за спортни цели. Към заявлението
се прилагат:“;
б) точка 1 се отменя.
2. Създават се нова ал. 4 и ал. 5:
„(4) Служителите с контролни функции
в защи тени те тери тории – изк лючи телна
държавна собственост по чл. 69 от Закона
за защитените територии, служителите с
контролни функции по опазване на горите
и дивеча в Изпълнителната агенция по горите и в нейните структури, в държавните
предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториа лни поделени я,
в учебно-опитните горски стопанства и в
ловните сдружения по чл. 30 от Закона за
лова и опазване на дивеча и служителите
в Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури и в териториалните є звена по
чл. 54 от Закона за рибарството и аквакултурите може да съхраняват служебното си
огнестрелно оръжие и боеприпаси за него
по постоянен адрес.
(5) За полу чаването на разрешение за
съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях служителите по ал. 4 подават
заявление по образец до директора на ГДНП
на МВР или до началника на РУ на МВР по
постоянен адрес, придружено от:
1. декларация, че огнестрелните оръжия
и боеприпасите за тях ще се съхраняват при
условията на чл. 98;
2. съгласие на работодателя;
3. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 30. В чл. 83, ал. 4 думите „т. 3, 6 и 7“
се заменят с „т. 3“, а думите „образувано
досъдебно производство“ се заменят с „обвинение“.
§ 31. В чл. 87, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
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1. В т. 1 думите „ал. 2 – 4“ се заменят с
„ал. 2, 3, 5 и 6“.
2. Създава се т. 3:
„3. док у мент от ст релбищен комплекс
за проведени минимум веднъж за срока на
действащото разрешително учебни стрелби
по програма, включваща не по-малко от 50
броя боеприпаси за всяко от огнестрелните
оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 1, вписани в разрешителното.“
§ 32. В чл. 91, ал. 3 след думата „обезопасяване“ се поставя запетая и се добавя
„дезактивиране и маркиране“.
§ 33. В чл. 95 ал. 3 се отменя.
§ 34. В чл. 95а, ал. 2 след думите „т. 1 и
3“ съюзът „и“ се заличава, поставя се запетая и се добавя „данни за използваните
огнестрелни оръжия и изстреляните“.
§ 35. В чл. 96 ал. 4 се изменя така:
„(4) Л и цата, пол у ч и л и разрешен ие за
носене и употреба на огнестрелни оръжия
и боеприпаси за тях за ловни или спортни
цели, пренасят огнестрелното оръжие без
поставени в него или в зарядното устройство боеприпаси, а барута и капсулите по
чл. 6, ал. 5, т. 1 и 2 – разделно. Оръжието
се пренася в затворен транспортен куфар.
Дългоцевното оръжие може да се пренася
и в калъф със заключващо устройство на
спусъка.“
§ 36. В чл. 98, ал. 1 накрая се добавя
„или настоящ адрес, за който е издадено
удостоверение от съответната община“ и
се създава изречение второ: „Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се
съхраняват по настоящ адрес, физическите
лица подават заявление за уведомяване до
съответния началник на РУ на МВР по постоянен и по настоящ адрес.“
§ 37. В чл. 101 т. 3 се изменя така:
„3. декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR
удостоверени я за превоз на съот вет ни те
изделия, когато такива се изискват съгласно
международните споразумения за превоз на
опасни товари, по които Република България
е страна;“.
§ 38. В чл. 108, ал. 4 думите „са с нанесена
„СЕ“ маркировка за съответствие съгласно“
се заменят с „отговарят на изискванията на“.
§ 39. В чл. 112, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR
удостоверени я за превоз на съот вет ни те
изделия, когато такива се изискват съгласно
международните споразумения за превоз на
опасни товари, по които Република България
е страна;“.
§ 40. В чл. 113, ал. 2 думата „извършва“
се заменя с „организира извършването на“.
§ 41. В чл. 114, ал. 4 думата „извършва“
се заменя с „организира извършването на“.
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§ 42. В чл. 115, ал. 4 думата „извършва“
се заменя с „организира извършването на“.
§ 43. В чл. 116, ал. 3 думите „В, С или
D“ се заменят с „А, В или С“.
§ 44. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие по
реда на глава четвърта, могат да пътуват с
притежаваното от тях огнестрелно оръжие
от категория C за ловни цели или за участие
във възстановки на исторически събития или
с огнестрелно оръжие от категории А, В и
C за спортни цели до територията на други
държави членки с Европейски паспорт за
огнестрелно оръжие.“
2. В ал. 2 след думата „спортното“ се
поставя запетая и се добавя „културното“.
§ 45. В чл. 120 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лица, пребиваващи на територията на
други държави членки, могат да транспортират огнестрелно оръжие от категория C за
ловни цели или за участие във възстановки
на исторически събития или огнестрелно
оръжие от категории А, В и C за спортни
цели на територията на Република България
без предварително писмено съгласие от МВР
с Европейския паспорт за огнестрелно оръжие
и покана или с друг документ, удостоверяващ
участие в спортното, ловното или културното мероприятие. Огнестрелното оръжие
и боеприпасите за него се съхраняват при
условията на чл. 98, ал. 1 – 3.“
2. В ал. 3 думите „спортно или ловно“ се
заменят със „спортно, ловно или културно“.
§ 46. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 7 се изменя така:
„7. декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR
удостоверени я за превоз на съответните
изделия, когато такива се изискват съгласно
международните споразумения за превоз на
опасни товари, по които Република България
е страна;“
б) създава се т. 10а:
„10а. декларация, че огнестрелните оръжия и боеприпаси са с нанесена уникална
маркировка по чл. 26 и 27;“.
2. В ал. 5 думите „нямат нанесена „СЕ“
маркировка“ се заменят с „не отговарят на
изиск вани ята на Закона за техническ ите
изисквания към продуктите“.
3. Създават се ал. 7, 8 и 9:
„(7) При внос или трансфер на продукти, свързани с отбраната, когато крайният
потребител е друго лице на територията на
страната, вносителят може да транспортира
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продуктите от ГКПП директно до складовете
на крайния потребител.
(8) При износ или трансфер, когато износител ят придобива проду кти, свързани
с отбраната, от друго лице на територията
на страната, той може да ги транспортира
директно от ск ладовете на продавача до
съответното ГКПП.
(9) Лице, което е получило разрешение за
внос, не по-късно от три дни преди извършване
на конкретно транспортиране представя на РУ
на МВР, на чиято територия ще бъдат транспортирани взривните вещества, пиротехническите изделия, огнестрелните оръжия и
боеприпасите, заявление по образец, което
съдържа име и адрес на управление на получателя, адрес на обекта, до който ще се
извършва транспортирането, количеството
и идентификационни данни на изделията,
които се транспортират, превозното средство
и маршрут на доставката.“
§ 47. В чл. 128, ал. 2 т. 2 и 3 се изменят
така:
„2. декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR
удостоверени я за превоз на съот вет ни те
изделия, когато такива се изискват съгласно
международните споразумения за превоз на
опасни товари, по които Република България
е страна;
3. при автомобилни превози – декларация
от превозвача, че водачите имат валидни ADR
свидетелства, когато стоките са включени в
международните споразумения за превоз на
опасни товари, по които Република България
е страна;“.
§ 48. В чл. 132, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 2 накрая се поставя тире и се
добавя „от лица, получили разрешение за
производство на съответния вид боеприпаси“.
2. Създава се т. 3:
„3. маркиране на основни компоненти по
ред, посочен в наредбата по чл. 91, ал. 3.“
§ 49. В чл. 133, ал. 1 се създава изречение второ: „Ремонтни дейности по чл. 132,
ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 2 могат да извършват и
спортни организации по чл. 11 от Закона за
физическото възпитание и спорта, които са
получили разрешение за ремонтни дейности,
издадено от директора на ГДНП на МВР
или от оправомощено от него длъжностно
лице, или от началника на РУ на МВР по
местонахождението на обекта за ремонт.“
§ 50. В чл. 135 т. 6 се изменя така:
„6. документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ,
че с р ещ у у п ра ви т е л я/у п ра ви т е л и т е и л и
членовете на управителните органи на лицето по чл. 133, ал. 1 няма обвинение за
умишлено престъпление от общ характер;

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

за български граждани обстоятелството се
проверява служебно;“.
§ 51. В чл. 140, ал. 1, т. 3 думите „части
или“ се заличават.
§ 52. В чл. 141 думата „части“ се заменя
с „основни компоненти“.
§ 53. В чл. 145, ал. 1, т. 3 думата „части“
се заменя с „компоненти“.
§ 54. В чл. 148, ал. 2 след думата „мини“
се добавя „авиационни бомби, бойни части
за ракети“ и се поставя запетая.
§ 55. В чл. 151 се създава ал. 4:
„(4) Всички отпадъчни барути, взривни
вещества, празни опаковки, черни и цветни метали, които могат да се полу чат в
резултат на утилизацията на боеприпаси на
въоръжените сили на Република България,
както и всички постъпления от продажбата
на отпадъчни бару ти, взривни вещества,
празни опаковки, черни и цветни метали,
полу чени в резултат на у тилизаци ята на
боеприпаси, преминават в собственост на
лицата по ал. 3 и се считат за отчетени в
цената на предоставената услуга, залегнала
в договора за утилизация.“
§ 56. В чл. 185 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 60, ал. 1“ се
добавя „т. 1 – 4, 5 и 6“ и се поставя запетая.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Който извърши нарушение на чл. 60,
ал. 1, т. 4а, се наказва с отнемане на разрешението за срок до една година.“
§ 57. В чл. 190 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лице, получило разрешение за носене
и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за спортни или ловни цели, което
пренася огнестрелното оръжие, боеприпасите
за него, барута и капсулите по чл. 6, ал. 5 в
нарушение на изискванията на чл. 96, ал. 4,
се наказва с глоба в размер 500 лв.“
2. В ал. 2 думите „срок до“ се заменят
със „срок от“.
§ 58. Създава се чл. 190а:
„Чл. 190а. (1) Който не изпълни изискванията на чл. 95, ал. 1 за употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за
спортни и учебни цели, се наказва с глоба
в размер 500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 1000 лв. и отнемане
на разрешението за срок от една година.“
§ 59. В чл. 213, ал. 3 думите „е образувано наказателно производство“ се заменят с
„има обвинение“.
§ 60. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 думата „Видоизменяне“ се заменя
с „Преработване“, а думите „компоненти и
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части“ се заменят с „компоненти, части и
функции“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. „Предупредително и сигнално оръж ие“ е уст ройство, което е проектирано
само за употреба на халосни боеприпаси,
на боеприпаси с дразнещи вещества и други
активни вещества или на пиротехнически
сигнални изделия и което не може да бъде
преработено така, че да произвежда изстрел
с куршум или снаряд чрез действието на
взривно вещество.“
3. Създава се т. 8а:
„8а. „Салютно и акустично оръжие“ е
огнестрелно оръжие, специално преработено
единствено за използването му за употреба на
халосни боеприпаси, с приложение например
в теат рални представлени я, фотог рафск и
сесии, заснемане на филми и телевизионни
продукции, възстановки на исторически събития, шествия, спортни събития и обучения.“
4. В т. 12 думата „пълнител“ се заменя
със „зарядно устройство“.
5. Точка 15 се изменя така:
„15. „Идентификационни данни на огнестрелни оръжия“ са:
а) типът, марката, моделът, калибърът и
серийният номер на всяко огнестрелно оръжие, както и маркировката, нанесена върху
неговата затворна рама или цевна кутия,
като уникалната маркировка по чл. 26 или
маркировката съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните
щемпели върху преносимите огнестрелни
оръжия, подписана на 1 юли 1969 г.;
б) серийният номер или уникалната маркировка по чл. 26, нанесена върху основните
компоненти, когато се различават от маркировката върху затворната рама или цевната
кутия на огнестрелното оръжие.“
6. В т. 19 думите „части от огнестрелни
оръжия и на основни компоненти“ се заменят с „основни компоненти на огнестрелни
оръжия“.
7. В т. 21 думата „пълнителя“ се заменя
със „зарядното устройство“.
8. Точка 22 се изменя така:
„22. „Основен компонент на огнестрелно
оръжие“ е цев, затворна рама, цевна кутия,
супресор, барабан, болтов затвор или затворен блок, които като отделни предмети са
включени в категорията на огнестрелните
оръжия, на които са монтирани или са предназначени да бъдат монтирани.“
9. Точка 33 се отменя.
10. Точка 35 се изменя така:
„35. „Част на огнестрелно оръжие“ е всяка
част, различна от основен компонент, специално проектирана и изработена за огнестрелно оръжие и необходима за неговото
функциониране, и всяко устройство, което е
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предназначено или пригодено да заглушава
звука от изстрел с огнестрелно оръжие.“
11. Създават се т. 36, 37, 38 и 39:
„36. „Боеприпас с експанзивно действие“
е боеприпас, който е снаряден с куршум,
специално проектиран да се разширява или
фрагментира при проникване, увеличавайки
диаметъра си, за да ограничи проникването и/
или да причинява рана с по-голям диаметър.
37. „Стрелкови спортове“ са спортове, които в своята спортно-тренировъчна дейност
използват огнестрелни оръжия, попадащи в
обхвата на закона.
38. „Зарядно устройство“ е устройство или
механизъм, предназначени за подаване на
боеприпаси към патронника на оръжието.
Зарядните устройства биват неразделна част
от оръжието или отделяеми/заменяеми. Такива са пълнители, ленти, пачки, пластини,
клипсове и други.
39. „Супресор“ е всяко устройство, предназначено за намаляване на звука от изстрел
на дългоцевно нарезно оръжие, като намалението на звука е с не повече от 45 децибела,
а също така може да има предназначение за
разсейване на звуковата вълна и отвеждане
на звука от изстрела в направление, различно
от стрелящия.“
§ 61. В § 4 от допълнителните разпоредби накрая се поставя запетая и се добавя
„изискванията на Директива 2013/29/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 12 юни
2013 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на
пазара на пиротехнически изделия (ОВ, L
178/27 от 28 юни 2013 г.), изискванията на
Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г.
за хармонизиране на законодателствата на
държавите членки за предоставяне на пазара
и надзор на взривните вещества за граждански цели (ОВ, L 96/1 от 29 март 2014 г.)
и изискванията на Директива (ЕС) 2017/853
на Европейския парламент и на Съвета от
17 май 2017 г. за изменение на Директива
91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на
придобиването и притежаването на оръжие
(ОВ, L 137/22 от 24 май 2017 г.)“.
§ 62. Параграфи 12 и 13 от преходните
и заключителните разпоредби се отменят.
§ 63. В п ри ложение № 3 к ъм ч л. 119,
ал. 3 в т. 6 навсякъде думите „B, C и D“ се
заменят с „А, B и C“, а думите „категории
C и D“ се заменят с „категория C“.
Допълнителни разпоредби
§ 64. В останалите текстове на закона
думите „категория 1“, „категория 2“, „категория 3“, „категория 4“ и „категории 2 и
3“ се заменят съответно с „категория F1“,
„категория F2“, „категория F3“, „категория
F4“ и „категории F2 и F3“.
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§ 65. В останалите текстове на закона думите „газово“ и „газови“ се заменят съответно
с „предупредително“ и „предупредителни“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 66. (1) Издадените до влизането в сила
на този закон разрешения за осъществяване
на дейности с огнестрелни оръжия по чл. 5,
ал. 1, т. 6, 7 и 8 запазват действието си до
изтичането на срока им.
(2) Физическите лица с издадени разрешения по ал. 1 след изтичане на срока им
може да подават заявление за издаване на
ново разрешение за осъществяване на дейности със същото огнестрелно оръжие по
чл. 5, ал. 1, т. 6, 7 и 8 при условията и по
реда на глава четвърта.
§ 67. (1) Лицата, които до влизането в
сила на този закон притежават регистрирани
предупредителни и сигнални оръжия, които
не отговарят на техническите спецификации
по чл. 4, ал. 8, може да ги съхраняват, носят
и употребяват по досегашния ред, без да
прехвърлят собствеността върху тях, освен
при наследяване.
(2) Търговците, които до влизането в сила
на този закон притежават предупредителни
и сигнални оръжия, които не отговарят на
техническите спецификации по чл. 4, ал. 8,
може да осъществяват търговска дейност с
тях до 31 декември 2020 г.
§ 68. (1) Лицата, придобили до влизането
в сила на този закон копия на оръжия по
чл. 4, ал. 2, т. 3, уведомяват за това началника на РУ на МВР по местонахождението
на обекта за съхранение или по постоянния
адрес на физическото лице в срок до една
година от влизането му в сила.
(2) Лицата, придобили до влизането в сила
на този закон копия на оръжия по чл. 4,
ал. 2, т. 3, може да участват с тези оръжия
при възстановки на исторически събития и
спортни мероприятия след получаване на
разрешение за съхранение, носене и употреба
за културни цели по реда на глава четвърта.
В тези случаи лицата могат да придобиват до
1000 грама димен барут и 500 броя капсули.
§ 69. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.;
изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17
от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от
2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от
2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и
88 от 2010 г., бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от
2012 г., бр. 17, 52, 70 и 111 от 2013 г., бр. 53
и 107 от 2014 г., бр. 14, 42, 56, 74 и 79 от
2015 г., бр. 39, 81 и 103 от 2016 г., бр. 63, 84
и 103 от 2017 г., бр. 7 и 56 от 2018 г. и бр. 17
от 2019 г.) в чл. 19е се създават ал. 8 – 12:
„(8) При изпълнение на служебните си
задължения държавните служители по ал. 1,
т. 1 имат право да носят оръжие при условия
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и по ред, определени с инструкция на председателя на Държавна агенция „Технически
операции“.
(9) Служителите по ал. 8 може да използват оръжие само когато това е абсолютно
необходимо при въоръжено нападение или
заплаха с огнестрелно оръжие.
(10) Служителите по ал. 8 преустановяват
употребата на оръжие незабавно след постигането на законната є цел.
(11) При използване на оръжие служителите по ал. 8 са длъжни по възможност
да пазят живота на лицето, срещу което е
насочено, и да не застрашават живота и
здравето на други лица.
(12) След използване на оръжие служителите по ал. 8 изготвят доклад.“
§ 70. В Закона за изпълнение на Конвен ц и я т а по к ас е т ъч н и т е б о еп ри паси и
Конвенцията за забраната на използването,
складирането, производството и трансфера
на противопехотни мини и за тяхното унищожаване (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм.,
бр. 103 от 2017 г. и бр. 2 и 10 от 2018 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 1 т. 12 се изменя така:
„12. документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ,
че срещу управителите или членовете на
управителните органи на лицето по чл. 8
няма обвинение за умишлено престъпление
от общ характер; за български граж дани
обстоятелството се проверява служебно;“.
2. В чл. 12:
а) в ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че
срещу лицето няма обвинение за умишлено
престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява
служебно;“
б) в ал. 2 думите „т. 3, 6 и 7“ се заменят
с „т. 3“, а думите „и дали има образувано
досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер“ се заличават.
§ 71. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.;
изм., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 63 ал. 5 се изменя така:
„(5) Учредените на територията на Република България юридически лица и други
правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят
за вписване съгласно ал. 1 действителните
си собственици по § 2 от допълнителните
разпоредби, ако същите не са вписани като
съдру ж ници или еднолични собственици
на капитала по партидите им. Когато като
съдружници или еднолични собственици на
капитала са вписани юридически лица или
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други правни образувания, задължението по
предходното изречение възниква:
1. ако действителните собственици по § 2
от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници
и/или еднолични собственици на капитала
по партидите на участващи във веригата
на собственост юридически лица или други
правни образувания, учредени на територията
на Република България, или
2. ако тези юридически лица или други
правни образувания не са учредени на територията на Република България.“
2. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 4, за които задължението
за прилагане на мерки срещу изпирането на
пари е възникнало до влизането в сила на
този закон, привеждат вътрешните си правила
в съответствие с изискванията на чл. 101 в
срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на
интернет страницата на Държавна агенция
„Национална сигурност“. За публикуването
на резултатите се изпраща и съобщение до
средствата за масово осведомяване.“;
б) в ал. 2 думите „и изпращат“ се заличават.
§ 72. В Закона за лова и опазване на
дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм.,
бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88
от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от
2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80
и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8,
19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от
2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 4 на
Конс т и т у ц ион н и я с ъд о т 2013 г. – бр. 62
от 2013 г.; изм., бр. 60 от 2015 г., бр. 14 от
2016 г., бр. 58 и 63 от 2017 г. и бр. 17, 61 и
77 от 2018 г.) в чл. 56 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Ловуването се извършва с гладкоцевно, дългоцевно нарезно огнестрелно ловно
оръжие и късоцевно нарезно огнестрелно
оръжие за ловни цели. Когато оръжието е
полуавтоматично, то не може да бъде заредено с повече от един плюс два патрона в
магазина, с изключение на късите нарезни
оръжия за ловни цели. Ловните оръжия не
могат да бъдат автоматични.
(2) Ловно огнест релно оръж ие е това
оръжие, което конструктивно е пригодено
за тази цел, с изключение на късоцевните
нарезни оръжия за ловни цели. Всички ловни
оръжия и оръжия за ловни цели трябва да
отговарят на техническите изисквания за
безопасност.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Подборното ловуване се извършва
с дългоцевно нарезно ловно оръжие, късо-
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цевно нарезно оръжие за ловни цели или с
гладкоцевно ловно оръжие с куршум. Право
на придобиване, носене и употреба на ловно
нарезно оръжие и късоцевно нарезно оръжие
за ловни цели имат само лицата, придобили
квалификация по реда на чл. 26.“
3. Създава се ал. 9:
„(9) При извършването на лову ване и
подборно ловуване на дългоцевните нарезни
ловни оръжия могат да бъдат монтирани и
използвани супресори.“
§ 73. Параграфи 10, 11, 18, § 21, т. 1, буква „а“, § 23, т. 3, § 24, 30, 50, 59 и 70 влизат
в сила от 1 юли 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 24 април 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
въ з с т а новя в а не и п р е с т ру к т у ри ра не н а
кредитни институции и инвестиционни посредници (обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.; изм.,
бр. 59 от 2016 г., бр. 85, 91 и 97 от 2017 г. и
бр. 15, 20 и 106 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
„(1) Българската народна банка е орган
за преструктуриране по отношение на субектите по чл. 1, ал. 1, които подлежат на
надзор или консолидиран надзор от БНБ, и
при изпълнение на задачите и упражняване
на правомощията си прилага Регламент (ЕС)
№ 806/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването
на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни
институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за
преструктуриране и Единния фонд за пре-
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структуриране и за изменение на Регламент
(ЕС) № 1093/2010 (ОВ, L 225/1 от 30 юли
2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 806/2014“, и този закон. Решенията на БНБ
като орган за преструктуриране се вземат
от Управителния съвет на БНБ, освен ако
в този закон е предвидено друго.“
§ 2. Създава се чл. 2а:
„Изпълнение на решенията на Единния
съвет за п рест ру к т у ри ране о т органа за
преструктуриране на кредитни институции
Чл. 2а. Българската народна банка като
орган за преструктуриране, съответно национален орган за преструктуриране по смисъла
на Регламент (ЕС) № 806/2014, изпълнява
задачи и приема решения за преструктуриране, като спазва насоките и общите указания,
издадени от Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) до органи за преструктуриране, и предприема необходимите действия
за изпълнение на решенията по Регламент
(ЕС) № 806/2014.“
§ 3. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Комисията за финансов надзор е орган за преструктуриране по отношение на
субектите по чл. 1, ал. 1, които подлежат
на надзор от Комисията и не са кредитни
институции, и субектите, които подлежат
на консолидиран надзор от Комисията. При
изпълнение на задачите и упражняване на
правомощията си по отношение на субектите по чл. 1, ал. 1, които не са кредитни
институции и попадат в обхвата на консолидирания надзор над предприятието майка,
упражняван от Европейската централна банка
(ЕЦБ) в съответствие с член 4, параграф 1,
буква „ж“ от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на
Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане
на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани
с пруденциа лни я на дзор на д к редитните
институции (ОВ, L 287/63 от 29 октомври
2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 1024/2013“, Комисията прилага Регламент
(ЕС) № 806/2014 и този закон. Решенията на
Комисията като орган за преструктуриране
се вземат по предложение на члена на комисията по чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията
за финансов надзор, освен ако в този закон
е предвидено друго.“
§ 4. Създава се чл. 3а:
„Изпълнение на решенията на Единния
съвет за преструктуриране от органа за преструктуриране на инвестиционни посредници
Чл. 3а. Комисията за финансов надзор
като орган за преструктуриране, съответно
национален орган за преструктуриране по
смисъла на Регламент (ЕС) № 806/2014, по
отношение на субектите по чл. 1, ал. 1, които не са кредитни институции и попадат
в обхвата на консолидирания надзор над
предприятието майка, упражняван от ЕЦБ в
съответствие с член 4, параграф 1, буква „ж“
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от Регламент (ЕС) № 1024/2013, изпълнява
задачи и приема решения за преструктуриране, като спазва насоките и общите указания,
издадени от ЕСП до органи за преструктуриране, и предприема необходимите действия
за изпълнение на решенията по Регламент
(ЕС) № 806/2014.“
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „задълженията им“ се заменят със „задълженията му“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Българската народна банка и Комисията в рамките на Единния механизъм за преструктуриране по Регламент (ЕС) № 806/2014
сътрудничат с ЕСП, с Европейската комисия,
със Съвета на Европейския съюз, с ЕЦБ, с
националните органи за преструктуриране и
с националните компетентни органи.“
3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
§ 6. В чл. 8, ал. 1 и 4 думите „нивото на
предприятието“ се заменят с „ниво предприятие“.
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „всяка“ се заличава.
2. В ал. 6 след думата „средства“ се добавя
„съответно от Единния фонд за преструктуриране“ и се поставя запетая, a думите
„или от Фонда“ се заменят с „или Фонда“.
§ 8. В чл. 16 се създава ал. 3:
„(3) При спазване на изискванията на
чл. 116 органът за преструктуриране по чл. 2,
ал. 1 изпраща на ЕБО цялата необходима
информация, получена в съответствие с ал. 1
във връзка с плана за преструктуриране по
чл. 14.“
§ 9. В чл. 17, ал. 2 думите „органите по
преструктуриране“ се заменят с „органите
за преструктуриране“.
§ 10. В чл. 19, ал. 1 думите „органите по
преструктуриране“ се заменят с „органите
за преструктуриране“.
§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „от ФПБ, съответно от ФПИП“ се заменят със „съответно от
ЕФП, ФПБ или ФПИП“.
2. В ал. 3 думите „органа по преструктуриране“ се заменят с „органа за преструктуриране“.
§ 12. В чл. 27, ал. 1, т. 1 думите „от ФПБ,
съответно от ФПИП“ се заменят със „съответно от ЕФП, ФПБ или ФПИП“.
§ 13. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 7 думите „ал. 7“ се заменят с
„ал. 6“.
2. В ал. 14 думите „ал. 7“ се заменят с
„ал. 8“.
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§ 14. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 6 думата „вместо“ се заменя с
„да замени“.
2. В ал. 11 думите „на прекрати“ се заменят с „да прекрати“.
§ 15. В чл. 55, ал. 7 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „Фондът за гарантиране
на влоговете в банките (ФГВБ)“ и запетаята
пред тях се заличават.
2. В т. 2 абревиатурата „ФГВБ“ се заменя с
„органът за преструктуриране по чл. 2, ал. 1“.
§ 16. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. В ал. 6 думите „органа за преструктуриране, от ФГВБ при използване на ФПБ, от“
се заменят с „органите за преструктуриране,
включително от органа за преструктуриране по чл. 2, ал. 1 при използване на ФПБ,
съответно от“.
2. В ал. 7 думата „прилагат“ се заменя
с „прилага“.
§ 17. В чл. 58, ал. 8 думите „заместникп редседател я т на Комиси я та, ръководещ
Управление „Надзор на инвестиционната
дейност“ се заменят с „Комисията“.
§ 18. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текст ът преди т. 1 се измен я така:
„Мостовата банка е юридическо лице, което
се учредява като акционерно дружество от
БНБ, в качеството є на орган за преструктуриране по чл. 2, ал. 1, по предложение на
звеното по чл. 2, ал. 2 и отговаря на следните
изисквания:“;
б) в т. 1:
аа) след думата „изцяло“ се добавя „или
частично“;
бб) след думите „средства от“ се добавя
„ЕФП или от“;
в) в т. 2 думите „контролира се от БНБ“
се заменят с „органът за преструктуриране
по чл. 2, ал. 1 упра ж н ява контрол върх у
мостовата банка“.
2. В а л. 2, т. 4 на к ра я се доба вя „по
предложение на съвета на директорите на
мостовата банка“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Предложенията за издаване на одобрения по ал. 2, т. 1 – 3, предложенията за
издаване на лиценз по ал. 2, т. 5 и за издаване на одобрения и разрешения по Закона
за кредитните институции се изготвят от
звеното по чл. 2, ал. 2.“
4. В ал. 8 думите „орган по преструктуриране“ се заменят с „орган за преструктуриране“.
5. В ал. 12 абревиатурата „ФПБ“ се заменя с „нейните акционери“.
§ 19. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „ФКИ“
се добавя „като акционерно дружество или
дружество с ограничена отговорност“;
б) в т. 1 след думата „изцяло“ се добавя
„или частично“, а след думите „средства от“
се добавя „ЕФП или от“.
2. В ал. 2, т. 7 думите „органът по преструкту риране“ се заменят с „органът за
преструктуриране“.
3. В ал. 7 в текста преди т. 1 думите „ал. 5“
се заменят с „ал. 1“.
§ 20. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „от ФГВБ,
съответно от ФКИ“ се заменят с „като холдингово дружество по чл. 277 от Търговския
закон“;
б) в т. 1:
аа) след думата „изцяло“ се добавя „или
частично“;
бб) думите „от ФПБ, съответно от ФПИП“
се заменят със „съответно от ЕФП, ФПБ
или ФПИП“.
2. В ал. 2:
а) в т. 4 накрая се добавя „по предложение на управителния орган на мостовия
финансов холдинг“;
б) в т. 5 накрая се добавя „при спазване
на предвидените за това ред и изисквания“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Предложенията за издаване на одобрения по ал. 2, т. 1 – 3 се изготвят от звеното по чл. 2, ал. 2, съответно от ФКИ, и се
представят на органа за преструктуриране
за одобрение.“
§ 21. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „собственост е на ФПБ,
съответно на ФПИП“ и запетаята след тях
се заменят с „капиталът на дружеството се
финансира изцяло или частично със средства
съответно от ФПБ или ФПИП“;
б) създава се нова т. 2:
„2. когато институцията в режим на преструктуриране попада в обхвата на Регламент
(ЕС) № 806/2014, капиталът на дружеството
се финансира изцяло или частично със средства от ЕФП и се контролира от органа за
преструктуриране;“
в) досегашната т. 2 става т. 3.
2. В ал. 5 в текста преди т. 1 думите „По
п ред ложен ие на у п ра ви т ел н и я с ъве т на
ФГВБ“ се заменят с „По предложение на
звеното по чл. 2, ал. 2“.
§ 22. В чл. 67, ал. 4 след абревиатурата
„ФПБ“ се поставя запетая, добавя се „съответно от ФПИП“ и се поставя запетая.
§ 23. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 3:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и“;
б) точка 2 се отменя.
2. В ал. 6 думите „вноска по“ се заменят
с „вноска при условията на“.
§ 24. В чл. 69 се правят следните изменения:
1. В а л. 1 д у ми те „всяка инст и т у ц и я,
лицензирана“ се замен ят с „инстит у ции,
лицензирани“.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Българската народна банка, съответно
Комисията, могат да установяват с наредба
допълнителни критерии за определяне на
минималните изисквания.“
§ 25. В чл. 73, ал. 1 в текста преди т. 1
думите „при спазване на чл. 55“ се заменят
с „въз основа на оценката по чл. 55“.
§ 26. В чл. 79, ал. 2 думите „плана за
преструктуриране“ се заменят с „плана за
реорганизация“.
§ 27. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 6 се изменя така:
„6. да преобразува приемливи задължения
на институция в режим на преструктуриране
в обикновени акции на тази институция или
дружество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, на съответната институция майка или на мостова
институция, към която се прехвърлят активи,
права или задължения на институцията или
на дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5;“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Държавните органи и длъжностните
лица са длъжни да оказват в рамките на
своите правомощия съдействие на органите
за преструктуриране при упражняване на
техните правомощия.“
§ 28. В чл. 95, ал. 1 се създава т. 7:
„7. да изиска от институция, получила
държавна помощ на основание член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 806/2014, в
определен срок да възстанови неправомерно
използвани суми при решение за възстановяване по член 19, параграф 5 от Регламент
(ЕС) № 806/2014.“
§ 29. В чл. 98, ал. 2 думите „Органът по
преструктуриране“ се заменят с „Органът за
преструктуриране“.
§ 30. В чл. 101, ал. 1 думите „ал. 4“ се
заменят с „ал. 3, т. 1“.
§ 31. В чл. 103, ал. 1 думите „ал. 4“ се
заменят с „ал. 3, т. 1“.
§ 32. В чл. 107 думите „от ФПБ, съответно от ФПИП“ се заменят със „съответно от
ЕФП, ФПБ или ФПИП“.
§ 33. В чл. 111, ал. 1, т. 2 думите „при
упражняване на правомощията си по този
закон“ се заличават.
§ 34. В чл. 115, ал. 1 в текста преди т. 1
и в ал. 5 думите „ал. 1“ се заличават.
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§ 35. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с
„ал. 2“.
2. В ал. 4 думите „Лицата по ал. 1“ се
заменят с „Лицата по ал. 2“.
3. В ал. 6:
а) в т. 1 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“;
б) в т. 2 след абревиатурата „ЕБО“ се
поставя запетая и се добавя „с ЕСП“.
§ 36. В чл. 118, ал. 2, изречение първо
след думата „несъстоятелност“ се добавя
„на дружество“.
§ 37. В чл. 123, ал. 1 думите „при поискване на другите органи за преструктуриране
и другите компетентни органи“ се заменят
с „при поискване на ЕСП, други органи
за преструктуриране и други компетентни
органи“.
§ 38. В чл. 126, ал. 3 думата „тя“ се заменя с „той“.
§ 39. В чл. 131 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Когато престру кт у риране на к лон
на кредитна институция от трета държава
изисква използване на средства от ФПБ, се
прилага чл. 137 със средства от подфонда
по чл. 134, ал. 1, т. 1.
(5) Когато преструктуриране на клон на
инвестиционен посредник от трета държава
изисква използване на средства от ФПИП,
се прилага чл. 137 със средства от подфонда
по чл. 135, ал. 1, т. 1.“
§ 40. Член 134 се изменя така:
„Фонд за преструктуриране на банки
Чл. 134. (1) Органът за преструктуриране
по чл. 2, ал. 1 управлява фонд за преструктуриране на банки, който се състои от отделни
подфондове:
1. подфонд с цел финансиране на прилагането на инструментите и правомощията
за преструктуриране по този закон по отношение на клонове на кредитни институции
от трети държави, и
2. подфонд за набиране на вноски по членове 69, 70 и 71 от Регламент (ЕС) № 806/2014
и прехвърлянето им към ЕФП.
(2) Средствата на отделните подфондове
се инвестират в съответствие с изискванията на този закон, без да се допуска тяхното
смесване.
(3) Разходите, свързани с управлението на
ФПБ, се финансират от таксите, събирани
във връзка с функцията на БНБ по преструктуриране, съгласно чл. 59а от Закона
за Българската народна банка.
(4) Органът за преструктуриране по чл. 2,
ал. 1 изготвя отделен финансов отчет на ФПБ.
(5) Органът за преструктуриране по чл. 2,
ал. 1 взема решение относно използване на
средства от ФПБ единствено в съответствие
с целите на преструктурирането по чл. 50 и
с принципите по чл. 53.“
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§ 41. В чл. 135 ал. 1 се изменя така:
„(1) Създава се Фонд за преструктуриране
на инвестиционните посредници, който се
състои от отделни подфондове:
1. подфонд с цел финансиране на прилагането на инструментите и правомощията
за преструктуриране по този закон по отношение на инвестиционните посредници по
чл. 1, ал. 1, т. 2, които не попадат в обхвата
на Регламент (ЕС) № 806/2014, и клоновете на инвестиционни посредници от трети
държави по чл. 1, ал. 1, т. 6, и
2. подфонд за набиране на вноски по членове 69, 70 и 71 от Регламент (ЕС) № 806/2014
и прехвърлянето им към ЕФП; подфондът се
създава, в случай че инвестиционен посредник попадне в обхвата на чл. 2 от Регламент
(ЕС) № 806/2014.“
§ 42. В чл. 136 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Органът за преструктуриране по чл. 2, ал. 1,
съответно Управителният съвет на ФКИ,
взема решения за:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. събиране от клоновете на кредитни
институции от трети държави, съответно от
инвестиционните посредници, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 806/2014,
и от клоновете на инвестиционни посредници от трети държави на годишни вноски в
съответствие с чл. 139;“
в) точка 2 се изменя така:
„2. събиране от клоновете на кредитни
институции от трети държави, съответно от
инвестиционните посредници, които не попaдат в обхвата на Регламент (ЕС) № 806/2014,
и от клонове на инвестиционни посредници
от т рети държави на извънредни вноск и
съгласно чл. 140, когато вноските по т. 1 са
недостатъчни, и“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Средствата на ФПБ се държат по
сметка в БНБ и се инвестират съгласно Закона за Българската народна банка.“
3. В ал. 3 текстът преди т. 1 се изменя
така: „Средствата на ФПИП могат да се
инвестират при спазване на принципите на
сигу рност, ликвидност и диверсификация
във финансови инструменти, както следва:“.
4. В ал. 4:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:
„(4) Фондът за преструктуриране на инвестиционни посредници има право:“;
б) в т. 1 думата „извършват“ се заменя
с „извършва“;
в) в т. 2 думата „предоставят“ се заменя
с „предоставя“.
5. В ал. 5 думите „на ФПБ, съответно“
и запетаята след абревиатурата „ФПИП“ се
заличават.
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6. В ал. 6 думите „ФПБ, съответно“ и
думите „на ФГВБ, съответно“ се заличават.
§ 43. В чл. 137, ал. 1, т. 4 думите „чл. 102“
се заменят с „чл. 107“.
§ 44. Член 138 се изменя така:
„Източници на средства
Чл. 138. (1) Източници на средствата във
ФПБ, съответно във ФПИП, са:
1. годишни и извънредни вноски от банките
и клоновете на кредитни институции от трети държави, съответно от инвестиционните
посредници и клоновете на инвестиционни
посредници от трети държави;
2. доходите от инвестиране на средствата
във ФПБ, съответно във ФПИП;
3. получени от ФПБ, съответно от ФПИП,
суми от възстановяване на средства, използвани за целите на преструктурирането по реда,
предвиден при прилагане на съответните
инст ру менти за прест ру кт у риране, както
и свързаните с тях доходи и компенсации;
4. други източници.
(2) Българската народна банка е депозитар
на средствата на ФПИП.“
§ 45. Член 139 се изменя така:
„Годишни вноски
Чл. 139. (1) Органът за преструктуриране по чл. 3 до 31 март на текущата година
определя общата сума на годишните вноски във ФПИП за съответната година, като
о т ч и та фазата на и коном и ческ и я ц и к ъ л
и съответстващото въздействие върху финансовото състояние на инвестиционните
посредници. Органът за преструктуриране
по чл. 3 информира управителния съвет на
ФКИ за определената обща сума в срока по
изречение първо.
(2) До 1 май на текущата година органът
за преструктуриране по чл. 3 определя индивидуалните годишни вноски за инвестиционните посредници, които са лицензирани в
Република България и не попaдат в обхвата
на Регламент (ЕС) № 806/2014, както и за
клоновете от трети държави в рамките на
сумата по ал. 1 и представя на управителния
съвет на ФКИ информацията за индивидуално
определените вноски в същия срок.
(3) До 1 май на текущата година органът
за преструктуриране по чл. 2, ал. 1 уведомява
клоновете на кредитни институции от трети
държави относно размера на дъл ж имите
индивидуални годишни вноски във ФПБ.
(4) Органът за преструктуриране по чл. 3
у ведом я ва всек и и н вес т и ц ионен посредник, лицензи ран в Реп ублика Бъ лгари я,
който не попaда в обхвата на Регламент
(ЕС) № 806/2014, и клон на инвестиционен
посредник от трета държава за размера на
индивидуална годишна вноска за ФПИП в
срока по ал. 2.
(5) К лон на кредитна институция от трета
държава, съответно инвестиционен посред-
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ник, лицензирани в Република България,
който не попaда в обхвата на Регламент
(ЕС) № 806/2014, или клон на инвестиционен посредник от трета държава внася във
ФПБ, съответно във ФПИП, индивидуално
определената годишна вноска в 30-дневен
срок, считано от датата на уведомлението
по ал. 3, съответно по ал. 4.
(6) Вноската по ал. 3 е еднократна годишна
сума с фиксиран размер, определен съгласно
наредба на БНБ.
(7) Вноската по ал. 2, дължима от инвестиционните посредници, които не попaдат
в обхвата на Регламент (ЕС) № 806/2014, и
от клоновете на инвестиционни посредници
от трети държави, е пропорционална на относителния дял на сумата на задълженията
на инвестиционния посредник или на клона
от трета държава (с изключение на собствения капитал) спрямо общите задължения
на вси чк и инвест иц ионни посредниц и и
клонове от трети държави (с изключение на
собствения капитал). Размерът на вноската
отчита и рисковия профил на инвестиционния посредник или на клона и се изчислява
в съответствие с правилата, определени от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/63 на Комисията от 21 октомври 2014 г. за допълване
на Директива 2014/59/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
предварителните вноски в механизмите за
финансиране на преструктурирането (ОВ, L
11/44 от 17 януари 2015 г.).
(8) Органът за преструктуриране по чл. 3
упражнява контрол относно изпълнението на
задълженията на инвестиционни посредници
и к лонове на инвестиционни посредници
от трети държави. Управителният съвет на
ФКИ информира органа за преструктуриране
по чл. 3 за плащането на годишни вноски и
му оказва съдействие при упражняване на
контрола по изречение първо.
(9) При неплащане на годишна вноска в
определения срок органът за преструктуриране по чл. 2, ал. 1, съответно Управителният
съвет на ФКИ, начислява за срока на забавата лихва върху дължимата сума в размер
на законната лихва.
(10) Когато инвестиционен посредник или
клон на инвестиционен посредник от трета
държава не плати изискуема вноска в срок,
Управителният съвет на ФКИ уведомява незабавно органа за преструктуриране по чл. 3.
(11) Годишните вноски по този член се
отчитат като счетоводни разходи за текущата
година.“
§ 46. Член 140 се изменя така:
„Извънредни вноски
Чл. 140. (1) Когато размерът на средствата,
натрупани във ФПБ, съответно във ФПИП,
не е достатъчен, за да покрие разходите, свързани с финансиране на преструктурирането,
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се набират извънредни вноски от клоновете
на кредитни институции от трети държави,
съответно от инвестиционните посредници,
лицензирани в Република България, които
не попaдат в обхвата на Регламент (ЕС)
№ 806/2014, и от клоновете на инвестиционни
посредници от трети държави.
(2) Органът за преструктуриране по чл. 2,
ал. 1 определя размера на извънредна вноска
на клон на кредитна институция от трета
държава, който не може да надвишава трикратния размер на последната определена
годишна вноска по чл. 139, ал. 6.
(3) Органът за преструктуриране по чл. 3
оп редел я общата с у ма на извън ред н и т е
вноск и на инвестиционните посредници,
които не попaдат в обхвата на Регламент
(ЕС) № 806/2014, и на клоновете на инвестиционни посредници от трети държави,
която не е по-голяма от трикратния размер
на последната определена годишна вноска
по чл. 139, ал. 7.
(4) Общата сума на индивидуални извънредни вноски по ал. 3 за инвестиционни
посредници, които не попaдат в обхвата на
Регламент (ЕС) № 806/2014, и за клонове на
инвестиционни посредници от трети държави
се разпределя между тях в съответствие с
правилата, предвидени в чл. 139, ал. 7.
(5) С решението по ал. 2, съответно по
ал. 3, органът за преструктуриране по чл. 2,
съответно по чл. 3, определя срока, в който се
плащат извънредните вноски в пълен размер.
(6) Ако плащането на извънредни вноски
би застрашило лик видност та на к лон на
кредитна институция от трета държава или
ликвидността или платежоспособността на
инвестиционен посредник, който не попaда
в обхвата на Регламент (ЕС) № 806/2014,
или на клон на инвестиционен посредник от
трета държава, органът за преструктуриране
по чл. 2, съответно по чл. 3, може да отложи
за срок до 6 месеца изцяло или частично
изпълнението на задължението. Отлагането
може да бъде удължено за срок до 6 месеца
по искане на клон на кредитна институция
от трета държава, инвестиционен посредник
или на клон на инвестиционен посредник
от трета държава и след оценка на неговата
обоснованост.
(7) Изискванията за контрол по чл. 139,
ал. 8 се прилагат и за извънредните вноски за инвестиционните посредници, които
не попaдат в обхвата на Регламент (ЕС)
№ 806/2014, и за клоновете на инвестиционни
посредници от трети държави.
(8) Правилата по чл. 139, ал. 9 и 10 се
прилагат и при неплащане в срок на извънредна вноска.“
§ 47. Създава се чл. 140а:
„Вноски към ЕФП
Чл. 140а. (1) След получаване на уведомление от ЕСП органът за преструктуриране по
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чл. 2, ал. 1, съответно по чл. 3, ал. 1, уведомява всяка кредитна институция, съответно
инвест иц ионен посредник, кой т о попа да
в обхвата на Регламент (ЕС) № 806/2014,
относно размера на дължимата вноска съгласно членове 69, 70 и 71 от Регламент (ЕС)
№ 806/2014.
(2) Кредитните институции внасят във
ФПБ, съответно инвестиционните посредници, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС)
№ 806/2014, внасят във ФПИП дължимите
вноски в срок, посочен в уведомлението от
съответния орган за преструктуриране по
ал. 1.
(3) Органът за преструктуриране по чл. 2,
ал. 1, съответно ФКИ чрез органа за преструктуриране по чл. 3, ал. 1, своевременно
прехвърля към ЕФП вноските, набрани от
кредитните институции, съответно от инвестиционните посредници, които попадат
в обхвата на Регламент (ЕС) № 806/2014.“
§ 48. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) С р едс т ва на ФП Б, с ъ о т ве т но на
ФПИП, могат да се използват за предоставяне
на заеми на други механизми за финансиране
на преструктурирането в Европейския съюз.
Решение за предоставяне на такива заеми
се взема от органа за преструктуриране по
чл. 2, ал. 1, съответно от управителния съвет
на ФКИ, след одобрение от Министерството
на финансите, а в случаите на предоставяне
на заеми от ФПИП – и от органа за преструктуриране по чл. 3, и ако такива заеми
са потърсени в резултат на аналогични на
описаните в ал. 1 условия.“
2. В ал. 3 думата „преструктурирането“
се заменя с „преструктуриране“, а думите
„на ФГВБ, съответно“ се заличават.
3. В ал. 4, изречение първо след думата
„между“ се добавя „органа за преструктуриране по чл. 2, ал. 1, съответно“, а думите
„ФГВБ, съответно на“ се заличават.
4. В ал. 5, изречение първо след думите
„договарят от“ се добавя „органа за преструктуриране по чл. 2, ал. 1, съответно от“, а
думите „ФГВБ, съответно на“ се заличават.
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) При предоставяне на заем по ал. 2
сумата на отпуснатите средства не се намалява при отчитане на размера на събраните
средства във ФПБ, съответно във ФПИП.“
§ 49. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При изготвяне на схема за преструктуриране на група съгласно чл. 124 – 127, която
включва субект по член 2 от Регламент (ЕС)
№ 806/2014 и предвижда план за финансиране, се прилага Регламент (ЕС) № 806/2014.
За субектите извън посочените в изречение
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първо органът за преструктуриране по чл. 3,
ал. 1 взема решение за участие на ФПИП във
финансиране на преструктурирането съгласно
приетия план за финансиране на действия
по преструктуриране на ниво група.“
2. В ал. 2, т. 6, 7, 8 и 9 думите „ФПБ,
съответно“ и запетаята след абревиатурата
„ФПИП“ се заличават.
3. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „ФПБ, съответно на“ и запетаята след абревиатурата
„ФПИП“ се заличават;
б) в т. 3 думите „на БНБ, съответно“ се
заличават.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При вземане на решение по ал. 1 органът за преструктуриране по чл. 3 съвместно
с управителния съвет на ФКИ предвиждат
не о бход и м и т е мерк и за о си г у ря ва не на
възможностите за незабавно извършване на
плащането на дължимата част от вноската
по плана за финансиране при предприемане
на действия по преструктуриране.“
5. В ал. 5 думите „ФГВБ, съответно на“
и запетаята след абревиатурата „ФКИ“ се
заличават.
§ 50. В чл. 144 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „При
предприемане на действие по преструктуриране по отношение на кредитна институция
по чл. 1, ал. 1, т. 1 или на клон на кредитна институция от трета държава ФГВБ се
задължава да участва във финансиране на
преструктурирането с парична вноска с цел
покриване на загуби, при условие че се запазва
достъпът на вложителите до техните влогове
и при спазване на следните ограничения:“;
б) в т. 1 след думите „чл. 73, ал. 1, т. 1“
се поставя запетая и се добавя „съответно
Регламент (ЕС) № 806/2014“.
2. В ал. 3 след думите „чл. 73, ал. 1, т. 2“
се поставя запетая и се добавя „съответно
Регламент (ЕС) № 806/2014“.
3. В а л. 4 на к ра я се пос та вя за пета я
и се доба вя „с ъо т ве т но Регламен т (ЕС)
№ 806/2014“.
§ 51. В допълнителните разпоредби се
създава § 4а:
„§ 4а. Този закон предвижда мерки по
прилагане на Регламент (ЕС) № 806/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 15
юли 2014 г. за установяването на еднообразни
правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и
някои инвестиционни посредници в рамките
на Единния механизъм за преструктуриране
и Единния фонд за преструктуриране и за
изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010
(ОВ, L 225/1 от 30 юли 2014 г.).“
§ 52. В преходните и зак лючителните
разпоредби се правят следните изменения:
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1. Параграф 6 се отменя.
2. В § 18 т. 2 се отменя.
§ 53. В приложение № 3 към чл. 16, ал. 1,
т. 2 в т. 18 думата „тя“ се заменя с „той“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 54. (1) За целите на установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна
банка по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013
и произтичащото от това участие на Република България в Единния механизъм за
преструктуриране съгласно Регламент (ЕС)
№ 806/2014 и във връзка с изпълнение на
Споразумението относно прехвърлянето и
взаимното използване на вноски в Единния
фонд за преструктуриране (ратифицирано със
закон – ДВ, бр. 96 от 2018 г.) (ДВ, бр. 4 от
2019 г.) до датата, на която започва тясното
сътрудничество, съгласно решението на Европейската централна банка по чл. 7, параграф 2 от Регламент № 1024/2013, Българската
народна банка, съответно Комисията, може
да обменя информация с Единния съвет за
преструктуриране във връзка с възстановяването и преструктурирането на институции и
субекти по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, включително
информация, която представлява професионална, банкова и търговска тайна.
(2) За целите на ал. 1 институциите и субектите по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 са длъжни по
искане на органа за преструктуриране по чл. 2,
ал. 1 да оказват съдействие и да предоставят
необходимата информация на Единния съвет
за преструктуриране във връзка с процеса
на подготовка и планиране на преструктурирането, включително информация, която
представлява банкова и търговска тайна.
§ 55. Считано от датата, на която започва
да се прилага решението на Европейската централна банка за тясно сътрудничество, когато
съгласно Регламент (ЕС) № 806/2014 Единният
съвет за преструктуриране изпълнява задачи и
упражнява правомощия, които съгласно този
закон се изпълняват или упражняват от органа
за преструктуриране по чл. 2, ал. 1, съответно
по чл. 3, ал. 1, за целите на прилагането на
Регламент (ЕС) № 806/2014 и на този закон
Съветът за преструктуриране се счита за съответен национален орган за преструктуриране
по чл. 2, ал. 1 или по чл. 3, ал. 1.
§ 56. (1) Считано от датата, на която започва да се прилага решението на Европейската
централна банка за тясно сътрудничество,
Управителният съвет на Фонда за гарантиране
на влоговете в банките прехвърля средствата
от Фонда за преструктуриране на банките на
органа за преструктуриране по чл. 2, ал. 1.
При прехвърлянето на Фонда за преструктуриране на банките Управителният съвет на
Фонда за гарантиране на влоговете в банките
предоставя на органа за преструктуриране
по чл. 2, ал. 1 финансов отчет към датата
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на прехвърлянето и информация относно
дела на средствата, представляващи вноски,
набрани от клонове на кредитни институции
от трети държави. Въз основа на получената
информация органът за преструктуриране по
чл. 2, ал. 1 разпределя получените средства
в подфондовете по чл. 134, ал. 1.
(2) След съответно уведомление от Единния
съвет за преструктуриране за първоначална
вноска органът за преструктуриране по чл. 2,
ал. 1 нарежда прехвърляне към Единния фонд
за преструктуриране на сума от подфонда по
чл. 134, ал. 1, т. 2 в съответствие с чл. 8 от
Споразумението относно прехвърлянето и
взаимното използване на вноски в Единния
фонд за преструктуриране. След прехвърляне
на средствата останалите набрани в подфонда
по чл. 134, ал. 1, т. 2 средства, в случай че има
такива, се приспадат от задълженията на институциите за бъдещи вноски в Единния фонд
за преструктуриране по решение на органа
за преструктуриране до тяхното изчерпване.
§ 57. В Закона за Българската народна
банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49
и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109
от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от
2005 г., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59
от 2007 г., бр. 24, 42 и 44 от 2009 г., бр. 97 и
101 от 2010 г., бр. 48 и 62 от 2015 г., бр. 51 и 59
от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 20 и
106 от 2018 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „както и в случаите на обмен на
информация с Единния съвет за преструктуриране съгласно Регламент (ЕС) № 806/2014
на Европейския парламент и на Съвета от 15
юли 2014 г. за установяването на еднообразни
правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и
някои инвестиционни посредници в рамките
на Единния механизъм за преструктуриране
и Единния фонд за преструктуриране и за
изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010
(ОВ, L 225/1 от 30 юли 2014 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) № 806/2014“.
2. В чл. 16 т. 17 се изменя така:
„17. приема решения като орган за преструктуриране съгласно Закона за възстановяване
и преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници и Регламент
(ЕС) № 806/2014;“.
§ 58. В Закона за гарантиране на влоговете
в банките (обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.; изм.,
бр. 96 и 102 от 2015 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7,
15, 20 и 27 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) в чл. 7,
т. 5 думите „чл. 134, ал. 5 и“ се заличават.
§ 59. В Закона за счетоводството (обн.,
ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм., бр. 74, 95 и 97 от
2016 г., бр. 85, 92 и 97 от 2017 г., бр. 15, 22 и
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98 от 2018 г. и бр. 13 от 2019 г.) в чл. 34 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Финансовите си отчети на базата на
Международните счетоводни стандарти съставят следните предприятия:
1. кредитни и финансови институции по
смисъла на Закона за кредитните институции;
2. доставчици на платеж ни усл у ги по
смисъла на Закона за платежните услуги и
платежните системи;
3. застрахователи и презастрахователи, както и застрахователни холдинги и финансови
холдинги със смесена дейност, начело на група,
по смисъла на Кодекса за застраховането;
4. пенсионноосигурителни дружества и
управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване по смисъла на
Кодекса за социалното осигуряване;
5. инвестиционни посредници по смисъла на
Закона за пазарите на финансови инструменти;
6. управляващи дружества и колективни
инвестиционни схеми по смисъла на Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране;
7. лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове по смисъла на Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране;
8. национални инвестиционни фондове
по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране;
9. предприятия, чиито прехвърлими ценни
книжа са допуснати до търговия на регулиран
пазар в държава – членка на Европейския
съюз;
10. пазарни оператори по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти;
11. централни депозитари на ценни книжа
по смисъла на Регламент (ЕС) № 909/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни
книжа в Европейския съюз и за централните
депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС
и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от
28 август 2014 г.).“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след
думата „Предприятията“ се добавя „по ал. 1“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 60. Предприятията по чл. 34, ал. 2, т. 1
и 2 от Закона за счетоводството съставят
финансовите си отчети за 2018 г. на базата
на Международните счетоводни стандарти.
§ 61. В Закона за изменение и допълнение на
Закона за корпоративното подоходно облагане
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(ДВ, бр. 98 от 2018 г.) в § 56 от преходните и
заключителните разпоредби думите „ал. 4“
се заменят с „ал. 5“.
§ 62. В Закона за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 20 от 2018 г.;
изм., бр. 17 от 2019 г.) се правят следните
допълнения:
1. В чл. 67, ал. 5 се създава изречение
второ: „С наредбата се определя редът за
освобождаване на доставчик на платежни
услуги, обслужващ сметка, от задължението за поддържане на резервен механизъм
и от задължението за прилагане на задълбочено установяване на идентичността на
клиента съгласно Делегиран регламент (ЕС)
2018/389 на Комисията от 27 ноември 2017 г.
за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366
на Европейския парламент и на Съвета по
от ношение на рег улаторни те тех ни ческ и
стандарти за задълбоченото установяване на
идентичността на клиента и общите и сигурни
отворени стандарти на комуникация (OB, L
69/23 от 13 март 2018 г.), наричан по-нататък
„Делегиран регламент (ЕС) 2018/389“.“
2. В чл. 184 след думите „чл. 43, ал. 3“ се
добавя „и чл. 33, параграфи 6 и 7 от Регламент
(ЕС) 2018/389“.
§ 63. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38,
44, 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53
от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г.,
бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97
и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 16, 20, 22, 51, 77, 98
и 106 от 2018 г.) в чл. 103, ал. 4 думите „освен
ако съдът не реши друго“ се заличават.
§ 64. Законът влиза в сила от деня, в
кой то започва да се п ри лага решението
на Европейската централна банка за тясно
сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС)
№ 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г.
за възлагане на Европейската централна
банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над
кредитните институции, с изключение на § 5,
т. 1, § 6, § 7, т. 1, § 8, 9, 10, 13, 14, § 16, т. 2,
§ 17, § 18, т. 1, буква „б“, подбуква „аа“, § 19,
§ 20, т. 1, буква „б“, подбуква „аа“, § 21, т. 1,
буква „а“, § 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35,
36, 38, 53, 54, 59, 60, 61, 62 и 63, които влизат
в сила от деня на обнародването на закона в
„Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 24 април 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3328
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102
ОТ 2 МАЙ 2019 Г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101
ОТ 2 МАЙ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
за 2019 г. в размер 2 000 000 лв. за финансиране на дейности за извършване на неотложни ремонти на сградата на Националната
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат:
1. разходите по „Политика в област та
на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и
достъп до качествено художествено образование“, бюд жетна прог рама „Подпомагане разви т ието на бъ лгарската к ул т у ра
и изкуства, на българския книжен сектор,
библиотеки и читалища“, по бюджета на
Министерството на к ул т у рата за 2019 г.;
2. показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 3. (1) Министърът на културата да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на културата за 2019 г. и
да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в ,,Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3366
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за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. в общ размер
2 800 000 лв. за изпълнение на следните
национални научни програми:
1. Национална научна програма „Петър
Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър
Берон и НИЕ) – 1 300 000 лв.;
2. Национална научна програма „Върхови
изследвания и хора за развитието на европейска наука“ (ВИХРЕН) – 1 500 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“,
бюджетна програма „Оценка и развитие на
националния научен потенциал за изграждане
на устойчива връзка образование-наука-бизнес като основа за развитие на икономика,
базирана на знанието“, по бюджета на Министерството на образованието и науката
за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с т. 1, букви „и“ и „к“
от Решение № 577 на Министерския съвет от
2018 г. за одобряване на национални научни
програми.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3367
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103
ОТ 2 МАЙ 2019 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер
за Университета за национално и световно
стопанство – София, за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 7 500 000 лв. чрез бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2019 г. за Университета за национално
и световно стопанст во (У НСС) – Софи я,
за собствения принос на УНСС по догов о р з а б е зв ъ з ме з д н а фи н а нс ов а по мощ
за изпълнение на проектно предложение
BG16RFOPOO1-3.003-0005 „Нов учебен корпус
на УНСС в гр. София“ и за други съпътстващи разходи.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката и на ректора на Университета за
национално и световно стопанство – София.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3368

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104
ОТ 2 МАЙ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за осъществяване на
мерк и за предотвратяване изос тавянето
на деца и настаняването им в институции,
както и за тяхната реинтеграция, приета
с Постановление № 181 на Министерския
съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 74 от 2003 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „реинтеграция на детето
в семейството“ се заменят с „подкрепа на
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семейството и детето при реинтеграция“,
а думите „за отглеждане и възпитание на
детето“ се заменят с „и потребностите на
детето“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Дирекция „Социално подпомагане“
ежегодно, до края на месец януари, предоставя на Комисията за детето по чл. 20а от
Закона за закрила на детето писмен доклад
за случаите по предотвратяване изоставянето
на деца и настаняването им в специализирани институции и по реинтеграция за
предходната година, които са приключили
неуспешно, включително причините за това,
в съответствие с изискванията на Закона за
защита на личните данни и чл. 11а от Закона
за закрила на детето.“
§ 2. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Мерките по чл. 2 се планират и провеждат от дирекция „Социално подпомагане“
по настоящия адрес на детето координирано
и в сътрудничество с дирекция „Социално
подпомагане“ по местопребиваване на родителите.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. при постъпил сигнал за дете в риск
от изоставяне или при подадено заявление
в д и рек ц и я „С оц иа л но под пома га не“ за
настаняване на дете в специализирана институция;“.
2. В т. 2 думите „в специализирана институция“ се заменят с „по чл. 26 от Закона
за закрила на детето“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. установени у вреж дани я или теж к и
заболявания и/или отклонения при родител
или при член от семейството;“.
4. Точки 6 и 7 се отменят.
5. В т. 8 след думата „увреждане“ се добавя „и/или отклонения в здравословното
състояние или развитие и родителите имат
затруднения да отговорят на специфичните
му потребности“.
§ 4. В чл. 5, т. 3 думите „7-дневен срок“
се заменят със „срок до 24 часа“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думите „не е омъжена“ се заменят
със „сама отглежда друго дете/деца“.
2. В т. 4 думите „психически смущения
и/или проблеми в общуването“ се заменят с
„рисково поведение за здравето или живота
на детето или е с алкохолна или наркотична
зависимост“.
3. В т. 7 след думата „увреждане“ се добавя „и/или отклонения в здравословното
състояние или развитие“.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 след думата „институция“ се
добавя „или за бременна жена, при която
има основателен риск да изостави детето
след раждането“ и се поставя запетая.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) С оц и а л н и я т р аб о т н и к и з в ърш в а
посещение в лечебното заведение и оказва
първоначална подкрепа и консултиране на
майката/бременната жена.“
3. В ал. 3 след думата „детето“ се добавя
„или до бременната жена“.
§ 7. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) По всеки сигнал за дете, за
което съществува риск от изоставяне или
настаняване в специализирана институция,
се извършва проу чване и въз основа на
събраната информация от него социалният
работник изготвя социален доклад по образец
съгласно приложение № 1.
(2) Социалният доклад включва заключение за наличие или липса на констатирани
рискове от изоставяне и мотивирано предложение до директора на дирекция „Социално
подпомагане“ за предприемане на мерки за
предотвратяване на изоставянето.“
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „съгласно приложение № 2“ се заменят с „по реда на чл. 16а от Правилника за
прилагане на Закона за закрила на детето“.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Планът за действие включва конкретните мерки за закрила в семейна среда в
зависимост от възможностите на семейството и потребностите на детето и конкретни
дейности за подкрепа на семейството.
(3) В социалната работа по слу чай за
предотвратяване изоставянето на деца и
настаняването им в специализирани институции може да бъде включен доставчик на
социални услуги по преценка на водещия
случая.
(4) При съществени затруднения за изпълнение на заложени в плана за действие
цели или дейности за тяхното постигане
дирекция „Социално подпомагане“ може да
предостави писмена информация по случая
пред Комиси ята за детето по чл. 20а от
Закона за закрила на детето за съдействие
и координация в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни
и чл. 11а от Закона за закрила на детето.“
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 1 думите „или настаняването му в
специализирана институция“ се заличават;
б) създава се т. 3:
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„3. при липса на сътрудничество от страна
на родителите за изпълнение на заложените
в плана за действие по чл. 11, ал. 1 цели.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Прекратяването на мерките се извършва въз основа на социален доклад с
предложение за приключване на работата
по случая като успешен – при условията на
ал. 1, т. 1, или неуспешен – при условията
на ал. 1, т. 2 и 3.
(3) Успешен случай е налице, когато са
отпаднали всички констатирани рискове за
изоставяне на детето, изпълнени са заложените в плана за действие цели и в срока на
наблюдение по чл. 14, ал. 1 не са констатирани рискове за детето.“
§ 10. В чл. 14 се създава ал. 3:
„(3) При констатиран риск по време на
наблюдението спрямо детето се прилагат
мерки за закрила по реда на Закона за закрила на детето.“
§ 11. В чл. 16 накрая се добавя „и се
предприемат служебно непосредствено след
издаването на заповедта за настаняване по
а дминист ративен ред по чл. 27, а л. 1 от
Закона за закрила на детето, както и при
подадено заявление от родителите в дирекция
„Социално подпомагане“, освен в случаите
по чл. 17, ал. 2“.
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в основния текст след думата „семейството“ се добавя „при подадено заявление
от родителите“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. родителите сочат изменение на обстоятелства, довели до настаняване на детето
извън семейството;“
в) точка 3 се отменя.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Мерки за реинтеграция на детето в
семейството могат да не се предприемат,
когато при събирането на информация по
чл. 18, т. 1 се констатира наличие на някое
от следните обстоятелства:
1. детето е жертва на злоупотреба, насилие,
експлоатация или всякакво друго унизително
или нехуманно отношение или наказание в
семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо,
психическо, нравствено, интелектуално и
социално развитие;
2. поведението на родителите създава
опасност за живота и здравето на детето;
3. родителите не сочат изменение на обстоятелства, довели до настаняване на детето
извън семейството.“
§ 13. Член 18 се изменя така:

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

„Чл. 18. Социа лната работа по сл у чай
за реинтеграция на детето в семейството
включва следните дейности:
1. събиране на допълнителна информация
относно възможностите за преодоляване на
риска, довел до настаняване на детето извън
семейството, включително проблемни области и потенциал на родителите за полагане
на грижи за детето;
2. изготвяне на социален доклад по образец съгласно приложение № 1 въз основа на
събраната информация по т. 1, който отразява
силните и слабите страни на родителите и
съдържа предложения за конкретни дейности
за преодоляване на риска;
3. преглед и актуализация на изготвения
по реда на чл. 16а от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето план за
действие и включване на конкретни дейности
за подкрепа на детето и родителите, както
и график за провеждане на срещи;
4. заключителен доклад за извършените
дейности за подкрепа на детето и семейството,
който съдържа мотивирано предложение за
връщане на детето в семейството, продължаване на мерките за реинтеграция или за
прекратяване на мерките за реинтеграция
на детето в семейството.“
§ 14. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на детето изисква
събирането на допълнителната информация
по чл. 18, т. 1 от дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на родителите
в срок до един месец от издаването на заповедта за настаняване по административен
ред и изготвя доклада по чл. 18, т. 2.
(2) Прегледът и актуализацията на плана
по чл. 18, т. 3 се извършват от дирекция
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес
на детето и се съгласуват с родителите и
с д и рек ц и я „Соц иа л но под пома га не“ по
местопребиваването им. Изпълнението на
заложените дейности по отношение на родителите се осигурява от дирекция „Социално
подпомагане“ по местопребиваването им.
(3) Заключителният доклад по чл. 18, т. 4
се изготвя в срок до 6 месеца от издаването
на заповедта по чл. 27, ал. 1 от Закона за
закрила на детето или от подаването на заявление от родителите. Докладът се изготвя
от дирекция „Социално подпомагане“ по
настоящ адрес на детето въз основа на изискана информация и становище от дирекция
„Социално подпомагане“ по местопребиваване на родителите.
(4) В социалната работа по слу чай за
реинтеграция може да бъде включен доставчик на социални услуги по преценка на
водещия случая.
(5) При съществени затруднения за изпълнение на заложени в плана за действие
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цели или дейности за тяхното постигане
дирекция „Социално подпомагане“ може да
предостави писмена информация по случая
пред Комиси ята за детето по чл. 20а от
Закона за закрила на детето за съдействие
и координация в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни
и чл. 11а от Закона за закрила на детето.“
§ 15. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Социалният работник прави мотивирано предложение за връщане
на детето в семейството при изпълнение
на заложените в плана за действие цели и
дейности и преодоляване на риска, довел до
извеждането му.
(2) При неизпълнение на преобладаваща
част от дейностите в плана за действие и/
или когато рискът, довел до извеждане на
детето, не е преодолян, социалният работник
прави мотивирано предложение за прекратяване на мерките за реинтеграция на детето
в семейството.
(3) Мотивирано предложение за продължаване на мерките за реинтеграция на детето
в семейството може да се направи, когато
са изпълнени част от заложените в плана за
действие дейности и родителите сътрудничат
за постигането им.
(4) При утвърждаване на предложението
по ал. 1 предприетата мярка за закрила се
прекратява и се изготвя план за действие, в
който се планират дейности за наблюдение
и подкрепа на детето и семейството след
реинтеграция.
(5) При утвърждаване на предложението
по ал. 2 се прави преглед и актуализация на
плана за действие и заложените в него цели.“
§ 16. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 2 се изменя така:
„2. реинтеграцията не е успешна и се налага
предприемане на друга мярка за закрила.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Успешен случай на реинтеграция е
налице, когато са изпълнени заложените в
плана за действие цели и детето е върнато
в семейството и в срока на наблюдение по
чл. 25, ал. 1 не са констатирани рискове за
детето.“
§ 17. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При констатиран риск по време на
наблюдението спрямо детето се прилагат
мерки за закрила по реда на Закона за закрила на детето.“
§ 18. Приложение № 1 към чл. 10 и чл. 19,
ал. 1 се изменя така:
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„ Приложение № 1
към чл. 10, ал. 1 и чл. 18, т. 2
СОЦИАЛЕН ДОКЛАД
за оценка на сигнал за дете в риск и за работа
по случай
І. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЕТЕТО
Име на детето1 ...............................................
ЕГН: ................................................................
Лична карта № (за деца, навършили 14-годишна възраст):
Дата и място на издаване:
М а й ч и н е зи к (б ъ л г ар с к и; т у р с к и; р омски – диалект; друг):
Религия (православие; ислям; католицизъм;
друга; няма):
Детето е вписано в регистъра за .................
Дата на изготвяне на социалния доклад:
Дата на регистриране на сигнала/заявление
в ОЗД:
Информация, получена от: ..........................
Име и служебен телефон на водещия случая
социален работник:
ІІ. ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕТЕТО
1. Основни потребности:
В този раздел се описва задоволяването на
нуждите на детето, свързани с хранене, дневен
режим, лични дрехи според пола и сезона, осигурен кът на детето и място за спане.
2. Здравеопазване:
2.1. Личен лекар на детето;
2.2. Наличие на заболяване/увреждане (съгласно представени медицински документи),
като в контекста на заболяването/увреждането
се описват:
· Физическо състояние;
· Психоемоционално състояние;
· Психическо състояние;
2.3. Информация за осигуряване на здравна
профилактика (ваксини, прегледи);
2.4. Рискове за здравето на детето.
3. Образование:
3.1. Учебно/детско заведение, което посещава детето;
3.2. Посещава ли редовно училище/детско
заведение;
3.3. Осигурени ли са необходимите учебници
и учебни помагала;
3.4. Специфични образователни потребности
на детето;
3.5. Мотивация на детето да посещава училище;
3.6. Проблеми в училище; подкрепяща среда
за справяне с училищни проблеми.
4. Емоционално и поведенческо развитие:
4.1. Значими възрастни за детето и отношения на привързаност;
4.2. Нагласи на детето, готовност за споделяне със значими възрастни;
4.3. Отношение към правилата, наказанията, наличие на поведенчески и емоционални
затруднения;
Данни по акт за раждане или лична карта (за деца,
навършили 14 години)
1
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4.4. Комуникативност, връзки с връстници;
4.5. Свободно време и отдих.
5. Идентичност:
5.1. Описание на принадлежност към съответна полова, семейна, родова, етническа,
групова, религиозна общност.
6. Семейни и социални отношения:
6.1. Познаване на роднините и връзки с тях,
отношения със съжителстващи лица;
6.2. Празници в семейството, грижа за уязвимите вкъщи, роля в семейството, отношение
към ценности, представи за добро и лошо;
6.3. Защита на икономическите интереси на
детето (ако е собственик и наследник);
6.4. Синдром на родителско отчуждаване.
III. ФАКТОРИ НА СРЕДАТА И СЕМЕЙСТВОТО
1. История и взаимоотношения в семейството:
Предистория на семейната връзка и възникване на семейството, членове – брой (поименно), брачни, небрачни, от различни бракове,
съжителстващи – история, конфликти, вземане
на решения, отстояване на мнения, взаимна
грижа, отговорност и привързаност; отношения
между поколенията; индикации за насилие в
семейството.
Информация за родителите
Име на майката:
ЕГН:
Омъжена ли е за бащата: да/не
А дрес на майката:
Постоянен адрес:
Настоящ или последен известен адрес:
Име на бащата:
ЕГН:
А дрес (постоянен и настоящ) на бащата :
Братя и сестри на детето – имена и ЕГН:
Други близки, които са от значение за случая
2. Роднински кръг – взаимоотношения, причини за липсата им, изолираност от роднински
кръг, отношение на роднините към семейството
и неговите проблеми.
3. Ж илище – собственост, разположение,
разходи, възможност за издръжка на семейството, разпределение на помещенията, грижа
за вида му, оборудване, удобство и комфорт за
детето, хигиена, съжителстване, съсобственост,
възможност за други решения с оглед проблемите на детето.
4. Работа и доходи – образователна степен
на родителите, място на работа и длъжност,
работно време – продължителност, с договор
или без договор, отдалеченост на местоработата
от дома, удовлетвореност; регистрация в бюрото
по труда; работа на няколко места и влияние
на взаимоотношенията вкъщи.
5. Здравословно състояние на членовете на
семейството, увреждане (съгласно представени
медицински документи), злоупотреба с алкохол, цигари, наркотици и други (посочва се
източникът на информацията) и отражението
им върху развитието на семейството и децата.
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6 . С оц и а л н а и н т ег р а ц и я н а семейс т в о то – участие в живота на общността; социален
и приятелски кръг.
ІV. ПОТЕНЦИАЛ НА РОДИТЕЛИТЕ
1. Основни грижи
Осъ знаване на рол я та на роди тели те за
задоволяване на потребностите на детето и
отговорността за това, обезпечаване на подслон,
храна, облек ло, избор на общопрактику ващ
лекар, учебници, транспорт.
2. Осигуряване на сигурност за детето
Осигуряване на адекватна закрила на детето
от вредни фактори и опасности.
2.1. Осигуряване на безопасна среда в жилището – електричество, газ, остри предмети,
домак инск и х имика ли, зат ворени шкафове,
решетки на леглото и др.;
2.2. Надзор от страна на възрастен, придружаване до …........ (детска градина, училище,
лечебно заведение и др.);
2.3. Описание на предоставяната грижа за
детето – недопустимост на насилие и неглижиране, здравна култ у ра и профилактика в
домашна обстановка – употреба на алкохол,
цигари, наркотици и др.
3. Емоционална близост
3.1. Емоционална топлота – изразяване на
загриженост и чувства – радост, привързаност,
у дово лс т вие, о си г у ря ва не н а емоц ион а лен
комфорт, съвместни дейности и родителск и
отговорности, какво обичат да правят заедно,
празници, свободно време, настроения, други.
4. Стимулиране
Подпомагане и насърчаване обучението на
детето и интелектуалното му развитие чрез поощряване, когнитивно стимулиране и създаване
на социални възможности за изява.
4.1. Стимулиране на когнитивното развитие
и потенциал на детето;
4.2. Насърчаване и участие в игрите на детето;
4.3. Осигуряване на възможности за образование; стимулиране на детето за участие в
образователния процес;
4.4. Оказване помощ на детето да се справя
с трудностите.
5. Стабилност на семейната и социалната
среда
Въ змож нос т на род и т ел и т е да оси г у ря т
подкрепяща семейна среда, за да може детето
да изгради и поддържа отношения на привързаност, които да го подпомогнат в създаването
на бъдещи отношения и трайни емоционални
връзки.
5.1. Подкрепяща среда за детето – роднини
и/или близки, които могат да окажат съдействие и подкрепа при отглеждане и възпитание
на детето;
5.2. Социални услуги в общността, подходящи
за детето и неговото семейство;
5.3. Приятелски кръг, оказващ положително
влияние и подпомагащ емоционалното развитие
на детето;
5.4. Силни и слаби страни на родителите по
отношение на техния потенциал за родителство.
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
КОН К РЕТ Н И Д ЕЙС Т ВИ Я ЗА ПОД К РЕП А
И/ И ЛИ ПРЕДПРИЕМ А НЕ Н А МЕРК И ЗА
ЗАКРИЛА
В синтезиран вид се описват нуждите на детето и мерките, които следва да се предприемат
с цел осигуряване правата на детето.
Например:
1. Насочване към подходящи социални услуги в общността.
2. Консултиране и информиране на детето в
съответствие със степента на неговото развитие.
3. Насоч ва не на де т е т о к ъм под ход я щ и
форми за ангажиране на свободното му време.
4. Консултиране на родителите или лицата,
на които е възложено изпълнението на родителски функции, по въпроси на социалното
подпомагане и социалните услуги.
5. Осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите или
лицата, на които са възложени родителск и
функции, по проблеми, свързани с отглеждането,
възпитанието и обучението на децата.
6. Повишаване на родителския потенциал,
умения за справяне с конфликти и кризи в
отношенията.
7. Превенция на изоставянето – наличие или
липса на констатирани рискове от изоставяне и
мотивирано предложение до директора на дирекция „Социално подпомагане“ за предприемане
на мерки за предотвратяване на изоставянето.
8. Реинтеграция:
8.1. Наличие или не на предпоставки за
стартиране на работа по реинтеграция;
8.2. Предложение за връщане на детето в
семейството, продължаване на мерките за реинтеграция или за прекратяване на мерките
за реинтеграция.
9. Услуги за задоволяване на потребностите
на деца с увреждания.
10. Осигуряване на съдействие за подобряване
на социално-битовите условия – отпускане на
месечна или еднократна помощ, насочване към
структури на общинската администрация, други.
11. Предприемане на мярка за закрила чрез
настаняване извън семейството.
12. Не са установени рискове за детето по
сигнала/отпадане на риска.
Настоящи ят социа лен док лад е изготвен
във връзка (със сигнал за нарушени права на
дете, с предприемане на мярка за закрила, с
работа по превенция на изоставянето, с работа
по реинтеграция).
Изготвил:
Социален работник
от отдел „Закрила на детето“
...................... 20..... г.(............................................)
(дата, месец, година)
(име, фамилия, подпис)
Съгласувал:
Началник на отдел
„Закрила на детето“
...................... 20..... г.(............................................)
(дата, месец, година) (име, фамилия, подпис)“

§ 19. Приложение № 2 към чл. 11 и 20
се отменя.
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§ 20. В п ри ложение № 3 след д у ми т е
„чл. 25“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
Допълнителна разпоредба
§ 21. Навсякъде в наредбата думите „мерки по реинтеграция“ и „мерките по реинтеграция“ се заменят съответно с „мерки за
реинтеграция“ и „мерките за реинтеграция“.
Заключителни разпоредби
§ 22. В Пра ви л н и к а за п ри ла га не на
Закона за закрила на детето, приет с Постановление № 153 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 24 от 2004 г., бр. 31 от 2005 г.,
бр. 93 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 57 от
2009 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 89 от 2016 г. и
бр. 34 и 79 от 2017 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ч л. 13 д у м и т е „рег иона л н и я и нспек т орат “ с е за мен я т с „р ег иона л но т о
управление“ и думите „районния център по
здравеопазване“ се заменят с „регионална
здравна инспекция“.
2. В чл. 16а:
а) в ал. 1 след думите „план за действие“
се добавя „по образец съгласно приложение
№ 2а“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите, когато планът за действие
е за осъществяване на мерки по наредбата по
чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила на детето,
в него задължително се включват конкретни
мерки за закрила в семейна среда в зависимост от възможностите на семейството и
потребностите на детето, както и конкретни
дейности за подкрепа на семейството.“;
в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
накрая се поставя запетая и се добавя „а в
случаите по ал. 2 – най-малко веднъж на 3
месеца“.
3. В чл. 21:
а) алинея 1 се отменя;
б) в ал. 2 думите „чл. 40в“ се заменят с
„чл. 40г“.
4. Създава се приложение № 2а:
„ Приложение № 2а

към чл. 16а, ал. 1

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Дете: .......................................................................
Място на отглеждане ..........................................
Случай по ..............................................................
Мярка за закрила ................................................
План за работа с детето
Краткосрочни цели:
Дейност Ресурс

Отговорни лица за
изпълнението

Срок

ВЕСТНИК
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Дългосрочни цели:
Дейност Ресурс

Отговорни лица за
изпълнението

Срок

План за работа с родителите
Краткосрочни цели:
Дейност Ресурс

Отговорни лица за
изпълнението

Срок

Отговорни лица за
изпълнението

Срок

Дългосрочни цели:
Дейност Ресурс

“
§ 23. В Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, приета
с Постановление № 256 на Министерския
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 26 от 2007 г., бр. 53 от 2008 г.,
бр. 45 и 80 от 2009 г., бр. 48 от 2010 г. и бр. 7
от 2011 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В приложение № 1 към чл. 17 в Стандарт 12:
а) точка 3 се изменя така:
„3. Доставчикът има специална писмена
процедура за подбор на доброволци, включваща и проект на договор за наемане на
доброволци.“;
б) в т. 4, изречение второ след думата
„регистрират“ се добавя „в книгата за посещение на външни лица или в специално
създадена такава“;
в) точка 5 се изменя така:
„5. Подборът на персонала и на доброволците е направен в съответствие с изискванията, регламентирани в длъжностните
им характеристики, в които се включват
познаване и прилагане на международното
и националното законодателство в областта
на закрилата на детето и на Етичния кодекс
на работещите с деца, утвърден от Националния съвет за закрила на детето през 2003 г.
Персоналът и доброволците следва да имат
познания за детското развитие, както и да
декларират, че са запознати с вътрешната
документация на услугата и ще я спазват.“;
г) създава се т. 8:
„8. Оценяването на професионалната правоспособност и личните качества и умения
за работа с деца се извършва задължително
преди постъпване на работа на всеки служител и периодично на всеки три години.
При необходимост и по преценка на органа
на управление на социалната услуга, предоставяна в общността, оценяването може да
се извършва и в по-кратки срокове:

С Т Р.
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а) оценката на професионалната правоспособност включва: вид и степен на образование, допълнителни квалификации и
преминати обучения съгласно разработените
длъжностни характеристики и отговарящи
на изискванията за подбор на персонала;
б) доставчикът разработва програма за
развитие на персонала, насочена към непрекъснато и поетапно усъвършенстване на
знанията и уменията на служителите, както
на базовата подготовка, така и по отношение на въвеж дащото и п род ъ л жаващото
(надграждащо и специализирано) обучение,
свързано с актуални базирани доказателства и методи на работа; изпълнението на
програмата следва да се има предвид при
оценяването на служителите;
в) оценката на професионалната правоспособност и личностни качества се базира
и на система за атестация на служителите,
в т.ч. изготвен личен работен план, по който
служителят е оценяван ежегодно от доставчика, резултатите от оценката и планираните
цели, както и на база контрол и изпълнение
на ежедневните си дейности;
г) при оценяването се взема предвид и
информацията от направената проверка дали
служителят е бил осъждан, или е бил обект
на досъдебно производство във връзка с упражняваната от него професия и работа с
деца; информацията се актуализира ежегодно,
като при необходимост може да се изисква
информация за правото на служителя да
упражнява професията си от съответната
организация, сдружение или съюз, съответстваща на завършеното образование;
д) оценката на професионалната правоспособност и личностни качества се прави
от доставчика на услугата или избран независим външен оценител, който в едномесечен срок от приключването на оценката
представя доклад до доставчика на услугата
със заключение и препоръки.“
2. В приложение № 3 към чл. 48:
а) в Стандарт 21:
аа) точка 3 се изменя така:
„3. Доставчикът има специална писмена
процедура за подбор на доброволци, включваща и проект на договор за наемане на
доброволци.“;
бб) в т. 4, изречение второ след думата
„регистрират“ се добавя „в книгата за посещение на външни лица или в специално
създадена такава“;
вв) в т. 5 след думата „служител“ се добавя
„и доброволец“;
гг) точка 6 се изменя така:
„6. Подборът на персонала и на доброволците е направен в съответствие с изискванията, регламентирани в длъжностните
им характеристики, в които се вк лючват
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познаване и прилагане на международното
и националното законодателство в областта
на закрилата на детето и на Етичния кодекс
на работещите с деца, утвърден от Националния съвет за закрила на детето през 2003 г.
Персоналът и доброволците следва да имат
познания за детското развитие, както и да
декларират, че са запознати с вътрешната
документация на услугата и ще я спазват.“;
б) в Стандарт 22 в т. 2 се създават букви „а“ – „д“:
„а) оценката на професионалната правоспособност на служителите включва: вид и
степен на образование, допълнителни квалификации и преминати обучения съгласно
разработените длъжностни характеристики
и отговарящи на изискванията за подбор на
персонала;
б) доставчикът разработва програма за
развитие на персонала, насочена към непрекъснато и поетапно усъвършенстване на
знанията и уменията на служителите, както
на базовата подготовка, така и по отношение на въвеж дащото и п род ъ л жаващото
(надграждащо и специализирано) обучение,
свързано с актуални базирани доказателства и методи на работа; изпълнението на
програмата следва да се има предвид при
оценяването на служителите;
в) оценката на професионалната правоспособност и на личностните качества се
базира и на система за атестация на служителите, в т.ч. изготвен личен работен план,
по който служителят е оценяван ежегодно
от доставчика, резултатите от оценката и
планираните цели, както и на базата на
контрол и изпълнение на ежедневните му
дейности;
г) при оценяването се взема предвид и
информацията от направената проверка дали
служителят е бил осъждан, или е бил обект
на досъдебно производство във връзка с упражняваната от него професия и работа с
деца; информацията се актуализира ежегодно,
като при необходимост може да се изисква
информация за правото на служителя да
упражнява професията си от съответната
организация, сдружение или съюз, съответстваща на завършеното образование;
д) оценката на професионалната правоспособност и личностните качества се прави
от доставчика на услугата или от избран
независим външен оценител, който в едномесечен срок от приключването на оценката
представя доклад до доставчика на услугата
със заключение и препоръки.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3369
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105
ОТ 2 МАЙ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за държавните висши училища
и научни организации за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 3 300 000 лв. за
допълнителни стипендии на докторантите по
чл. 1, ал. 1, т. 2 и 5 от Постановление № 90
на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на
студентите, докторантите и специализантите
от държавните висши училища и научни организации (ДВ, бр. 44 от 2000 г.) за 2019 г.,
разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерството на образованието и науката за Националния институт
по метеорология и хидрология – 15 839 лв.;
2. чрез бюджета на Министерството на
образованието и нау ката за Българската
академия на науките – 722 317 лв.;
3. чрез бюджета на Министерството на
образованието и науката за държавните висши училища – 2 548 153 лв.;
4. чрез бюджета на Министерството на
земеделието, храните и горите за Селскостопанската академия – 13 691 лв.
(2) Трансферите по ал. 1, т. 3 за държавните
висши училища са разпределени съгласно
приложението.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят за сметка на предвидените разходи
по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 15 839 лв. да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за
2019 г. по „Политика в областта на равен
достъп до качествено висше образование и
развитие на научния потенциал“, бюджетна
програма „Оценка и развитие на националния
научен потенциал за изграждане на устойчива
връзка образование – наука – бизнес като
основа за развитие на икономика, базирана
на знанието“.
(2) Със сумата 15 839 лв. се увеличават
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
н ау к ат а и м и н ис т ър ът н а з емеде л ие т о,
храните и горите да извършат съответните
промени по бюджетите си за 2019 г. и да
уведомят министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 2, ал. 4 от Постановление № 90 на Министерския съвет от
2000 г. за условията и реда за предоставяне
на стипендии на студентите, докторантите
и специализантите от държавните висши
училища и научни организации.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката, на министъра на земеделието,
храните и горите, на председателя на Българската академия на науките, на председателя на Селскостопанската академия и на
ректорите на държавните висши училища
съгласно приложението.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2
№
по
ред

Висши училища

Средства
(в лв.)

1.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
1 589 613

2.

Медицински университет –
София

258 369

3.

Медицински университет – Варна

146 318

4.

Химикотехнологичен и металургичен университет

115 393

5.

Медицински университет –
Пловдив

43 861

6.

Лесотехнически университет

16 733

7.

Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“

136 579

8.

Технически университет – София

96 295

9.

Университет по хранителни технологии

16 313

10. Тракийски университет – Стара
Загора

33 045

11. Аграрен университет – Пловдив

8 624

12. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

40 880

13. Русенск и у ниверситет „А нгел
Кънчев“

42 088

14. Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ – Бургас

4 042

Общо:
3370

2 548 153
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Член 2
Определения

Република България и Република Македония, държавите – страни по това Споразумение, наричани по-долу „Страните“;
като отчитат все по-силно изразяващия
се трансграничен характер на природните
и предизвиканите от човека бедствия, необходимостта от навременни и ефективни
решения на свързаните с тях въпроси чрез
международно сътрудничество и важността
на координирането на съвместните усилия на
двете държави в тази сфера;
като признават усилията на ООН в областта
на превенцията на бедствията и намаляване
на последствията от тях и приетите в тази
сфера основни международни документи;
като подкрепят усилията на НАТО и Евроатлантическия съвет за партньорство в
областта на оказване на помощ при бедствия;
като взимат под внимание Заключенията на
Съвета на ЕС относно укрепване на капацитета
на Съюза за реагиране при бедствия – към
интегриран подход за управление на бедствия,
който включва предотвратяване, подготвеност,
реагиране и възстановяване при природни и
предизвикани от човека бедствия в ЕС или
в трети страни;
като взимат предвид Механизма на Съюза
за гражданска защита и неговия принос за
развитието на способности за бързо и ефективно реагиране, използвайк и модули за
гражданска защита;
като изтъкват, че през последните години
се забелязва нарастване на честотата и сериозността на природните и предизвиканите от
човека бедствия;
решени да насърчават и развиват сътрудничеството при бедствия между двете
държави в съответствие с националните им
законодателства,
се споразумяха за следното:

За целите на настоящото Споразумение се
въвеждат следните определения:
„бедствие“ е събитие или поредица от събития, предизвикани от природни явления,
инциденти, аварии или други извънредни
обстоятелства, които засягат или застрашават
живота или здравето на населението, имуществото или околната среда в размери, които
изискват предприемането на мерки или участието на специализирани сили и използването
на специални ресурси;
„страна, искаща помощ“ е Страната, чийто
компетентен орган, посочен в чл. 3, ал. 2, е
отправил искане за помощ до другата Страна;
„страна, оказваща помощ“ е Страната,
чийто компетентен орган, посочен в чл. 3,
ал. 2, оказва помощ на Страната, отправила
искането;
„спасителен екип“ е адекватно обучен и екипиран невоенен екип, определен от Страната,
оказваща помощ, за предоставяне на помощ;
„оборудване“ са материали, технически
и транспортни средства, лекарства и медицинска техника, и индивидуални комплекти
за членовете на спасителния екип и/или на
експертите;
„средства за подпомагане“ са стоки и материали, определени за безплатна и безмитна
доставка от Страната, оказваща помощ, за
нуждите на засегнатото население в Страната,
искаща помощ;
„експерт“ е специалист в областта на защитата при бедствия, с подходящо оборудване и
средства за подпомагане, изпратен да помага
на Страната, искаща помощ;
„помощ при бедствие“ е всяко действие,
предприето по време на бедствие или след
него, за спасяване на живот, опазване на
имущество или доставка на средства за подпомагане, което е насочено към овладяване
на неговите непосредствени последици;
„компетентен орган“ е органът, определен от всяка от Страните за управление и
координация на дейностите по настоящото
Споразумение;
„транзитна държава“ е държавата, през
чиято територия се транспортират спасителните екипи и/или експертите, оборудването и
средствата за подпомагане, за да се предостави
помощ на трета страна.

Член 1
Предмет

Член 3
Компетентни органи и точки за контакт

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

меж ду Република България и Република
Македония за сътрудничество при бедствия
(Утвърдено с Решение № 141 от 14 март
2019 г. на Министерския съвет. В сила от
26 март 2019 г.)

Настоящото Споразумение определя общата рамка за сътрудничество в областта на
превенцията, готовността и реагирането при
бедствия, както и условията и реда за оказване
на доброволна помощ между Страните в случай
на бедствие на територията на някоя от тях.

(1) З
 а целите на настоящото Споразумение страните си сътрудничат пряко в
рамките на компетенциите си по националните си законодателства.
(2) К омпетентните органи по настоящото
Споразумение са:
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– за Република България: Министерство
на вътрешните работи;
– з а Република Македония: Дирекция
за защита и спасяване.
(3) П ри и зп ъ л нен ие т о н а н ас т оя що т о
Споразумение компетентните органи
на Страните, посочени в ал. 2 на този
член, са упълномощени да влизат в
незабавен директен контакт.
(4) С траните по настоящото Споразумение
определят една или няколко точки за
контакт с цел уведомяване и обмен
на информация в случай на бедствие.
Компетентните органи осигуряват непрекъснато функциониране на точките
за контакт.
(5) С траните незабавно се уведомяват в
писмен вид за всички промени в компетентните органи и точките за контакт.
Член 4
Форми на сътрудничество
(1) В
 рамките на настоящото Споразумение
и в съответствие с националните си законодателства Страните си сътрудничат
на основата на равенство, реципрочност
и взаимна изгода чрез:
а) о казване на доброволна помощ и
предоставяне на информация при
поискване в случай на бедствие или
заплаха от настъпването му;
б) о бмен на информация, техническа
и правна документация, методологична и друга литература, видео- и
снимков материал, отнасящи се до
превенцията, готовността и реагирането при бедствия;
в) с набдяване на спасителните екипи
с оборудване;
г) о рганизиране и провеждане на съвместни експертни срещи, семинари,
конференции и учения;
д) о бмен на опит и добри практики;
е) о рганизиране на обмен и обучения
на експерти, включително обмен на
лектори и обучители от съответните
учебни центрове и институции по
искане на всяка от Страните;
ж) с ъвместно планиране, разработване
и прилагане на проекти и научни
разработки в областта на превенцията, готовността и реагирането
при бедствия.
(2) К омпетентните органи на Страните
съгласно чл. 3, ал. 2 могат да установят и други форми на сътрудничество,
както и да съставят работни групи в
съответствие с националното си законодателство.
(3) С траните взаимно си предоставят помощ
при бедствие съгласно възможностите
си.
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(4) Р
 азходите по обмена на експерти и други се поемат от изпращащата Страна,
освен ако Страните не уговорят друго.
(5) О бменът на оборудване, материали,
друго имущество и услуги, необходими
за реализиране на целите и програмите,
по които е постигната договореност, се
осъществява в съответствие с действащите закони и нормативни разпоредби
на всяка от Страните.
Член 5
Ред за предоставяне на доброволна помощ
(1) П
 омощ при бедствие може да се оказва
чрез изпращане на спасителни екипи и/
или експерти, както и чрез предоставяне
на средства за подпомагане за нуждите
на засегнатото население.
(2) Искането за помощ се отправя устно или
в писмена форма на официалния език
на Страната, искаща помощ. Устното
искане трябва да се потвърди писмено. Искането за помощ задължително
съдържа:
а) в ид, размер, място, време и текущо
положение на бедствието в Страната,
искаща помощ;
б) и нформация за действията, които
са предприети и са планирани за
справяне с бедствието;
в) вид и приоритети на исканата помощ
от спасителни екипи и/или експерти, оборудване, както и средства за
подпомагане.
(3) С траната, оказваща помощ, следва да
изпрати обучен и оборудван екип за
справяне с бедствието съобразно искането по предходната алинея.
(4) Транспортирането на спасителните екипи и/или на експертите, изпратени да
окажат помощ, както и на оборудването
и на средствата за подпомагане може
да бъде извършено по земя, въздух или
вода. Транспортните разходи се поемат
от Страната, оказваща помощ.
Член 6
Процедури по пресичане на границата и
правила за престой на спасителните екипи
и/или експертите
(1) С
 траната, искаща помощ, предприема
всички необходими мерки за улесняване на пресичането на границата от
спасителните екипи и/или експерти на
Страната, оказваща помощ.
(2) Р ъководителят на спасителния екип
представя на граничните служители и
митническите служители на Страната,
искаща помощ, следните документи на
официалния език на Страната, оказваща
помощ, заверени от компетентния орган
на Страната, оказваща помощ:
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а) д
 ок у мен т, поп ъ л нен по образец,
одобрен от компетентните органи на
Страните, указващ пълномощията
на спасителните екипи и/или експертите и целта на пристигането им
на територията на Страната, искаща
помощ;
б) с писък на членовете на спасителните
екипи и/или експертите и списък на
оборудването и превозните средства;
в) с писък на средствата за подпомагане.
Ш офьорите представят свидетелства
за правоуправление на съответните
моторни превозни средства и регистрационните им талони.
Процедурата по пресичане на границата
на Страната, искаща помощ, от спасителните екипи със спасителни кучета и
техният престой на нейна територия се
определят от карантинните є правила.
Ч леновете на спасителния екип могат
да носят униформи в Страната, искаща
помощ. Спасителният екип на Страната,
оказваща помощ, е упълномощен да използва собствени отличителни знаци на
превозните си средства на територията
на Страната, искаща помощ.
Процедурата по пресичане на границата
съгласно условията на този член ще
бъде в сила и когато една от Страните
е транзитна по отношение на трета
страна, искаща помощ в случай на бедствие. Компетентните органи по чл. 3,
ал. 2 от настоящото Споразумение се
уведомяват взаимно и своевременно за
необходимостта от транзитно преминаване за предоставяне на помощ на трета
страна и координират процедурата за
транзита на оборудването и средствата
за подпомагане.

Член 7
Преминаване на границата на оборудване и
средства за подпомагане
(1) С
 траните осигуряват облекчена процедура при преминаване на границата
на оборудването и средствата за подпомагане.
(2) Н а членовете на спасителния екип и/
или експертите, изпратени да окажат
помощ, не е разрешено да носят оръжия
и амуниции на територията на Страната,
искаща помощ.
(3) С ъгласно принципа на реципрочност
Страните са съгласни оборудването
да се използва временно и безплатно
на територията на Страната, искаща
помощ.
(4) О граниченията или забраните, приложими за преминаване на границата на
стоки, не се прилагат за оборудването
и средствата за подпомагане по насто-
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ящото Споразумение, доколкото не се
накърняват приложимите разпоредби на
правото на ЕС и/или международното
право. Оборудването следва да бъде
върнато обратно от Страната, искаща
помощ, освен ако не е унищожено при
използването му. Оборудване, оставено
като средства за подпомагане, се описва
подробно в протокол от ръководителя
на спасителния екип, като се посочват
вид, количество и място, и се заверява
от компетентния орган на Страната,
искаща помощ, посочен в чл. 3, ал. 2
на настоящото Споразумение. Този орган е длъжен да уведоми съответните
митнически служби, като протоколът
се представя пред служителите от митническия контрол след приключване на
мисията, в съответствие с приложимото
законодателство на Страната, искаща
помощ.
(5) П редвиденото в предходната алинея
се отнася и за внасянето на лекарства,
съдържащи наркотични и психотропни
вещества, в Страната, искаща помощ,
и за обратното транспортиране на неизползваните количества в Страната,
оказваща помощ. Подобно движение
на стоки не се счита за внос и износ
от гледна точка на международните
спогодби за лекарст ва, съд ържащ и
наркотични и психотропни вещества.
Същите могат да се внасят само в количества, необходими за целите на медицинската помощ, и да се ползват само
от квалифициран медицински персонал
в съответствие със законодателството
на Страната, искаща помощ. В този
случай ръководителят на спасителния
екип представя на граничните служители декларация, описваща номенклатурата и количествата на лекарствата,
съдържащи наркотични и психотропни
вещества. Върху пакетите, съдържащи
споменат и те лекарст ва, се поставя
ясно видим етикет с надпис „съдържа
наркотични вещества“. Ръководителят
на спасителния екип изготвя протокол
за неизползваните количества, който
се заверява от компетентния орган на
Страната, искаща помощ, посочен в
чл. 3, ал. 2 на настоящото Споразумение, и се представя пред служителите от
митническия контрол след приключване
на мисията в съответствие с приложимото законодателство на Страната,
искаща помощ.
(6) С траната, искаща помощ, може да контролира използването и съхранението на
гореспоменатите лекарства, оборудване
и средства за подпомагане.
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Член 8
Предоставяне на подслон и помощ за евакуирани лица
(1) Ф
 изически лица, които в случай на
бедствие са евакуирани от територията
на едната Страна на територията на
другата Страна, се приемат от Страните
до момента на тяхното първо възможно
завръщане и Страните им предоставят
всички необходими услуги и помощ.
Разходите за оказване на помощ и завръщане на тези лица ще бъдат за сметка
на Страната, от която са пристигнали.
(2) С траните осигуряват завръщането на
всички лица, които са пристигнали
след евакуация на територията на която
и да е от тях, съгласно приложимото
законодателство.
(3) Е вакуираните собствени граждани и
чужденци, преминали на територията
на другата Страна, незабавно съобщават
за влизането си в страната в най-близкото полицейско управление съгласно
правните разпоредби, приложими за
престоя на чужди граждани.
Член 9
Използване на въздухоплавателни средства
(1) В
 ъздухоплавателните средства могат
да бъдат използвани за бързото транспортиране на спасителните екипи по
чл. 5, ал. 4, както и за осигуряване на
помощта при бедствие по настоящото
Споразумение.
(2) Полетите на въздухоплавателните средства се извършват съгласно разпоредбите на Международната организация
за гражданска авиация (ICAO) и националните законодателства на Страните.
(3) В ъздухоплавателните средства по предходната алинея могат да прелитат над
територията на другата Страна, както
и да кацат и излитат извън международни летища и регистрирани писти за
излитане и кацане, на места, указани от
компетентните органи по чл. 3, ал. 2,
при спазване правилата за извършване
на полети за всеки конкретен случай
съгласно нормативната уредба на Република България и Република Македония.
(4) О рганите за авиационна безопасност и
сигурност на двете Страни незабавно се
уведомяват взаимно за използване на
въздухоплавателни средства по време
на спасителни операции, като се дават
точни данни относно вида и регистрационния номер на въздухоплавателното
средство, неговия екипаж, товар, време
на заминаване и желан маршрут и място
на кацане.
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(5) Ч
 лен 6 на настоящото Споразумение
се прилага за екипажите на въздухоплавателните средства и членовете на
спасителните екипи, превозвани от тях.
(6) Ч лен 7 на настоящото Споразумение
се прилага за възду хоплавателните
средства, оборудването и средствата за
подпомагане, транспортирани от тях.
(7) П ресичането на границата и митническият контрол на въздухоплавателните
средства се извършват от служителите
за граничен и митнически контрол на
Страната, искаща помощ, на мястото
на кацането.
(8) И зползването на военни въздухоплавателни средства е предмет на изрично
писмено съгласие от Страната, искаща
помощ.
Член 10
Координация и управление на операции за
помощ при бедствие
(1) К
 оорд и на ц и я та и у п ра влен ие т о на
операциите за помощ при бедствие е
отговорност на компетентния орган на
Страната, искаща помощ.
(2) С траната, искаща помощ, информира
ръководителите на спасителните екипи и/или експертите за развитието на
ситуацията в района на бедствието и
на определените места на дейност и
осигурява при необходимост средства
за комуникация с оперативния щаб.
(3) С пасителните екипи и/или експертите,
както и тяхното оборудване трябва да са
в състояние да работят самостоятелно
и независимо в рамките на 24 часа от
момента на тяхното пристигане в района
на бедствието.
Член 11
Разходи по операциите за помощ при бедствие
(1) С
 траната, оказваща помощ, няма право
да иска възстановяване на каквито и
да било разходи, свързани с подпомагането, от Страната, искаща помощ.
Това се отнася също и за разходи,
възникнали от употребата, повредата
или загубата на оборудване, освен ако
повредата или загубата на оборудване
не се дължи на изключителната вина
на длъжностни лица или граждани на
Страната, искаща помощ.
(2) А линея 1 от този член не се прилага, ако
разноските по подпомагането са изцяло
или частично възстановени. Страната,
оказваща помощ, има предимство при
възстановяването им.
(3) С траната, искаща помощ, поема разноските по спасителни операции, осъществени по нейна молба от физически или
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юридически лица, станали възможни
чрез посредничеството на Страната,
оказваща помощ.
(4) С траната, искаща помощ, осигурява
безопасност и безплатна медицинска
помощ за спасителните екипи и/или
експертите на Страната, оказваща помощ, както и логистична подкрепа за
периода на операцията.
Член 12
Вреди и компенсации
(1) С
 траната, оказваща помощ, се отказва
да претендира за щети, които могат
да възникнат за нея или за експерти,
изпратени от нея да окажат помощ,
свързани със:
а) п овреда на имущество, причинена
от спасителните екипи или експерти
при изпълнение на задълженията им;
б) ф изически наранявания, вреда за
здравето или смърт на член на спасителен екип и/или експерт, възникнали при изпълнение на неговите/
нейните задължения.
(2) А ко ч лен на спаси т ел н и я ек и п и/
или експерт от Страната, оказваща
помощ, нанесе щети на трета страна
на територията на Страната, искаща
помощ, при изпълнение на дейностите по настоящото Споразумение, тези
щети се възстановяват от Страната,
искаща помощ, съгласно действащото
є законодателство, както ако такива
щети са причинени от нейни граждани при изпълнение на служебните им
задължения.
(3) Щетите, нанесени от член на спасителните екипи и/или експерт умишлено или поради груба небрежност, се
възстановяват от Страната, оказваща
помощ, при условие че фактът за злонамерените щети е доказан по съдебен
ред от Страната, искаща помощ.
(4) С траните си взаимодействат съгласно
чл. 3 и съобразно действащото си законодателство, за да улеснят уреждането
на исковете за щети и компенсации. Те
разменят цялата налична информация
за всички случаи на щети по смисъла
на този член.
Член 13
Комуникация при операции за помощ при
бедствие
Компетентните органи, посочени в чл. 3,
ал. 2 на настоящото Споразумение, осигуряват
всички необходими мерки за установяване на
надеждна комуникация за нуждите на спасителните екипи и/или експертите на мястото
на операциите за помощ при бедствие.
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Член 14
Прекратяване на операции за помощ при
бедствие
Спасителните екипи и/или експертите
прекратяват своите действия незабавно при
писмено искане на компетентния орган по
чл. 3, ал. 2 на Страната, искаща помощ.
Член 15
Уреждане на спорове
Всички спорове, които могат да възникнат
от изпълнението на настоящото Споразумение
и които не могат да бъдат решени чрез преговори между компетентните органи, посочени
в чл. 3, ал. 2 на настоящото Споразумение,
следва да бъдат решени по дипломатически път.
Член 16
Други международни договори
Настоящото Споразумение не засяга правата и задължения на Страните, произтичащи от други сключени от тях международни
договори и споразумения.
Член 17
Заключителни разпоредби
(1) Н
 астоящото Споразумение влиза в сила
от датата на получаване на последното
от уведомленията, с които Страните се
известяват взаимно за изпълнение на
националните си процедури, необходими
за влизането в сила.
(2) Н астоящото Споразумение може да се
изменя и допълва по взаимно съгласие
на Страните чрез допълнителни протоколи. Тези допълнителни протоколи са
неразделна част от това Споразумение и
влизат в сила по начина, предвиден за
влизане в сила на самото Споразумение.
(3) Н астоящото Споразумение се сключва
за неопределен срок. Всяка от Страните
може да прекрати действието му с писмено уведомление по дипломатически
път до другата Страна. Прекратяването
влиза в сила шест месеца след датата
на получаване на уведомлението от
другата Страна.
Подписано в Струмица на 23 ноември
2017 г. в два оригинални екземпляра, всеки
от които на официалните езици на двете
държави – български език, съгласно Конституцията на Република България и македонски
език, съгласно Конституцията на Република
Македония, както и на английски език, като
всички текстове имат еднаква сила. В случай
на различия в тълкуването предимство има
текстът на английски език.
За Република
За Република
България: 
Македония:
Валентин Радев,
Аднан Джафероски,
министър на
директор на Дирекцията
вътрешните работи 
за защита и спасяване
3307
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МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
НАРЕДБА № 3
от 2 април 2019 г.

за реда за финансово подпомагане на дейности в областта на физическата активност,
физическото възпитание, спорта и спортнотуристическата дейност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. редът за финансово подпомагане със
средства от бюджета на Министерството на
младежта и спорта на дейности и лица по
чл. 128, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС);
2. редът за отчитане пред министъра на
младежта и спорта на лицата, получили финансово подпомагане, и за приемане на отчетите.
(2) По реда на наредбата се осъществява
финансовото подпомагане и отчитането на
изразходването на предоставените средства
във връзка със:
1. дейностите по утвърдените съгласно
чл. 2, ал. 1 програми;
2. дейностите по чл. 2, ал. 3.
(3) В обхвата на наредбата не попадат:
1. дейностите по чл. 128, ал. 1, т. 5 от ЗФВС
на държавните спортни училища, свързани
с поддръжката и развитието на спортната и
материално-техническата база;
2. дейностите по чл. 128, ал. 1, т. 6 от ЗФВС.
Чл. 2. (1) Минист ърът на младежта и
спорта утвърждава програми за финансово
подпомагане на дейности и лица по чл. 128,
ал. 1 от ЗФВС в областите на:
1. спорт за всички;
2. спорт за високи постижения.
(2) Във всяка програма по ал. 1 се определят:
1. дейностите, които подлежат на финансово подпомагане по конкретната програма,
лицата, които могат да кандидатстват по нея,
както и специфични изисквания към лицата;
2. срокът, в който лицата могат да кандидатстват.
(3) На финансово подпомагане подлежат и
дейности по чл. 128, ал. 1 от ЗФВС:
1. свързани с изпълнение на проекти на
съответните лица по чл. 128, ал. 1 от ЗФВС
за развитие и популяризиране на спорта и
спортно-туристически дейности и/или в изпълнение на Националната програма за развитие на физическата активност, физическото
възпитание, спорта и спортно-туристическата
дейност;
2. свързани с организиране и провеждане
на спортни или спортно-туристически прояви
за ученици, които са включени в Националния спортен календар на Министерството на
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образованието и науката и са съгласувани с
министъра на младежта и спорта по реда на
наредбата по чл. 55, ал. 3 от ЗФВС.
Чл. 3. Ежегодно министърът на младежта
и спорта утвърждава размера на средствата
от бюджета на Министерството на младежта
и спорта, предназначени за финансово подпомагане.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 4. (1) Кандидатстването за финансово
подпомагане на дейности по чл. 2, ал. 1 и ал. 3,
т. 1 се извършва чрез подаване на проекти
за финансово подпомагане в деловодството
на Министерството на младежта и спорта.
(2) Финансовото подпомагане на дейности
по чл. 2, ал. 3, т. 2 се извършва след утвърждаване от министъра на младежта и спорта
на документите, предвидени в наредбата по
чл. 55, ал. 3 от ЗФВС.
Чл. 5. (1) Кандидатите за финансово подпомагане трябва да:
1. са в съответствие с чл. 128, ал. 1 от ЗФВС
според дейностите, за които кандидатстват;
2. н ямат подлежащи на принудително
изпълнение публични задължения към държавата, освен ако е допуснато разсрочване
или отсрочване на задълженията;
3. нямат неизпълнени задължения към
Министерството на младежта и спорта по
договори, чийто срок за изпълнение е изтекъл.
(2) Кандидатите, които подават проекти по
програмите по чл. 2, ал. 1, трябва да отговарят
и на специфичните изисквания в съответната
програма.
Чл. 6. (1) Проектите за финансово подпомагане трябва да съдържат:
1. основна цел и конкретни цели;
2. описание на дейностите и сроковете за
изпълнението им;
3. очаквани резултати от реализацията на
проекта;
4. финансов план с обосновка за размера
на исканите средства;
5. размер на предвидените собствени средства – не се изисква за кандидатите, които са
държавни спортни училища.
(2) Проектите, които се подават по програми
по чл. 2, ал. 1, се разработват във формата в
съответствие с изискванията на съответната
програма и към тях се прилагат документите,
изискващи се от нея.
(3) Дейностите, включени в проектите,
трябва да са в съответствие с условията на
съответната програма по чл. 2, ал. 1, когато
се кандидатства по такава, и/или в съответствие с чл. 128, ал. 1 от ЗФВС.
Чл. 7. Проектите за финансово подпомагане по програмите по чл. 2, ал. 1 трябва да
постъпят в деловодството на Министерството

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

на младежта и спорта до края на последния
ден от срока за кандидатстване, определен в
съответната програма.
Чл. 8. (1) Министърът на младежта и спорта
със заповед определя комисии за разглеждане
на проектите за финансово подпомагане и
утвърждава правила за работата им.
(2) В състава на комисиите се включват
нечетен брой лица, притежаващи професионална квалификация и практически опит.
Чл. 9. (1) Проекти, постъпили в деловодството на Министерството на младежта и
спорта след срока, определен в съответната програма по чл. 2, ал. 1, се оставят без
разглеждане от комисиите по чл. 8, ал. 1 и
кандидатите се уведомяват писмено за това.
(2) Комисиите по чл. 8, ал. 1 извършват
преценка на всеки от подадените в срок проекти за съответствието им с изискванията на
ЗФВС, тази наредба и програмата по чл. 2,
ал. 1, когато е приложимо, и правят мотивирани предложения до министъра на младежта
и спорта за одобряване или неодобряване на
всеки проект, както и за размера на финансовите средства, които да бъдат предоставени.
Чл. 10. (1) Министърът на младежта и
спорта издава заповед, с която:
1. одобрява и финансира изцяло предложения проект за финансово подпомагане;
2. одобрява и финансира частично предложения проект за финансово подпомагане;
3. не одобрява предложения проект и отказва финансово подпомагане.
(2) Въз основа на заповедите по ал. 1,
т. 1 и 2 се сключват договори за финансово
подпомагане в съответствие с чл. 129, ал. 1
и 2 от ЗФВС. Договорите се сключват след
издаването на съответната заповед и съдържат условията за финансово подпомагане,
взаимните задължения и отговорности и реда
за изразходването и отчитането на предоставените финансови средства.
(3) За одобрените проекти на държавни
спортни училища не се сключва договор по
ал. 2. В тези случаи средствата за финансово
подпомагане се предоставят от Министерството на младежта и спорта по бюджета
на училището въз основа на заповедта на
министъра на младежта и спорта.
Чл. 11. Средствата за финансово подпомагане по тази наредба се предоставят в размери
и срокове, посочени в договорите.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ
НА ОТЧЕТИТЕ
Чл. 12. (1) Лицата, на които са предоставени средства за финансово подпомагане
въз основа на сключен договор, изразходват
финансовите средства само за дейностите,
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за които са им предоставени, в съответствие
с одобрения проект и сключения договор с
придружаващия го финансов план.
(2) Лицата по ал. 1 представят в деловодството на Министерството на младежта и
спорта отчети за изпълнение на дейностите,
за които е предоставено финансовото подпомагане, и за изразходването на получените
средства.
(3) Видът, съдържанието и сроковете за
представяне на отчетите и придружаващите ги документи са съгласно договорите по
чл. 10, ал. 2.
(4) Министърът на младежта и спорта може
да изисква допълнителна информация и документи, свързани с финансираните дейности.
(5) Приемането на отчетите се извършва
в съответствие с правилата за счетоводния и
финансовия документооборот на Министерството на младежта и спорта и правилата за
работа на съответното структурно звено на
министерството.
Чл. 13. Когато се установи, че лице по
чл. 12, ал. 1 е изразходвало не по предназначение предоставените му средства или са
налице неусвоени средства, министърът на
младежта и спорта или оправомощено от него
длъжностно лице уведомява лицето, получило
финансово подпомагане, за констатираното и отправя покана за възстановяване на
съответните средства. Получените средства
се възстановяват ведно със законната лихва
считано от датата на изплащането им от Министерството на младежта и спорта.
Чл. 14. Когато лице по чл. 12, ал. 1 не
представи окончателен отчет за изпълнение на
дейностите и/или изразходване на получените
финансови средства и/или придружаващите
ги документи в срока за представянето им,
предвиден в договора за финансово подпомагане, то дължи връщане в пълен размер
на получените финансови средства ведно със
законната лихва считано от датата на изплащането им от Министерството на младежта
и спорта.
Чл. 15. (1) При отчитането на държавните
спортни училища чл. 12 – 14 не се прилагат.
(2) Редът за отчитане на държавните спортни училища се определя в програмата по чл. 2,
ал. 1, по която се предвижда да кандидатстват
за финансово подпомагане.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 128, ал. 3 и чл. 129, ал. 3 от Закона за
физическото възпитание и спорта и отменя
Наредба № 1 от 2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности (обн., ДВ, бр. 40
от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2015 г.).
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§ 2. (1) Проектите, подадени до влизане в
сила на тази наредба, се разглеждат по досегашния ред.
(2) Изпълнението и отчитането на договорите за финансово подпомагане, сключени до
влизането в сила на наредбата, се извършват
съгласно отменената Наредба № 1 от 2014 г. за
финансово подпомагане на спортни дейности.
§ 3. До края на 2020 г. на финансово подпомагане по чл. 2, ал. 3, т. 1 подлежат дейности по
проекти, свързани с изпълнението на приетата
с Решение № 953 на Министерския съвет от
2018 г. национална програма по чл. 7, т. 3 от
отменения Закон за физическото възпитание
и спорта.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красен Кралев
3264

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и
за избор на административни ръководители
в органите на съдебната власт (ДВ, бр. 17 от
2017 г.)
§ 1. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет определя до 10 на сто от броя на
свободните длъжности в съда, прокуратурата
и следствените органи за заемането им чрез
конкурс за първоначално назначаване. Процентите се определят поотделно според нуждите
на всеки орган на съдебната власт за всяко от
нивата в съда, прокуратурата и следствените
органи. Нуждите се определят с мотивирано
решение на съответната колегия на Висшия
съдебен съвет въз основа на оценка на кадровата
обезпеченост на всеки орган на съдебна власт,
преценка на натовареността и становищата на
административните ръководители.“
§ 2. В чл. 11 т. 4 на ал. 2 се отменя.
§ 3. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) В случай на отказ от встъпване в
длъжност в срока по чл. 161, ал. 1 от ЗСВ на
повишен или преместен кандидат се преминава към следващия по реда на класирането
до окончателното заемане на конкурсните
места съгласно реда и условията по чл. 193,
ал. 3 от ЗСВ.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 4. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За целите на назначаване при условията
и по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ предходната
конкурсна процедура се счита за приключила
с приемането на първото решение по реда на
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чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, с което съответната колегия на Висшия съдебен съвет повишава или
премества съдия, прокурор или следовател по
поредността на класирането до попълването
на местата в съответния орган на съдебната
власт.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Срокът по ал. 1 започва да тече от датата
на приемане първото решение на съответната
колегия на Висшия съдебен съвет, с което по
реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ са повишени или
преместени класираните кандидати, независимо от последваща отмяна на същото в случай
на обжалване.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Отказът на назначен по реда и условията
по чл. 193, ал. 3 от ЗСВ кандидат да встъпи
в длъжност прегражда възможността му за
участие в процедурата по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Решението за назначаване по реда и
условията на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ се приема
от съответната колегия на Висшия съдебен
съвет след влизане в сила на решението за повишаване или преместване по реда на чл. 193,
ал. 3 от ЗСВ и встъпването в длъжност на
назначените кандидати в съответния орган на
съдебната власт.“
5. Създава се нова ал. 6:
„(6) При приемане на решението по чл. 193,
ал. 6 от ЗСВ съответната колегия проверява
дали следващият по реда на класирането кандидат отговаря на изискванията на чл. 191 от
ЗСВ, както и дали притежава необходимите
професионални и нравствени качества.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
8. Създава се ал. 9:
„(9) В случай на съвпадащ период на провеждане на конкурс за преместване и конкурс за
повишаване за един и същи орган на съдебната
власт и при наличие на освободена в срока
по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ длъжност решението
за назначаване по посочената разпоредба се
приема в конкурса за преместване.“
§ 5. В чл. 47 т. 4 на ал. 5 се отменя.
§ 6. Параграф 1 от допълнителните разпоредби се отменя.
§ 7. В образец 1 към чл. 11, ал. 1 т. 4 се
отменя.
§ 8. В образец 2 към чл. 11, ал. 1 т. 4 се
отменя.
Преходна разпоредба
§ 9. Разпоредбите на чл. 43, ал. 2 – 9 се прилагат по отношение на всички неприключили
до влизането им в сила конкурси, с изключение
на тези, по които вече е постановено решение
по чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт.
Представляващ Висшия съдебен съвет:
Боян Магдалинчев
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Образец 1
към чл. 11, ал. 1
Вх. № …………………….
Дата: ……………………..

ДО
СК/ПК НА ВИСШИЯ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ
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Образец 2
към чл. 11, ал. 1
Вх. № …………………….
Дата: ……………………..

ДО
СК/ПК НА ВИСШИЯ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ..............................................................................
..................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН .........................................................................,
адрес за кореспонденция: ....................................,
телефон за връзка/GSM ........................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ..............................................................................
..................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН .........................................................................,
адрес за кореспонденция: ....................................,
телефон за връзка/GSM ........................................

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СК/ПК
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
Желая да участвам в обявения конкурс за
заемане на длъжността „МЛАДШИ ...................
...................................................................................
................................................................................. “
Към заявлението прилагам:
 1. Автобиография, подписана от кандидата;
 2 . Нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специа лност та „Право“. Завършилите висше
образование в чуждестранно висше учебно
заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към
шестобалната система;

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СК/ПК
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
Жела я да у част вам в обявени я конк у рс
за първоначално назначаване на длъжността
„...............................................................“ в следните
съдилища/прокуратури/следствени отдели, подредени съобразно предпочитанията ми:

Среден успех от държавните изпити:
 3 . Нотариално заверено копие от удостоверение
за юридическа правоспособност;
 4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че
лицето не страда от психическо заболяване,
и медицинско удостоверение, че лицето не
се води на учет;
 5. Нотариално заверено копие от трудова/
служебна и/или осигурителна книжка или
друг документ, удостоверяващ съответен стаж
по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;
 6 . Декларация за българско гражданство по
чл. 162 от ЗСВ по образец;
 7. Най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори,
следователи, адвокати или други юристи, при
които е проведен стажът за придобиване на
юридическа правоспособност и които познават
нравствените и професионалните качества на
кандидата;
 8 . Попълнен въпросник по образец във връзка
с притежаваните от кандидата нравствени
качества;
 9. Мотивационно писмо;
 10. Други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
……………………..
(дата)

ПОДПИС:

1. ..................... 11. .................... 21. ....................
2. ..................... 12. .................... 22. ....................
3. ..................... 13. .................... 23. ....................
4. ..................... 14. .................... 24. ....................
5. ..................... 15. .................... 25. ....................
6. ..................... 16. .................... 26. ....................
7. ..................... 17. .................... 27. ....................
8. ..................... 18. .................... 28. ....................
9. ..................... 19. ....................
10. ..................... 20. ....................
(попълва се името на съда/прокуратурата/
следствената служба)
Към заявлението прилагам:
 1. Автобиография, подписана от кандидата;
 2 . Нотариално заверено копие от диплома за
завършено висше образование по специалността „Право“. Завършилите висше образование
в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от
МОН и приравнена към шестобалната система;
Среден успех от държавните изпити:
 3 . Нотариално заверено копие от удостоверение
за юридическа правоспособност;
 4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че
лицето не страда от психическо заболяване,
и медицинско удостоверение, че лицето не
се води на учет;
 5. Нотариално заверено копие от трудова/
служебна и/или осигурителна книжка или
друг документ, удостоверяващ съответен стаж
по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;
 6 . Декларация за българско гражданство по
чл. 162 от ЗСВ по образец;
 7. Най- малко две препоръки от преподаватели
по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е
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проведен стажът за придобиване на юридическа
правоспособност и които познават нравствените
и професионалните качества на кандидата;
 8 . Попълнен въпросник по образец във връзка
с притежаваните от кандидата нравствени
качества;
 9. Мотивационно писмо;
 10. Други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
……………………..
(дата)
3235

ПОДПИС:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2018 г. за организацията и дейността
на Съвета за партньорство към Висшия
съдебен съвет (ДВ, бр. 97 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Съдия, прокурор или следовател, който
не членува в организация по чл. 217, ал. 1 от
ЗСВ, може да подкрепи само един кандидат
за член по чл. 3, ал. 1, т. 3.“
2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно
ал. 3, 4 и 5.
§ 2. Създава се нов § 2 от преходните и
заключителните разпоредби:
„§ 2. В едномесечен срок от влизане в сила
на настоящата наредба се определят изборните
членове на Висшия съдебен съвет за членове
на Съвета за партньорство и се подават заявленията по чл. 5, ал. 3 и чл. 6, ал. 1. Заявления
и придружаващи документи, подадени извън
този срок, не се разглеждат.“
§ 3. Създава се нов § 3 от преходните и
заключителните разпоредби:
„§ 3. Пленумът на Висшия съдебен съвет
учредява Съвета за партньорство в двумесечен
срок от влизане в сила на настоящата наредба.“
§ 4. Параграфи 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби се отменят.
Представляващ Висшия съдебен съвет:
Боян Магдалинчев
3236

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 15528
от 12 декември 2018 г.

по административно дело № 11647/2017 г.
Върховният административен съд на Република България – трето отделение, в съдебно заседание на деветнадесети септември две хиляди
и осемнадесета година в състав: председател:
Жанета Петрова, членове: Светлана Борисова,
Аглика Адамова, при секретар Лиляна Железарова и с участието на прокурора Никола

ВЕСТНИК
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Невенчин изслуша докладваното от съдията
Светлана Борисова по адм. дело № 11647/2017 г.
Производството е по чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по две жалби на Виолетка
Станоева Атанасова от гр. Перник, представлявана от адвокат Васил Дундов – САК, с
които се оспорват разпоредбите на чл. 4, ал. 2,
изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет, в редакцията към ДВ,
бр. 96 от 2.12.2016 г. (правилника), изменена
с ПМС № 327 от 29.11.2016 г., както и § 2 от
Постановление № 53 от 17.03.2016 г. на МС за
изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерския съвет и § 6 от преходните
и заключителните разпоредби на Постановление № 53 от 17.03.2016 г. на МС за изменение и
допълнение на Правилника за организацията
и дейността на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Жалбоподателката обосновава
правния си интерес с факта, че лично е засегната от бедствие (земетресението в гр. Перник
от 22.05.2012 г.) и е страна в производство пред
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет по
реда на чл. 55, ал. 3 от Закона за защита при
бедствия. По законосъобразността на оспорените разпоредби заявява следното:
Счита, че разпоредбата на чл. 4, ал. 2, изречение второ от правилника е изменена при
съществено нарушение на административнопроизводствените правила, изразяващо се в
неспазване на нормите на чл. 77 АПК и чл. 26,
ал. 3 ЗНА. Твърди, че разпоредбата е и материално незаконосъобразна, като промяната е
необоснована и противоречи на целта на Закона
за защита при бедствия. Съгласно чл. 4, ал. 1 от
правилника комисията е постоянно действащ
орган, което е в противоречие с липсата на
ритмичност при провеждане на редовните є
заседания. Последното води до невъзможност за
бързо преодоляване последиците от бедствията.
По отношение на § 6 от ПЗР на ПМС № 53
от 2016 г., с който се придава обратно действие
на новия текст на чл. 26а от правилника, се
твърди в жалбата, че е налице нарушение на
чл. 26, ал. 2 ЗАН поради това, че посоченият
текст е бил включен допълнително и не е бил
част от проекта за ПМС. Преуреждането с
него на материалноправните предпоставки за
достъп до възстановителна помощ противоречи
на чл. 14, ал. 2 ЗНА и на ЗЗБ.
По отношение на § 2 от ПМС № 53 от 2016 г.,
с който е въведена новата разпоредба на чл. 26а
от правилника, излага доводи, че в проекта
липсват мотиви, разкриващи причините, които
налагат приемането на новата уредба и цели-
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те, които се поставят с изменението, което
е нарушение на чл. 28, ал. 2 ЗНА. Тази нова
разпоредба противоречи и на чл. 33, ал. 1, т. 4
ЗЗБ, която признава правото на възстановителна
помощ на всяко физическо лице.
Претендират се разноски по представен
списък.
Ответникът по жалбата – Министерски
съвет на Република България, редовно призован, се представлява от държавен експерт
Джурин – служител с юридическо образование.
Същият оспорва подадените жалби. Твърди, че
оспорените разпоредби са приети при спазване
на административнопроизводствените правила.
Разпореденото в чл. 4, ал. 2, изречение второ
от правилника е въпрос на целесъобразност и
не засяга правната сфера на жалбоподателя. По
въведените критерии за достъп до възстановителна помощ обосновка се съдържа в доклада
на вносителя. В писмено становище по делото
излага допълнителни доводи и твърди, че с
§ 6 от ПЗР на ПМС не се въвеждат за пръв
път критерии за предоставяне на възстановителна помощ, за да се приеме, че правилото
на въвеждането им има обратна сила. Прави
възражение за прекомерност на адвокатското
възнаграждение.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за допустимост на жалбите, но по същество намира
същите за неоснователни. Счита, че оспорените разпоредби отговарят на изискванията
на чл. 146 от АПК. Съгласно чл. 55, ал. 3 от
ЗЗБ възстановителна помощ се предоставя при
условия и по ред, определени с правилника по
чл. 54, ал. 6.
Върховният административен съд, трето
отделение, в настоящия съдебен състав, след
като съобрази доводите на страните и направи правен анализ на оспорените текстове от
правилника, намира жалбите за процесуално
допустими. Съгласно чл. 186, ал. 1 от АПК
право да оспорват подзаконов нормативен акт
имат гражданите, организациите и органите,
чиито права, свободи или законни интереси
са засегнати или могат да бъдат засегнати
от него или за които той поражда задължения. Изискването е императивно и сочи, че
за предявяване на жалба срещу подзаконов
нормативен акт следва за жалбоподателя да е
налице пряк и личен правен интерес. Активната
легитимация на жалбоподателката да оспорва
правилника в посочените части се извежда от
факта, че лично е пострадала от бедствие и е
страна в производство пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерския съвет. Жалбоподателката е
поискала възстановителна помощ за отстраняване на щетите по жилището є в гр. Перник
от земетресението на 22.05.2012 г. и такава
помощ є е била отказана от МКВП към МС.
Отказът на комисията е бил предмет на обжалване по адм.д. № 19/2016 г. на АС – Перник,

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

по което е отменен, и преписката е върната
на административния орган за ново произнасяне. Видно от данните по делото, въпросът с
помощта є не е бил обсъждан от МКВП към
МС. В качеството є на лице, претендиращо
възстановителна помощ, жалбоподателката е
активно легитимирана да оспорва процесния
правилник.
За уточняване на предмета на спора настоящият тричленен състав приема, че независимо,
че в жалбата се посочва разпоредбата на § 2
от ПМС № 53 от 2016 г., в действителност се
оспорва законосъобразността на чл. 26а от
Правилника за организацията и дейността на
МКВП към МС, приета за пръв път с това
постановление.
По същество на изложените доводи съдът
излага следните съображения:
Правилникът е подзаконов нормативен акт
съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК и е издаден по
прилагането на закон. При издаването му се
съблюдават изискванията на Конституцията
на Република България и на разпоредбите на
Закона за нормативните актове (ЗНА).
Компетентността на административния
орган да издаде подзаконовия нормативен акт
е уредена в нормата на чл. 76, ал. 1 от АПК,
съгласно която нормативни административни
актове се издават от изрично овластени от
Конституцията или от закон органи. Съгласно
чл. 54, ал. 6 от ЗЗБ Министерският съвет приема правилник за организацията и дейността
на комисията, в който се определят и редът
за заявяване на финансовите средства, и критериите за оценка на постъпилите искания за
финансиране. Посочената разпоредба води до
извод, че обжалваният правилник е издаден от
компетентен орган в кръга на правомощията
му съгласно чл. 76, ал. 1 от АПК при наличие
на законова делегация.
Преди изменението разпоредбата на чл. 4,
ал. 2 от правилника е имала следното съдържание: За осъществяване на своята дейност
комисията провежда периодично заседания по
предварително обявен дневен ред. Редовните
заседания се провеждат веднъж на 3 месеца.
При необходимост по преценка на председателя се провеждат извънредни заседания. След
изменението, оспорено в настоящото производство, текстът гласи: За осъществяване на
своята дейност комисията провежда редовни и
извънредни заседания по предварително обявен
дневен ред. Редовните заседания се провеждат
не по-малко от три пъти годишно. При необходимост се провеждат извънредни заседания.
Оспорената разпоредба на чл. 4, ал. 2, изречение второ от Правилника за организацията
и дейността на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет в редакцията към ДВ, бр. 96 от
2.12.2016 г. (правилника), е изменена с ПМС
№ 327 от 29.11.2016 г. Видно от данните по
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приложената административна преписка при
приемането на ПМС № 327 от 29.11.2016 г.,
няма публикация по чл. 26, ал. 2 ЗНА (ред.
от 2007 г.) на проекта на постановлението.
Разпоредбата на чл. 26, ал. 2 ЗНА в посочената
редакция изисква преди внасянето на проект
на нормативен акт за издаване или приемане
от компетентния орган съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата
на съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта.
Процесуалният представител на ответника
не оспорва този факт, но твърди, че промяната на посочената разпоредба е въпрос на
целесъобразност и не засяга правната сфера
на жалбоподателката.
Настоящият състав на ВАС намира направеното възражение за неоснователно. Правилникът съдържа не само разпоредби, които
уреждат организацията и работата на междуведомствената комисия, но и реда за заявяване на
финансовите средства и критериите за оценка
на постъпилите искания за финансиране от
заинтересованите лица. От това следва, че
той не съдържа само вътрешноорганизационни разпоредби, но и разпоредби, уреждащи
работата със засегнатите лица и техния достъп
до комисията. В този смисъл периодичността на редовните заседания засяга правата на
заинтересованите лица, които трябва да имат
предвидими и ясни очаквания кога могат да
бъдат разгледани от Междуведомствената комисия (МК) техните заявления. Отпадането
на задължителното изискване за провеждане
на редовно заседание на всеки три месеца не
съответства на дефиницията на МК в чл. 4, ал. 1
от правилника като постоянно действащ орган.
По тези съображения съдът преценява посочената разпоредба като такава с нормативен
характер, поради което за нея е приложимо изискването на чл. 26, ал. 2 ЗНА (ред. от 2007 г.).
Неспазването на изискването за обнародване
на проекта за нормативен акт е съществено
нарушение на административнопроизводствените правила поради това, че нарушава правото
на гражданите да бъдат информирани и да се
защитят срещу незаконосъобразни административни актове. Поради това в тази част жалбата
е основателна и следва да бъде уважена.
Втората оспорена разпоредба е чл. 26а от
правилника, която въвежда нови условия за
предоставяне на възстановителна помощ на
физически лица за подпомагане възстановяването на жилищата им, засегнати от бедствие. До
приемането на тази разпоредба с ПМС № 53 от
17.03.2016 г. тези условия се съдържат в чл. 26,
ал. 2 от правилника, съгласно който право на
възстановителна помощ имат собствениците на
законно построени и единствени жилища или
лицата, които имат учредено вещно право на
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ползване на тези жилища. Други изисквания
към лицата, претендиращи за възстановителна помощ, не са уредени, като единствено от
22.03.2016 г. е приета нова ал. 3, съгласно която
за едно и също жилище не може да бъде отпускана повече от една възстановителна помощ.
Проектът за ПМС № 53 от 17.03.2016 г., с
който е приета тази нова разпоредба, е бил
обнародван своевременно в интернет сайта на
МС (раздел Портал за обществени консултации)
през периода от 23.02.2016 г. до 8.03.2016 г. Вносител на проекта е министърът на финансите,
който като основание за внесеното изменение
посочва в доклада си изменението на чл. 55,
ал. 3 ЗЗБ. Съгласно посочената разпоредба
възстановителната помощ се предоставя на
физически лица при необходимост от основен
ремонт на жилищата им, засегнати от бедствие,
ако лицата отговарят на критерии, определени
в правилника по чл. 54, ал. 6 от закона. Това
по съществото си е законовото основание за
приемане на критерии в правилника съгласно
чл. 12 ЗНА, съгласно който актът по прилагане
на закон може да урежда само материята, за
която е предвидено той да бъде издаден. За
приемането на критериите, които са много
и различни по вид, в доклада на вносителя
на проекта не се съдържат никакви мотиви.
Изискването на закона е да бъдат изложени
съображения защо се налага промяната: от
правото на всички собственици на законно
построени и единствени жилища кръгът на
правоимащите за възстановителна помощ по
чл. 55, ал. 3 ЗЗБ да се ограничи до отговарящите на критериите на чл. 26а от правилника.
Разпоредбата на чл. 28 от Закона за нормативните актове придава изключително значение на
мотивирането на предложението за приемане
на нормативен акт и възможността за предварителното му разгласяване и обсъждане с
всички заинтересовани преди внасянето му за
обсъждане и приемане от компетентния орган,
за да се гарантират принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност,
които формулират и целите на разпоредбата.
Липсата на мотиви към внесеното предложение
за изменение на уредбата препятства възможността заинтересованите лица да направят
предложения и да изложат становища преди
приемането є. Поради това законът предвижда,
че проект на нормативен акт, към който не са
приложени мотиви, съответно доклад, съгласно
изчерпателно изброените в закона изисквания
не подлежи на обсъждане от компетентния
орган. Те трябва да са налице преди внасяне на
проекта за обсъждане, да са публикувани и да
са станали достояние на всички заинтересовани
лица, за да могат същите да се запознаят с тях
и реално да упражнят правото си на предложения и становища по проекта.
С оглед на изложеното оспорената разпоредба на чл. 26а ЗЗБ, приета с ПМС № 53 от
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17.03.2016 г., следва да бъде отменена. Същата
е приета при допуснато съществено нарушение
на административнопроизводствените правила.
Оспореният по делото § 6 от ПЗР към Постановление № 53 от 17.03.2016, обнародван в ДВ,
бр. 22 от 2016 г., гласи, че възстановителната
помощ по подадените до влизането в сила на
постановлението декларации по досегашната
ал. 3 на чл. 26 от Правилника за организацията
и дейността на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет се предоставя при условията и
по реда на това постановление. Смисълът на
разпоредбата е да придаде обратно действие
на въведените с чл. 26а от правилника условия
за предоставяне на възстановителна помощ на
физически лица и тези условия да се прилагат
към вече подадени молби и декларации за
признаване на възстановителна помощ. Приетата разпоредба категорично противоречи на
чл. 14, ал. 2 ЗНА, съгласно която обратна сила
на нормативен акт, издаден въз основа на друг
нормативен акт, може да се даде само ако такава сила има актът, въз основа на който той
е издаден. Разпоредбата на чл. 54, ал. 6 ЗЗБ,
въз основа на която е приет правилникът, не
предвижда обратно действие на правилника в
частта, с която се определят и редът за заявяване на финансовите средства, и критериите
за оценка на постъпилите искания за финансиране. По тези съображения оспореният § 6 от
ПЗР към Постановление № 53 от 17.03.2016 г. е
незаконосъобразен и следва да бъде отменен.
Ищцата претендира заплащане на разноски по делото, както следва: 30 лв., заплатени
държавни такси, и 4000 лв., възнаграждение за
адвокат. Съдът преценява като неоснователно
направеното от ответната страна възражение
за прекомерност на адвокатския хонорар. В
настоящото производство са съединени за
разглеждане две жалби и заплатеният хонорар
съответства на фактическата и правна сложност
на делото. С оглед на това претендираните разноски следва да бъдат заплатени в пълен размер.
РЕШИ:
Отменя по жалба на Виолетка Станоева
Атанасова от гр. Перник разпоредбата на чл. 4,
ал. 2, изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет в редакцията към ДВ,
бр. 96 от 2.12.2016 г., изменена с ПМС № 327
от 29.11.2016 г., както и разпоредбата на чл. 26а
от Правилника за организацията и дейността
на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския
съвет, приета с § 2 от Постановление № 53
от 17.03.2016 г. на МС и § 6 от преходните и
заключителните разпоредби на Постановление
№ 53 от 17.03.2016 г. на МС за изменение и
допълнение на Правилника за организацията
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и дейността на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
Осъжда Министерския съвет на Република
България да заплати на Виолетка Станоева
Атанасова от гр. Перник, ул. Столетов № 15,
сумата от 4030 лв. (четири хиляди и тридесет
лв.), включващи държавни такси от 30 лв.
(тридесет лв.) и адвокатско възнаграждение в
размер на 4000 лв. (четири хиляди лв.).
Решението може да се обжалва пред 5-членен
състав на Върховния административен съд в
14-дневен срок от съобщението до страните.
Председател:
Георги Чолаков
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Жанета Петрова
по административно дело № 11647/2017 г.
Не съм съгласна с мнението на мнозинството
от съдебния състав.
Намирам, че подадените от Виолетка Станоева Атанасова две жалби са недопустими
и не подлежат на разглеждане по същество.
С първата жалба се оспорват § 2 от Постановление № 53 от 17.03.2016 г. на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет и § 6 от
преходните и заключителните разпоредби на
Постановление № 53 от 17.03.2016 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
Параграф § 2 от Постановление № 53 от
17.03.2016 г. гласи: „Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) Лицата по чл. 26, ал. 2 трябва
да отговарят на следните условия:
1. средномесечният им доход и на членовете
от семейството им за предходните 12 месеца
преди месеца на подаване на декларацията
по чл. 26, ал. 4 да не надвишава размера на
официалната линия на бедност за съответната
година;
2. да не са регистрирани като еднолични
търговци и да не са съдружници или акционери
в търговско дружество;
3. да нямат вземания, влогове, дялови участия или ценни книжа, чиято обща стойност за
отделното лице или за всеки един от членовете
от семейството им да надхвърля 500 лв.;
4. да не са извършвали в предходната и/или
в текущата година разпоредителни сделки с
движимо и недвижимо имущество и/или идеални части от него, общата стойност на които
надвишава 12-кратния размер на линията на
бедност за съответната година, с изключение
на случаите, когато в семейството има лице/
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лица с трайни увреждания и сделката е извършена с цел смяна на жилището с оглед на
осигуряване на достъпна жизнена среда на
лицето/лицата с увреждания;
5. да нямат изискуеми публични задължения
за жилището, за което се иска възстановителна
помощ.
(2) Установяването на условията по ал. 1,
т. 1 – 4 се извършва от социални работници
на дирекция „Социално подпомагане“, обслужваща територията на съответната община по
местонахождението на имота, чрез анкетата
по ал. 5.
(3) Установяването на условията по ал. 1,
т. 5 и изпълнението на задължението на лицата по чл. 34, т. 9 от Закона за защита при
бедствия се извършват от кмета на общината.
(4) Кметът на общината внася искане със
списък на лицата по чл. 26, ал. 2 до директора
на дирекция „Социално подпомагане“, обслужваща територията на общината, за установяване
на условията по ал. 1, т. 1 – 4.
(5) Дирек ци я „Социално подпомагане“
извършва анкета съгласно анкетен лист – приложение № 6, в жилището на лицата по чл. 26,
ал. 2 в срок до 20 дни след депозиране на
искането по ал. 4.
(6) В 30-дневен срок от постъпване на искането по ал. 4 дирекция „Социално подпомагане“
предоставя на кмета на общината анкетните
листове за лицата.
(7) Кметът на общината установява правоимащите лица, отговарящи на условията
по ал. 1. Анкетните листове на тези лица се
прилагат към искането за финансиране.“
Параграф 6 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 53 от
17.03.2016 г. гласи: „Възстановителната помощ
по подадените до влизането в сила на постановлението декларации по досегашната ал. 3
на чл. 26 от Правилника за организацията и
дейността на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет се предоставя при условията и по
реда на това постановление.“
Съгласно чл. 185, ал. 1 АПК на оспорване
пред съд подлежат подзаконовите нормативни
актове. Съгласно чл. 1а от Закона за нормативните актове нормативният акт съдържа общи
правила за поведение, които се прилагат към
индивидуално неопределен кръг субекти, има
нееднократно действие и се издава или приема
от компетентен държавен орган. С Постановление № 53 от 17.03.2016 г. на Министерския съвет
за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерския съвет се внасят изменения
и допълнения в подзаконовия нормативен акт,
какъвто е Правилникът за организацията и
дейността на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министер-
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ския съвет. Изменящият/допълващият акт има
предназначение да внесе съответните промени
в изменения/допълнения нормативен акт. След
влизането им в сила предприетите изменения/
допълнения стават част от съдържанието на
нормативния акт, който регулира съответните
обществени отношения. Необходимо е да се
прави разлика между постановлението на Министерския съвет, с което се приемат правилници, наредби или инструкции (чл. 6,1) ЗНА), и
самите правилници, наредби или инструкции,
които съдържат в себе си нормативни правила
за поведение. Постановлението е формата на
изразяване на волеизявлението на колегиалния орган, поради което самото то не може
да е предмет на оспорване. Затова жалбата на
Виолетка Атанасова, която е насочена срещу
разпоредби на изменящия/допълващ акт, има
недопустим предмет и следва да бъде оставена
без разглеждане. Що се отнася до параграф 2,
като допълнение следва да се отбележи, че
съдът не е оправомощен да формира произнасяне в диспозитива на решението по чл. 26а
от Правилника за организацията и дейността
на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския
съвет вместо по § 2 от Постановление № 53
от 17.03.2016 г. на Министерския съвет, както
е записано в титулната част на жалбата.
Без разглеждане следва да бъде оставена
и втората, подадена от Виолетка Атанасова,
жалба срещу чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване
и подпомагане към Министерския съвет.
Разпоредбата гласи: „Чл. 4. (1) Комисията е
постоянно действащ орган. (2) (Изм. – ДВ,
бр. 96 от 2016 г., в сила от 2.12.2016 г.) За
осъществяване на своята дейност комисията
провежда редовни и извънредни заседания по
предварително обявен дневен ред. Редовните
заседания се провеждат не по-малко от три
пъти годишно. При необходимост се провеждат
извънредни заседания.“
Съгласно чл. 186, ал. 1 А ПК право да
оспорват подзаконов нормативен акт имат
гражданите, организациите и органите, чиито
права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него
или за които той поражда задължения. Оспорената пред съда разпоредба има отношение
към начина на организиране на дейността на
административния орган и тъй като не урежда
право, не засяга право или законен интерес
на гражданите, нито им създава задължения,
подадената срещу нея жалба не е допустима.
Производството по делото следваше да приключи не с решение, а с определение за прекратяването му по изложените съображения.
Съдия:
Жанета Петрова
3390
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
Методика за изменение и допълнение на Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в
устройственото планиране и в инвестиционното
проектиране (ДВ, бр. 41 от 2007 г.)
§ 1. Навсякъде в методиката изразите „и инженерите“, „и инженери“, „или инженер“ „или
Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране“ и „и Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране“ се заличават.
§ 2. В чл. 2, ал. 2 изразът „и инженерите“ се
заличава.
§ 3. В чл. 7 ал. 2 добива следната редакция:
„(2) Себестойността по ал. 1 се определя в
приложения към методиката, както следва:
1. приложение № 1 – Себестойност на проектантски услуги по част „Архитектурна – Инвестиционно проектиране“;
2. приложение № 2 – Себестойност на проектантски услуги по част „Архитектурна – Устройствено планиране“;
3. приложение № 3 – Себестойност на проектантски услуги по част „Паркоустройство и
благоустройство“.“
§ 4. В чл. 13 ал. 2 се отменя.
§ 5. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби
изречение второ се заличава.
§ 6. В допълнителните разпоредби се създава
нов § 1а:
„§ 1а. Настоящата методика се прилага за определяне на възнагражденията за предоставяните
проектантски услуги от ландшафните архитекти и
урбанисти – членове на Камарата на архитектите
в България.“
§ 7. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 8. Приема приложения № 1 и 2 към чл. 7, ал. 2:
„Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2
Себестойност на проектантски услуги по част
„Архитектурна – Инвестиционно проектиране“
Част І
Общи предписания
Чл. 1. Предписанията на това приложение
служат за определяне на себестойността и изчисляването на възнагражденията на архитектите за
предоставените проектантски услуги съгласно
чл. 7 от Методиката за определяне на размера
на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в
инвестиционното проектиране.
Чл. 2. (1) Проектантските услуги се подразделят
на основни, допълнителни и специални.
(2) Основните проектантските услуги обхващат
тези проектни разработки, които са необходими и

достатъчни като цяло за нормалното изпълнение
на инвестиционния проект. Основни проектантски
услуги, които са свързани обективно и неразделно
една с друга, се обединяват в проектни фази.
(3) Допълнителните и специалните проектантски услуги могат да бъдат добавяни към основните
проектантските услуги, когато за изпълнението
на възложените услуги се поставят допълнителни
и специални изисквания, или да бъдат възлагани
отделно.
Чл. 3. (1) Използваните в това приложение
термини се дефинират по следния начин:
1. „Обекти“ са сгради, други строежи, съоръжения, външни строителни дейности и обемни
съоръжения.
2. „Ново строителство и нови съоръжения“ са
новостроящи се или подлежащи на изграждане
обекти.
3. „Възстановявания“ са повторно изграждани
разрушени обекти на вече съществуващи части от
строежи или съоръжения. Те се приемат за нов
строеж, доколкото за тях има нов проект.
4. „Строителни разширения“ са допълнения към
вече съществуващ строеж, например надстрояване
на етажи или пристроявания.
5. „Преустройство“ е преоформяне на вече
съществуващ обект със съществено изменение на
конструкция и/или на завареното му състояние.
6. „Модернизиране“ представлява строително
мероприятие с цел трайно повишаване на търговската стойност на даден обект, доколкото не
попада под т. 4, 5 или 10, но включва влизащите
в тези мероприятия ремонти.
7. „Обемно пространствено оформяне (интериор)“ е вътрешното оформление или преградни
работи във вътрешните пространства без съществени промени в конструкцията. Те могат да бъдат
осъществявани във връзка с дейности по т. 2 до 6.
8. „Предмети на обзавеждането“ са тези, които се изработват според частични проекти (по
детайл), без да се произвеждат серийно и без да
са съществени съставни части на проекта.
9. „Интегрирани рекламни съоръжения“ са
тези, които служат за реклама на строежа, тясно
са свързани с обекта и служат за външното му
оформяне.
10. „Възстановителни работи“ представляват
дейности за възстановяване на обекта до състоянието да изпълнява предвидените функции, доколкото не съвпадат с т. 3 или не са предизвикани
от обстоятелства по т. 6.
11. „Поддръжка на обект“ представлява дейности по поддържането на обекта до състоянието
да изпълнява предвидените функции.
12. „Външни съоръжения“ са проектно оформени външни площадки и пространства, както
и съответно оформени съоръжения, които са
свързани или са в сгради.
Чл. 4. (1) Възнагражденията за предоставените
проектантски услуги се определят с писмен договор за възлагането и изпълнението им в рамките
на определените от това приложение стойности.
(2) Установената от това приложение себестойност на проектантските услуги на архитекта
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може да бъде намалена с писмено споразумение в
изключителни случаи и при условията на чл. 12,
ал. 2 и 3 от Методиката за определяне на размера
на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в
инвестиционното проектиране.
(3) Определеното по това приложение възнаграждение се приема за договорено, ако писмено
и изрично не се споменава друго.
Чл. 5. Ако по искане на възложителя на проекта е необходимо да се извършат допълнителни
проектантски услуги, към основното възнаграждение се начислява съответно допълнително
възнаграждение. Ако времето за проектиране
или за изпълнение на строителството се удължи
от обстоятелства, за които изпълнителят не носи
отговорност, може да бъде договорено допълнително възнаграждение.
Чл. 6. (1) Ако не са възложени всички фази
от описа на проектантските услуги по чл. 19, се
определят само частични възнаграждения, предвидени за възложените фази.
(2) Ако не са възложени всички основни проектантски услуги на дадена фаза по чл. 19, то за
извършената услуга се определя възнаграждение,
което съответствa на частта на осъщественото
проектиране спрямо проектантските услуги за
цялата фаза. Това важи и за случаите, когато съществени части от основни проектантски услуги
са възложени на друг изпълнител. В този случай
се определят и допълнителни разходи за координиране и интегриране в проектантския процес.
(3) Ако е договорено основни проектантски
услуги да се поемат изцяло или отчасти от други
изпълнители без необходимост от начисляване на
допълнителни разходи по ал. 2, то се определя
възнаграждение, което отговаря на намаления
обем на работа на изпълнителя.
(4) За специални услуги, които се добавят
към основните проектантски услуги, се договаря
допълнително възнаграждение само в случай,
че тези услуги водят до съществен разход на
труд и време. Допълнителното възнаграждение
се определя като процент от възнаграждението
за основната проектантста услуга, спрямо която
съответната специална проектантска услуга е
сравнима по вид и обхват. Ако специалната услуга
не е сравнима с никоя от основните проектантски
услуги, възнаграждението се определя по вложено
време според чл. 8.
(5) За специални проектантски услуги, които
при изчерпване на техническо-икономическите
възможности за решение водят до значими намаления на разходите без понижения на строителните
стандарти, може предварително да бъде договорено
възнаграждение за успех до 20 % от спестените
разходи от изпълнителя чрез неговите услуги.
(6) Ако специалните проектантски услуги
заместват изцяло или отчасти основните проектантски услуги, се определя възнаграждение, което
отговаря на възнаграждението за заместените
основни проектантски услуги.
Чл. 7. Определянето на себестойността на
проектантските услуги за междинни стойности
на записаните в таблици 1, 2, 3 и 4 се извършва
чрез интерполация.
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Чл. 8. (1) Определяне на себестойността на
проектантските услуги по вложено време се прилага, когато е невъзможно определянето є по това
приложение, и се изчислява на базата на часовите
ставки според чл. 19 от Методиката за определяне
на размера на възнагражденията за предоставяне
на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране.
(2) Определянето на необходимото време за
предоставяне на проектантска услуга се извършва
въз основа на Норма времетраене в инвестиционното проектиране.
Чл. 9. (1) При определяне на себестойността
на предоставените услуги могат да се начисляват
допълнителни разходи като:
1. Пощенски и далекосъобщителни такси.
2. Разходи за размножаване на документи,
чертежи, както и за изработване на филми и
снимков материал.
3. Разходи за офис на строежа, включително
обзавеждането, осветлението и отоплението му.
4. Пътни разноски за пътувания на разстояния
над 15 км от адреса на проектантското бюро на
изпълнителя.
5. Обезщетения за други разходи при по-дълги
пътувания според т. 4, което се договаря предварително.
6. Възнаграждения за извъндоговорни проектантски услуги на изпълнителя, които са възложени от него на трети лица със съгласието на
възложителя.
(2) Допълнителните разходи могат да бъдат
определени и договорени като твърда сума според
единични разходни документи.
Чл. 10. (1) Цялостното възнаграждение за предоставени проектантски услуги се заплаща, когато
е завършена договорената проектантска услуга и
е представена подлежаща на проверка фактура.
(2) Междинни плащания могат да се договарят
на разумни промеждутъци от време за доказани
услуги.
(3) Допълнителните разходи се признават по
представени разходни документи, ако не е договорено друго.
(4) Други начини за разплащане могат да бъдат
извършвани, ако са договорени предварително.
Чл. 11. Изпълнителят има право на възстановяване на данък добавена стойност, който се
начислява върху договореното според това приложение възнаграждение и върху допълнителните
разходи според чл. 9 съгласно Закона за данък върху
добавената стойност. Това важи и за междинните
плащания съгласно чл. 10, ал. 2.
Част ІІ
Определяне на възнагражденията за предоставени проектантски услуги за сгради, външни
съоръжения и открити площни обекти и обемнопространствено оформяне (интериор)
Чл. 12. (1) Възнагражденията за предоставени
основни проектантски услуги се определят съобразно присъщите разходи по обекта съгласно
таблица № 6 и според хонорарната зона на обекта,
определена в таблици, както следва:
1. При сгради и обемно-пространствено оформяне (интериор) според таблици на чл. 20.
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2. При външни съоръжения според таблица
на чл. 21.
(2) Присъщите разходи по обекта се определят по методиката на ценообразуването според
таблица № 6, както следва:
1. За фазите на работа 1 до 4 – според предварителната строителна стойност, а ако тя не
е изготвена – според прогнозната строителна
стойност. Прогнозната строителна стойност се
публикува периодично от УС на К АБ.
2. За фазите на работа 5 и 6 – според реалната строителна стойност, а ако тя не е установена – според тръжната строителна стойност.
3. За фазите на работа 7 – според реалната
строителна стойност, а ако тя не е установена – според тръжната строителна стойност.
(3) Присъщи разходи при сгради и обемнопрост ранствено оформ яне (интериори) са и
разходите за инсталации, технически съоръжения, обслужващи инсталациите, и съоръжения
и оборудване, свързани със сградата (таблица
№ 6, ценови групи 3.2, 3.4 и 3.5.2 до 3.5.4), които
архитектът не проектира или не надзирава тяхното изпълнение. Те се определят, както следва:
1. Изцяло, ако са до 25 % от останалите
присъщи разходи.
2. Наполовина за частта им, която надхвърля
25 % от останалите присъщи разходи.
(4) При външни съоръжения подлежат на
калкулиране присъщите разходи за основни
проектантски услуги, и по-специално присъщите
разходи за следните строителства и съоръжения,
доколкото те се проектират или се надзирават
от изпълнителя – архитект:
1. Отделностоящи водоеми с предимно екологично или ландшафтно предназначение.
2. Езера без стени.
3. Земнонасипни работи за ландшафтно оформление.
4. Несложни пробиви и брегоукрепвания като
средство за ландшафно устройство, доколкото
не са необходими проектантски услуги (по приложение № 4 от Методиката за определяне на
размера на възнагражденията за предоставяне на
проектантски услуги в устройственото планиране
и в инвестиционното проектиране).
5. Шумопредпазни стени като средство за
ландшафтно оформяне.
6. Предпазни съоръжения и подпорни стени
без транспортно натоварване като средства за
ландшафтно оформяне, без извършването на
проектантски услуги според приложение № 3.
7. Пешеходни и транспортни мостове, без
да са необходими проектантски услуги според
приложение № 3.
8. Пътища без пригодност за редовни транспортни нужди с прости отводнителни съоръжения, както и пътища и други укрепени площи,
проектирани като съпътстващи елементи на
външни съоръжения и за които не са необходими
проектантски услуги според (приложение № 4).
(5) Към присъщите разходи за изчисляване на
себестойността на основните проектантски услуги
при сгради и обемно-пространствено оформяне
(интериор) не влизат присъщите разходи за:
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1. Разноските по придобиването на терена за
строителство и освобождаването му за строеж
(таблица № 6, ценови групи 1.1 – 1.3).
2. Оборудването на строителната площадка
(таблица № 6, ценова група 1.4) в случаите, когато архитектът не проектира, нито надзирава
изпълнението на строежа.
3. Официалната регистрация и за други еднократни плащания (таблица № 6, ценови групи
2.12 – 2.3).
4. Оборудване на строителната площадка
(таблица № 6, ценови групи 5.3 и 5.7) като прокарване на ВиК и транспортни комуникации,
доколкото архитектът нито ги проектира, нито
надзирава изпълнението им.
5. Външните съоръжения (таблица № 6, ценова
група 5), ако не влиза в т. 4.
6. Съоръжения от всякакъв вид, които са
приведени в таблица № 6, ако архитектът нито
ги проектира, нито има надзор върху изпълнението им, нито участва по какъвто и да е начин
в оформянето им.
7. Прибори и стопански предмети, които
влизат в таблица № 6, ценови групи 4 и 5.4, или
се доставят от възложителя без съдействието
на архитекта.
8. Предмети на изкуствата, които не представляват съществена част от проекта.
9. Художествено оформени строителни елементи, доколкото архитектът нито ги проектира,
нито участва в надзора върху изпълнението им.
10. Обезщетения и обезщетителни плащания.
11. Строителни допълнителни присъщи разходи (таблица № 6, ценова група 7).
12. Далекосъобщителни и други централни
съоръжения на далекосъобщителната техника за
локални точки, както и съоръжения на машинната
техника, които не са предвидени за обслужване
на сградата, доколкото нито се проектират, нито
се надзирават от архитекта.
(6) Към присъщите разходи за изчисляване
на себестойността на основните проектантски
услуги за външни съоръжения не влизат присъщите разходи за:
1. Сградата (таблица № 6, ценова група 3),
както и разходите според ал. 5 от т. 1 до 4 и от
т. 6 до 13 разходи.
2. Подлезите и надлезите в пешеходните зони,
с изключение на присъщите разходи за укрепване
на повърхностите.
Чл. 13. (1) Хонорарните зони при сгради се
определят по чл. 14 на базата на следните оценъчни белези:
1. Хонорарна зона І:
Сгради с минимални проектантски изисквания, т.е. със:
– Незначителни изисквания към вписването
в околната среда
– Една функционална област
– Незначителни архитектурни изисквания
– Най-проста конструкция
– Без или със просто техническо обзавеждане
– Без или със прости довършителни работи
2. Хонорарна зона ІІ:
Сгради с незначителни проектантски изисквания, т.е. със:
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– Незначителни изисквания за вписването в
околната среда
– Малко функционални области
– Незначителни изисквания към архитектурата
– Проста конструкция
– Незначително техническо оборудване
– Незначителни довършителни работи
3. Хонорарна зона ІІІ:
Сгради със средностатистически проектантски
изисквания, т.е. със:
– Средни изисквания за вписването в околната среда
– Няколко прости функционални възможности
– Несложни архитектурни изисквания
– Нормални или обикновени конструкции
– Средно техническо оборудване
– Нормални довършителни работи
4. Хонорарна зона ІV:
Сгради с проектантски изисквания над средностатистическите, т.е. със:
– Изисквания за вписването в околната среда
над средните
– Много функционални възможности в разнообразни отношения
– Изисквания към архитектурата над средните
– Изисквания към конструкцията над средните
– Техническо оборудване над средното
– Довършителни работи над средните изисквания
5. Хонорарна зона V:
Сгради с много високи изисквания към проектирането, т.е. със:
– Много високи изисквания към вписването
в околната среда
– Голям брой функционални възможности и
всеобхватни направления
– Много високи оформителски изисквания
– Много високи изисквания към конструкцията
– Многообразни технически оборудвания с
високи технически изисквания
– Многообразни довършителни работи с много
високо качество.
(2) Ако за една сграда са приложими оценъчни
белези от няколко хонорарни зони, поради което
възниква съмнение относно това, към коя зона
тя трябва да бъде причислена, то се определят
съответен брой оценъчни точки по реда на ал. 3,
като сградата се причислява със сумата от събраните точки към съответната хонорарна зона,
както следва:
1. Хонорарна зона І:
сграда с до 10 точки
2. Хонорарна зона ІІ: сграда с 11 до 18 точки
3. Хонорарна зона ІІІ: сграда с 19 до 26 точки
4. Хонорарна зона ІV: сграда с 27 до 34 точки
5. Хонорарна зона V:
сграда с 35 до 42 точки
(3) Определянето на една сграда към съответната хонорарната зона се оценява в зависимост
от степента на трудност съгласно изискванията
към проектирането по отношение на критериите:
вписване в околната среда, конструктивни изисквания, техническо оборудване и довършителните
работи по точкова система до шест броя точки,
а за функционалност и за естетически изисквания – до девет точки.
Чл. 14. Видовете сградни обекти се определят
по таблица № 1 на това приложение, разделени
в пет хонорарни зони.
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Чл. 15. (1) Хонорарни зони за проектантски
услуги по външни съоръжения и открити площни обекти се определят по чл. 16 на базата на
следните данни:
1. Хонорарна зона І: Външни съоръжения с
незначителни проектантски изисквания, т.е. със:
– Ниски изисквания по отношение на обвързване с ландшафта
– Ниски изисквания по отношение на защита,
развитие и грижи за околната среда и ландшафта
– Единично функционално предназначение
– Ниски изисквания към архитектурата
– Без или със незначителни изисквания към технически, хигиенни и канализационни съоръжения
2. Хонорарна зона ІІ: Външни съоръжения с
незначителни проектантски изисквания, т.е. със:
– Незначителни изисквания към обвързване
с ландшафта
– Ниски изисквания по отношение на защита,
развитие и грижи за околната среда и ландшафта
– Малко функционални предназначения
– Незначителни изисквания към архитектурата
– Незначителни изисквания към технически,
хигиенни и канализационни съоръжения
3. Хонорарна зона ІІІ: Външни съоръжения
със средни проектантски изисквания, т.е. със:
– Средни изисквания към обвързване с ландшафта
– Средни изисквания спрямо защита, развитие
и грижи за околната среда и ландшафта
– Няколко функционални предназначения с
обикновени взаимовръзки
– Средносложни архитектурни изисквания
– Нормални защита, развитие и грижи за
околната среда и ландшафта
– Нормални изисквания към технически, хигиенни и канализационни съоръжения
4. Хонорарна зона ІV: Външни съоръжения с
проектантски изисквания над средните, т.е. със:
– Изисквания към обвързване с ландшафта
над средните
– Изисквания към защита, развитие и грижи
за околната среда над средните
– Многобройни функционални предназначения
с разнообразни взаимовръзки
– Сложни архитектурни изисквания
– Много високи изисквания към технически,
хигиенни и канализационни съоръжения
5. Хонорарна зона V: Външни съоръжения с
високи изисквания към проектирането, т.е. със:
– Много високи изисквания по отношение
обвързване с ландшафта
– Много високи изисквания по отношение
защита, развитие и грижи за околната среда и
ландшафта
– Многобройни функционални предназначения
с разнообразни взаимовръзки
– Високи архитектурни изисквания
– Много високи специални изисквания по
отношение техническото оборудване на обекта
въз основа на специални технически дадености.
(2) Ако за едно външно съоръжение са приложими оценъчни белези от няколко хонорарни
зони, поради което възниква съмнение относно
това, към коя зона тя трябва да бъде причислена, то броят на оценъчните точки се определя
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според ал. 3. На базата на сумите на оценъчните точки сградата се причислява към следната
хонорарна зона:
1. Хонорарна зона І: Външни съоръжения с
до 8 точки
2. Хонорарна зона ІІ: Външни съоръжения с
точки от 9 до 15
3. Хонорарна зона ІІІ. Външни съоръжения с
точки от 16 до 22
4. Хонорарна зона ІV: Външни съоръжения с
точки от 23 до 29
5. Хонорарна зона V: Външни съоръжения с
точки от 30 до 36.
(3) При определянето на една сграда към съответната хонорарна зона трябва да се оценява
степента на трудност на проектантската работа,
оценъчните белези на обвързването на сградата
с ландшафта, конструктивните изисквания, техническото оборудване и вътрешните строителномонтажни работи по точкова система до осем,
а оценъчните белези – брой на функционалните
възможности и оформителските изисквания до
шест точки.
Чл. 16. Видовете външни съоръжения и открити обекти се определят по таблица № 2 на
това приложение в пет хонорарни зони.
Чл. 17. (1) Хонорарната зона за проектантски
услуги при обемно-пространствено оформяне
(интериор) се определя по чл. 18 на базата на
следните оценъчни белези:
1. Хонорарна зона І: Обемно-пространствено
оформяне (интериор) със съвсем незначителни
проектантски изисквания, т.е. със:
– Една функционална насоченост
– Съвсем незначителни изисквания към осветеността
– Съвсем незначителни изисквания към разпределение на помещенията и към пропорциите
на обемите
– Без или със незначителни технически обзавеждания
– Съвсем незначителни изисквания към цвета
и материалите
– Съвсем незначителни изисквания към детайлните изпълнения
2. Хонорарна зона ІІ: Обемно-пространствено оформяне (интериор) с малки проектантски
изисквания, т.е. със:
– Малко функционални предназначения
– Незначителни изисквания към осветеността
– Незначителни изисквания към разпределение
на помещенията и към пропорциите на обемите
– Незначително техническо обзавеждане
– Незначителни изисквания към цвета и материалите
– Незначителни изисквания към детайлните
изпълнения
3. Хонорарна зона ІІІ: Обемно-пространствено
оформяне (интериор) със средни проектантски
изисквания, т.е. със:
– Няколко прости функционални направления
– Средни изисквания към осветеността
– Средни изисквания към разпределение на
помещенията и към пропорциите на обемите
– Средно техническо обзавеждане
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– Средни изисквания към цвета и материалите
– Средни изисквания към детайлните изпълнения
4. Хонорарна зона ІV: Обемно-пространствено
оформяне (интериор) със проектантски изисквания
над средните, т.е. със:
– Многобройни функционални направления с
разностранни връзки
– Изисквания към осветеността над средната
– Изисквания към вътрешните СМР над средните равнища
– Изисквания към цвета и материалите над
средните равнища
– Изисквания към детайлните изпълнения над
средните равнища
5. Хонорарна зона V: Обемно-пространствено
оформяне (интериор) с много високи проектантски
изисквания, т.е. със:
– Многобройни функционални направления
– Много високи изисквания към осветеността
– Много високи изисквания към вътрешните
СМР
– Многообразни технически устройства с високи технически изисквания
– Високи изисквания към цвета и материалите
– Високи изисквания към детайлните изпълнения.
(2) Ако за едно обемно-пространствено оформяне (интериор) са приложими оценъчни белези от
няколко хонорарни зони, поради което възниква
съмнение относно това, към коя зона тя трябва да
бъде причислена, то броят на оценъчните точки
трябва да се определя според ал. 3. На базата на
сумите на оценъчните точки на обемно-пространственото оформяне (интериор) се причисляват
към следната хонорарна зона:
1. Хонорарна зона І:
с точки до 10
2. Хонорарна зона ІІ: с точки от 11 до 18
3. Хонорарна зона ІІІ: с точки от 19 до 26
4. Хонорарна зона ІV: с точки от 27 до 34
5. Хонорарна зона V: с точки от 35 до 42.
(3) При определяне на обемно-пространственото оформяне (интериор) към съответната
хонорарна зона трябва да се оценява степента на
трудност на проектантската работа, оценъчните
белези на обвързването на сградата с ландшафта, конструктивните изисквания, техническото
оборудване и вътрешните строително-монтажни
работи по точкова система до осем, а оценъчните белези за цветни материали и оформителски
работи с до девет точки.
Чл. 18. Хонорарните зони за обемно-пространствено оформяне (интериор) се определят
по таблица № 3 в пет хонорарни зони.
Чл. 19. (1) Описът на дейностите на основните
проектантски услуги при проектиране на обект
обхваща проектантските услуги при нови строежи,
нови съоръжения, възстановително строителство, разширения, преустройства, модернизации,
обемно-пространствено оформяне (интериор),
поддръжки и ремонти на сгради и са обобщени
във фази от 1 до 9 на ал. 2. Себестойността на
проектантските услуги по отделните фази се
определя като процент от общата себестойност
на предоставената проектантска услуга в долната
таблица:
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Оценяване на основните проектантски услуги в % от
общата себестойност
сгради

площни обекти

интериори

ФАЗА 1 – Предварителни (прединвестиционни) проучвания

2

3

2

ФАЗА 2 – Обемно-уст ройст вени п роу чвания

7

10

7

ФАЗА 3 – Идеен проект

15

16

15

ФАЗА 4 – Технически проект

3

4

2

ФАЗА 5 – Работен проект (работни чертежи
и детайли)

25

25

30

ФАЗА 6 – Изготвяне на количествени сметки и оформянето им във вид на тръжни
книжа

10

7

7

ФАЗА 7 – Съдействие при организация и
провеждане на търг (търгове за избор на
изпълнител/и)

4

3

3

ФАЗА 8 – Инвеститорски контрол, авторски
контрол, координация на строителния процес до въвеждане на обекта в експлоатация

32

30

32

ФАЗА 9 – Комплектуване на архивна документация, установяване на дефекти по
обекта и съдействие за отстраняването
им в рамките на гаранционните срокове

2

2

2

100

100

100

(2) Описанието на основните проектантски
услуги, включени в отделните фази, е:
Фаза 1 – Предварителни (прединвестиционни)
проучвания
Фазата в зависимост от обекта може да
включва дейности и служи за изясняване на:
1. изясняване на инвестиционното строително
намерение, изясняване на възлагането, посещение
и оглед на площадката, обсъждане на необходимите процедури и проучвателни дейности,
определяне на останалите специалисти;
2. проучвания за определяне на подходящо
местоположение на обекта и на условията за
застрояване съобразно предвижданията на устройствените планове;
3. инженерни проучвания, в т.ч. геоложки,
геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и
др., като съдържанието им се определя в зависимост от местоположението, вида, характера и
спецификата на обекта;
4. проучвания и документиране за нуждите на
инвестиционното проектиране на обекти – недвижими културни ценности;
5. геодезически проучвания;
6. технологични проу чвани я за избор на
оферта, предлагаща оптимална технология – за
обекти, при които технологичното решение е
определящо;
7. технико-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност
и ефективност на инвестиционното строително
намерение, в т.ч. за избор на подходящ негов
вариант;
8. обосновка на социалната целесъобразност
и ефективност на инвестиционната инициатива,

в т.ч. откриване на работни места и осигуряване
на обществени услуги;
9. проучвания за потенциала на териториите с
особена и превантивна устройствена защита във
връзка с режимите за опазване на териториите
за природозащита и на обектите на културноисторическото наследство;
10. вариантни проучвания за рехабилитация
на съществуващи и за изграждане на нови енергийни мощности;
11. специфични проучвания при реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, в т.ч. архитектурно и конструктивно заснемане на сградите и изследване на
техническата инфраструктура;
12. микросеизмично изследване – за енергийни, хидротехнически, транспортни и други
специфични обекти;
13. други специфични проучвания, налагащи се
от вида и спецификата на отделните строежи, като
климатични, водностопански, почвено-мелиоративни, аграрно-икономически и земеустройствени
проучвания – при проекти на хидромелиоративни
системи, проекти за противосвлачищни и брегоукрепителни съоръжения и др.;
14. прогнозен график за продължителност
на строителството от откриване на строителна
площадка и определяне на строителна линия и
ниво до предаване на обекта от строителя на
възложителя с акт образец 15;
15. определяне на прогнозна стойност на
строителното намерение.
Фаза 2 – Обемно-устройствено проучване
Фазата може да вк лючва предварителни
дейности, като:
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Съгласуване на предстоящата дейност с останалите специалисти на вижданията за крайния
резултат, изисквания и конфликтни моменти.
Изясняване и обясняване на взаимни връзки
и зависимости (г радоуст ройствени, обемнопространствени, функционални икономически,
енергийнозависими, социални и т.н.)
Предварителни разговори за възможностите
за одобряване на проекта, предварителна оценка
на стойността на обекта в сравнение със зададените финансови параметри
Като основната дейност на архитект-проектантът:
1. определя очертанията на бъдещите обекти за застрояване, така че те да отговарят на
зададените с действащия подробен устройствен
план и/или на нормативно допустимите мерки,
разстояния и плътност на застрояване;
2. определя обема на застрояване в рамките
на зададените с действащия подробен устройствен план и/или в рамките на нормативно
допустимите височина – етажност, интензивност
на застрояване;
3. представя обобщено функционално-пространствено решение за отделните ета жи на
сградата (сградите);
4. представя обобщено обемно-фасадно решение на сградата (сградите);
5. определя обобщено оформянето на околното
пространство на сградата (сградите) в поземления
имот или в групата поземлени имоти;
6. дава обобщено решение на инженерните
мрежи в поземления имот (имоти), когато това
има съществено значение за функционалното и
архитектурно-обемното решение;
7. определя задължителните изисквания и
параметри за опазването на недвижими културни
ценности и тяхната среда, както и за интегриране
на новото застрояване към тях;
8. обемно-устройственото проучване се представя със следните минима лно необходими
чертежи:
9. ситуационно решение върху комбинирана
скица от кадастралната карта (кадастрален план)
и от действащия подробен устройствен план или
върху извадка от действащия ПУП в мащаб (М)
1:1000 или М 1:500;
10. схематични разпределения на етажите с
обобщени групи помещения в М 1:500 или М 1:200;
11. схематични фасади-силуети с обобщено
оформяне на обемите в М 1:500 или М 1:200.
Към обемно-устройственото проучване могат
да се представят допълнително по преценка на
проектанта или при договаряне с възложителя
и следните чертежи: схематични разрези, схема
на разположението на мрежите на техническата
инфраструктура, аксонометрични изгледи, перспективни изгледи, фотомонтажи, компютърна
анимация, макет и др.
Обемно-устройственото проучване се придружава от обяснителна записка, която пояснява
предложените решения, тяхната целесъобразност и постигнатите тех нико-икономическ и
показатели.
Обемно-устройственото проучване може да
се договаря за изработване във варианти.
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Фазата може да послужи за изготвяне на
задание към останалите специалности, координирането и интегрирането им, изработване на
план-график със съществените дейности, свързани с проектирането и строителството.
Фаза 3 – Идеен проект
Фазата идеен проект се изготвя с отразяване
на съществените изисквания, условия и предпоставки на основата на предпроектните проучвания. Идейният проект служи като предпоставка
за следващите фази и изяснява изискващите се
нормативно действия за одобряване на проекта
с включване на проектни работи от останалите
специалности.
Част архитектурна представя решения за:
– функционално-пространствената композиция на обекта (сградата) в съответствие с предвижданията на действащия ПУП или визата за
проектиране;
– архитектурно-художествения образ на обекта
(сградата);
– вписването на обекта в околната архитектурна и ландшафтна среда;
– създаването на устойчива, здравословна,
безопасна, хигиенична и достъпна за всички
архитектурна среда.
Част архитектурна се представя в следните
чертежи:
1. ситуационно решение, изработено върху
геодезично заснемане, комбинирана скица от
кадастралната карта (кадастралния план) и от
действащия подробен устройствен план или
върху извадка от действащия ПУП, в което се
посочват точното местоположение на обекта,
разстоянията до регулационните линии, между
сградите в имота и до съседните сгради, постигнатите показатели на застрояване, площите за
озеленяване, площите, осигуряващи необходимите места за паркиране на открито, както и
подходът към уличната мрежа;
2. разпределения на всички етажи и план на
покривните линии;
3. фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите;
4. напречни и надлъжни вертикални разрези,
изясняващи височините, нивата и вертикалната
комуникация в сградата.
По преценка на проектанта или в съответствие
със заданието за проектиране (договора за проектиране) могат да се представят допълнително:
5. фрагменти на характерни и повтарящи се
помещения с обзавеждане и елементи от фасадите;
6. перспективни и аксонометрични изгледи;
7. фотомонта ж и, компют ърна анимаци я,
макети и др.
Когато идейният проект служи за възлагане
на строителство по реда на ЗУТ, разработката
по част архитектурна съдържа допълнително:
8. количествена сметка за архитектурно-строителните работи;
9. спецификация на основните предвидени
за влагане строителни продукти (материали,
изделия, комплекти и системи) по част архитектурна с технически изисквания към тях в
съответствие с действащи норми и стандарти;
когато е предвидено със заданието (договора) за
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проектиране, към част архитектурна може да се
приложи стойностна сметка на обекта.
Фазата идеен проект може да послужи за
изчисл яване на приблизителна стойност на
обекта и сравняване с предварителната оценка
за стойността и продължаване на уточняване в
графика за работа по обекта.
Фаза 4 – Технически проект
Част архитектурна на техническия проект се
представя в следните чертежи:
1. ситуационно решение върху геодезично
заснемане, комбинирана скица от кадастралната карта (кадастралния план) и от действащия
подробен устройствен план или върху извадка от
действащия ПУП, в което се посочват точното
местоположение на обекта, разстоянията до регулационните линии, между сградите в имота и
до съседните сгради, постигнатите показатели на
застрояване, площите за озеленяване, площите,
осигуряващи необходимите места за паркиране на
открито, както и подходът към уличната мрежа;
2. разпределения на всички етажи и план
на покривните линии, изясняващи размерите и
площите на всички помещения и на отворите в
тях, предвидените материали или минималните
изисквания към тях за обработката на стени, подове, тавани, стълбища и други части на сградата;
3. фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, употребените материали
и тяхната обработка;
4. напречни и надлъжни вертикални разрези,
изясняващи височините, нивата, вертикалната
комуникация в сградата, наклоните на покривните равнини, изолациите, подовите конструкции
и настилки;
5. чертежи с подвижно и неподвижно архитектурно и технологично оборудване и обзавеждане;
При договаряне с възложителя допълнително
могат да се представят чертежи за:
6. фрагменти на характерни и повтарящи се
помещения с обзавеждането;
7. фрагменти от елементи на фасадите;
8. характерни архитектурни детайли.
В случаите, когато се предвижда изпълнение
на строителството по одобрен технически проект,
същият се допълва в процеса на строителството
с необходимите детайли, достатъчни за изпълнението на СМР.
Част архитектурна на техническия проект
се придружава от обяснителна записка и количествена сметка за видовете архитектурностроителни работи.
Когато техническият проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно ЗУТ,
той съдържа спецификация на предвидените за
влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част архитектурна
с технически изисквания към тях в съответствие
с действащи норми и стандарти.
Когато се изисква със заданието (договора) за
проектиране, към част архитектурна се прилага
стойностна сметка на обекта.
Фаза 5 – Работен проект (Проект за изпълнение
на строителството)
Част архитектурна на работния проект прецизира и детайлизира решенията на идейния проект
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и/или на техническия проект и определя техническите характеристики на предвидените за
влагане строителни продукти по част архитектурна (материали, изделия, комплекти и системи)
и начини за изпълнението на обекта, а когато
проектирането е еднофазно във фаза работен
проект, дава цялостни архитектурни решения.
Част архитектурна на работния проект представя освен решенията от ТП и решения за:
– необходимите строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка,
полагане и/или монтаж;
– изпълнението на хидроизолациите, звукоизолациите и топлоизолациите на обекта;
– осигуряването на естественото и изкуственото осветление в помещенията;
– изпълнението на дограмата, настилките,
облицовките и другите видове довършителни
СМР в помещенията, покривите и фасадите;
– акустичната обработка на стени и тавани,
когато такава е необходима или се изисква със
заданието за проектиране (договора за проектиране).
Част архитектурна на работния проект се
представя в следните чертежи:
Освен чертежите от ТП:
1. допълнителни чертежи с подробни параметри и фрагменти от по-важни части на обекта,
поясняващи проектните решения;
2. архитектурни детайли в подходящ мащаб,
изясняващи изпълнението на отделни СМР в
интериора и екстериора на обекта, в т.ч. покриви, стени, тавани, подове, настилки, облицовки,
изолации, дограми, козирки, стълби, парапети,
комини, шахти и др.;
Част архитектурна на работния проект се
придружава от обяснителна записка, която освен
описанията, посочени в записката на ТП, съдържа:
3. спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия,
комплекти и системи) по част архитектурна с
технически изисквания към тях в съответствие
с действащи норми и стандарти;
Към част архитектурна на работния проект
се прилага стойностна сметка на обекта, когато
това е предвидено със заданието (договора) за
проектиране.
По искане на възложителя в част архитектурна
на работния проект може да се изработи и решение за цветово оформление на обекта (сградата).
С решението за цветово оформление се определят:
цветовото третиране и видът на фасадите,
цокълните и покривните материали;
местата и размерите на фасадните пана и
реклами.
Решението за цветово оформление се представя в следните чертежи:
4. цветово решение и материали на фасадите;
5. цветово решение и материали на покривните линии;
6. характерни детайли на екстериора.
Фаза 6 – Изготвяне на количествени сметки и
оформянето им като тръжни книжа
В тази фаза архитект-проектантът извършва
следните видове проектантски услуги:
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1. обсъжда с възложителя изпълнението на
проекта с предвидените материали;
2. окончателно уточнява изискванията към
влаганите материали;
3. изготвя спецификации на врати и прозорци,
обзавеждане и оборудване;
4. изчислява количествата на материалите и
строително-монтажните работи;
5. изработва подробни количества, описания
и спецификации на основата на работното проектиране, включително количествата на всички
останали специалности;
6. извежда стойността на обекта според стойността по отделните части;
7. оформя цялостна документация за провеждане на процедура по избор на изпълнител;
8. определя срок за възлагане.
Фаза 7 – Съдействие при организация и провеждане на търг/търгове за избор на изпълнител/и
В тази фаза архитект-проектантът извършва
следните видове проектантски услуги:
1. съставя генерална количествено-стойностна
сметка по всички специалности, ангажирани с
проектирането;
2. обсъжда с възложителя начините на възлагане на строителството;
3. подготвя тръжна документация;
4. подготвя общите условия и изисквания за
провеждане на търг за избор на изпълнител/и;
5. обявява и провежда търг (отделни търгове);
6. изготвя сравнителна таблица по показатели на офертите, сравнява единичните цени и
количества от офертите;
7. извършва проверка на променени позиции
и описания на строителни дейности;
8. изготвя препоръчителна оценка;
9. съдейства при изготвяне на договора за
строителство.
Фаза 8 – Инвеститорски и авторски контрол,
координация на строителния процес до въвеждане
на обекта в експлоатация
В тази фаза архитект-проектантът извършва
следните видове проектантски услуги:
1. изпълнява цялостен инвеститорски и архитектурен контрол върху изпълнението на СМР
и тяхното съответствие с изготвените проекти;
2. у час т ва в изг о т вя не т о на ка лен дарен
график за изпълнение от фирмата/фирмитеизпълнител/и и контролира неговото спазване;
координира работата на инженерните специалности, изпълняващи авторски и инвеститорски
контрол;
3. приема завършени етапи от СМР като
качество и количество, писмено отразява евентуални пропуски и недостатъци на този етап с
копие до възложителя; намира и прилага решения
за незабавното им отстраняване, включително
и детайли;
4. проверява стойностите по представените
актове и авансови искове и тяхното съответствие
с офертните цени, подписва и представя на възложителя съгласие за изплащането им, ако са
изпълнени условията за това;
5. извършва корекция и съгласуване на архитектурни детайли в процеса на строителството,
дава устни и писмени указания (в заповедната
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книга) на строителите при възникнали неясноти, несъответствия с проектите, възникнали по
време на строителството, за които писмено се
уведомява възложителят;
6. извършва контрол и евентуална корекция
на елементите, доставени от изпълнителя/изпълнителите;
7. изготвя екзекутивни чертежи.
Фаза 9 – Комплектоване на архивна документация, установяване на дефекти по обекта и
съдействие за отстраняването им в рамките на
гаранционните срокове
В тази фаза архитектът може да извършва
следните дейности:
1. регистрира и извършва технически измервания на деформации и повреди;
2. разследва и установява причините за повредите;
3. описва и документира повредите;
4. организира изпълнение на мероприятия
за защита и наблюдаване на обекта в полза на
ползвателя му;
5. изготвя специализирана оценка за възможни
претенции на установените недостатъци в рамките на гаранционните срокове в продължение
на не повече от петгодишна давност от датата
на приемането.
Чл. 20. Определянето на стойностите на себестойността на основните проектантски услуги
при сгради и обемно-пространствено оформяне
(интериор) се определя, както следва:
– на съдържащите се в чл. 19 основни проектантски услуги при сгради и обемно-пространствено оформяне (интериор) – по хонорарна
таблица № 4;
– на основни проектантски услуги при сгради
и обемно-пространствено оформяне (интериор),
чиито строителни стойности по изчисления са под
50 000 лв., се определя според чл. 8 по вложено
време или като тотална сума, но не повече от
най-ниската себестойност според хонорарна таблица № 4 за строителни стойности от 50 000 лв.;
– на основни проектантски услуги при сгради
и обемно-пространствено оформяне (интериор), чиито разходи за изпълнението им надминават най-високата строителна стойност от
50 000 000 лв. в хонорарна таблица № 4, може
да бъде договорен свободно.
Чл. 21. Определянето на стойностите на себестойността на основните проектантски услуги за
външни съоръжения и открити площни обекти
се определя, както следва:
– на основните проектантски услуги за външни съоръжения и открити площни обекти – по
хонорарна таблица № 5;
– на основни проектантски услуги за външни
съоръжения и открити площни обекти, чиито
строителни стойности по изчисления са под
40 000 лв., се определя според чл. 8 по вложено
време или като тотална сума, но не повече от
най-ниската себестойност според хонорарна таблица № 5 за строителни стойности от 40 000 лв.;
– на основни проектантски услуги за външни
съоръжения и открити площни обекти, чиито
разходи за изпълнението им надминават найвисоката строителна стойност от 3 000 000 лв. в

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

хонорарна таблица № 5, може да бъде договорен
свободно, но не по-малко от най-високата себестойност според хонорарна таблица № 5.
Чл. 22. Себестойността на основните проектантски услуги за сгради и на основните
проектантски услуги за външни съоръжения се
определят поотделно. Това обаче не е валидно
в случаи, когато разделното определяне е за
строителни разходи, по-малки от 15 000 лв.
Чл. 23. (1) При възлагане на проектантска
услуга във фаза 3 на чл. 19 – идеен проект,
предназначен за одобряване и издаване на разрешение за строеж по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ, то в
този случай вместо предвидените в чл. 19, ал. 1
за фаза 3 проценти се определят 23 % от общото
възнаграждение според чл. 20.
(2) При самостоятелно възлагане на проектантска услуга във фаза 4 на чл. 19 – технически
проект за обекти от І хонорарна зона на таблици
№ 1, № 2 и № 3, то в този случай вместо предвидените в чл. 19, ал. 1 проценти се определят 22 %
от общото възнаграждение според чл. 20 или 21
в зависимост от вида на проектантската услуга.
(3) При самостоятелно възлагане на проектантска услуга само във фаза 4 на чл. 19 – технически проект за обекти от ІІ и по-високи
хонорарни зони на таблици № 1, № 2 и № 3, то в
този случай вместо предвидените в чл. 19, ал. 1
проценти се определят 25 % от общото възнаграждение според чл. 20 или 21 в зависимост от
вида на проектантската услуга.
(4) При самостоятелно възлагане на проектантска услуга само във фаза 3 и фаза 5 на
чл. 19 – без изпълнение на фаза 4 – технически
проект, за фаза 5 вместо предвидените в чл. 19,
ал. 1 проценти се определят 28 % от общото възнаграждение според чл. 20 или 21 в зависимост
от вида на проектантската услуга.
Чл. 24. При възлагане на единична проектантска услуга, чиито предходни или следващи фази
се изработват от друг проектант, процентите в
чл. 19 се променят, както следва:
– Ако проектиране (във фаза 3, 4 или 5 на
чл. 19) на сграда бъде възложено като единична
проектантска услуга, то в този случай вместо
предвидените в чл. 19, ал. 1 проценти се определят
следните проценти от общото възнаграждение
според чл. 20:
1. За фаза 3 – 20 %.
2. За фаза 4 – 8 %.
3. За фаза 5 – 30 %.
– Ако проектиране (във фаза 3, 4 или 5 на
чл. 19) на външни съоръжения бъде възложено
като единична проектантска услуга, то в този
случай вместо предвидените в чл. 19, ал. 1 проценти се определят следните проценти от общото
възнаграждение според чл. 21:
1. За фаза 3 – 18 %.
2. За фаза 4 – 8 %.
3. За фаза 5 – 28 %.
– Ако проектиране (във фаза 2, 3 или 4 на
чл. 19) на обемно-пространствено оформяне
(интериор) бъде възложено като единична проектантска услуга, то в този случай вместо предвидените в чл. 19, ал. 1 проценти се определят
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следните проценти от общото възнаграждение
според чл. 20:
1. За фаза 3 – до 20 %.
2. За фаза 4 – до 10 %.
3. За фаза 5 – до 35 %.
– Ако инвеститорският и архитектурният контрол, координирането на строителния процес до
въвеждане на обекта в експлоатация (фаза 8 на
чл. 19) се възложи като единична проектантска
услуга, възнаграждението се определя като процент от общата себестойност на проектантската
услуга спрямо присъщите разходи за обекта по
чл. 12, както следва:
1. 35 % при сгради от хонарарна зона 2;
2. 37 % при сгради от хонорарна зона 3;
3. 38 % при сгради от хонорарна зона 4;
4. 40 % при сгради от хонорарна зона 5.
Чл. 25. Когато по искане на възложителя за
един и същ обект се изготвят няколко варианта
на предпроектни проучвания, идейни или технически проекти (фаза 1, 3 или 4 на чл. 19) по
принципно различни изисквания, възнаграждението за съответната фаза се определя за найобхватния вариант, а за всеки следващ вариант
се добавя половината от това възнаграждение.
Чл. 26. При възлагане на проектантска услуга,
която обхваща една или няколко сгради (обекти)
и се предвижда етапно изпълнение на услугата в
по-големи отрязъци от време, то за цялостната
услуга трябва да се предвиди възнаграждение,
което е равно на сумата за всеки от етапите при
самостоятелен обект или съответно на сумата от
възнагражденията за всяка от сградите (обектите)
при няколко сгради.
Чл. 27. Текстът на чл. 26 се прилага и за
външни съоръжения и за обемно-пространствено
оформяне (интериор).
Чл. 28. (1) При възлагането на проект за
няколко еднакви по същество или огледални
сгради, които трябва да бъдат построени заедно
по време и място и при еднакви обстоятелства
или представляват еднотипни сгради, при 1 до
5 повторения се начисляват 50 % от предвидени
за фази 1 до 6 в чл. 19 възнаграждения, а при
повторения от 5 и повече се начисляват 40 %,
съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 от Методиката за
определяне на размера на възнагражденията за
предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране. За еднакви се приемат сгради, които
се изпълняват по принципно еднакъв проект.
(2) Ако няколко възложители възложат на
един изпълнител проектирането на сгради, които
са еднакви, огледални или по същество еднакви
и които трябва да бъдат построени заедно по
време и място и при еднакви обстоятелства,
се прилагат разпоредбите на ал. 1 с уговорката,
че изпълнителят разпределя намалението на
възнаграж дението равномерно върху всички
възложители.
(3) Ако едно възлагане обхваща проектантски
услуги, които вече са били предмет на друго възлагане за сграда по същия или огледален проект
между страните по договора, разпоредбите на
ал. 1 се прилагат и тогава, когато услугите не
са извършени и свързани по време и на едно и
също място.
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Чл. 29. (1) Ако едновременно се извършва
възстановяване, разширение, преустройство или
обемно-пространствено оформяне (интериор)
(чл. 3, т. 3, 4, 5 и 7), трябва да се установят разходите за отделните проектантски услуги и възнаграждението да се определи поотделно за тях.
(2) Ако обемът на всяка отделна проектантска
услуга се намалява чрез провеждането на проектантските услуги по ал. 1, това трябва да се вземе
предвид при определяне на възнаграждението.
Чл. 30. (1) Възнаграждението за преустройства
и модернизации по смисъла на чл. 3, т. 5 и 6 се
определя според присъщите разходи на обекта по
чл. 12, хонорарната зона, към която трябва да се
причисли според чл. 13, по съответната фаза на
чл. 19 и на хонорарната таблица на чл. 20, като
се договаря писмено процентното увеличение.
При това договаряне трябва в голяма степен да
се има предвид степента на трудност на проектантските услуги. В зависимост от степента на
трудност се определя повишение от 20 до 33 %.
Ако няма писмени договорености, важи увеличение от 20 %.
(2) Ако при преустройства и модернизации
по смисъла на чл. 3, ал. 5 и 6 се поставят завишени изисквания при изясняване и оценка на
даденостите относно пригодността на обекта и
проектирането му във фаза 2 или фаза 3 на чл. 19
или при фаза 7, договорните страни вместо договарянето на допълнение към възнаграждението
по силата на ал. 1 могат писмено да договорят
основните проектантски услуги за тези фази да
се оценяват по-високо, отколкото това се допуска
от чл. 19, ал. 1.
(3) Архитектурното заснемане на съществуващи сгради и обекти е допълнителна проектантска
услуга и за нея се определя възнаграждение по
вложено време по силата на чл. 8.
Чл. 31. (1) Ако на един изпълнител, който
изпълнява основни проектантски услуги в една
сграда по чл. 19, се възложи обемно-пространствено оформяне (интериор) в сградата, която
се ремонтира, възстановява, преустройва или се
изгражда, за обемно-пространствено оформяне
(интериор) в тази сграда не може да се договаря отделно възнаграждение. Тези проектантски
услуги трябва да се предвидят при договарянето
на възнаграждение за основните проектантски
услуги в сградата в рамките на предвидените за
целта цени по себестойност.
(2) За обем но -п рос т ра нс т вено оформ яне
(интериор) в съществуващи сгради писмено се
договаря процентно увеличение на възнаграждението. При договаряне на процента на увеличението трябва да се има предвид степента на
трудност на проектантски услуги. В зависимост
от степента на трудност се договаря еднократно
увеличение от 25 до 50 %.
Чл. 32. Възнаграждението за проектантски
услуги за проекти на предмети на вътрешното
обзавеждане и за интегрирани рекламни съоръжения могат да бъдат договорени като тотална
сума. А ко при възлагането на разработката
възнаграждението не се договори писмено като
тотална сума, то се определя възнаграждение
по вложено време по силата на чл. 8.
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Чл. 33. Възнаграждението за проектантски
услуги при ремонти и поддръжки се изчислява
според чл. 12, според хонорарната зона, към която
се причислява сградата, според работните фази
на чл. 19 и на хонорарната таблица на чл. 20 с
уговорката, че възнаграждението за дейности по
работна фаза 7 на чл. 19 се договаря на 20 %.
Част ІІІ
Допълнителни проектантски услуги
Чл. 34. (1) Готовите елементи представляват
серийно произведени конструкции или предмети
в строителството.
(2) Към готовите елементи спадат по-специално:
– носещи конструции, като колони, греди,
рамкови напречници;
– готови монтажни елементи, като неносещи
разделителни стени, санитарни кабини, окачени
тавани;
– таванни и покривни конструкции, както и
фасадни елементи;
– готови елементи от обзавеждането, като
стенни пана, мебели, осветителни тела.
(3) Възнаграждението за проектантски услуги
за производство на готови елементи може свободно да бъде договаряно като тотална сума. Ако не
е уговорена писмено и изрично тотална сума, то
се определя възнаграждение по вложено време
според чл. 8. Не се договаря възнаграждение
по предходното изречение, ако проектантските
услуги са извършени по чл. 19.
Чл. 35. (1) Ефективни рационализации представляват особени проектантски услуги, които
се извършват за първи път и представляват
значими архитект у рни и нау чно-техническ и
решения извън рамките на обичайната проектантска практика, с което водят до намаляване
на строителните и експлоатационните разходи
на обекта. Поставените от възложителя в този
случай параметрични изисквания не трябва да
бъдат понижавани.
(2) Възнаграждения за рационализиращи проектантски услуги се начисляват само ако преди
това са писмено договорени. Те могат да бъдат
договорени като специално възнаграждение за
успехи според съотношението между проектните или възложените резултати и постигнатите
резултати или да бъдат договорени като възнаграждение по вложено време според чл. 8.
Чл. 36. (1) Проектантски услуги по управление
на проекта се извършват от изпълнителя, когато
възприема функциите на възложителя при управлението на проекта с няколко направления.
Тук се причисляват по-специално:
1. Уточняване на задачата, съставяне и координиране на програмата за цялостния проект.
2. Уточняване на предпоставките за наемането
на плановици и други участници в планирането.
3. Съставяне и наблюдаване на организационните и разплащателните планове и на планпрограмите при проекта и неговите участници.
4. Координация и контрол на участниците в
проекта с изключение на фирмите изпълнители.
5. Подготовка и подпомагане на участието
на изпълнителите на проекта.
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6. Проследяване напредването на работите и
потушаване на конфликтите.
7. Тек у ща информаци я към възлож ител я
относно развитието на проекта и изискване на
своевременни решения от страна на възложителя.
8. Координиране и контрол на обработката
на финансовите и разрешителни задачи.
(2) Възнаграждения за проектантски услуги по
управлението на проекта могат да се предвиждат
само тогава, когато са уговорени писмено при
възлагането на проекта. Те могат свободно да
бъдат договоряни.
Чл. 37. (1) Възнаграждения за проектантски
услуги по зимното строителство са проектантски услуги на изпълнителя за провеждане на
строителство при зимни условия.
(2) Към тях спадат:
– Изследване на рентабилността на строителните изпълнения със и без зимно строителство,
например под формата на изчисления на съотношението разходи – полза;
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– Изследване относно целесъобразността на
предпазните мерки;
– Изследване относно най-подходящите строителни материали, методи и конструктивни
детайли за зимно строителство;
– Подготовка за предаване и съдействие при
предаването на зимни предпазни мероприятия.
(3) Възнаграждения за проектантски услуги при зимното строителство могат свободно
да бъдат договорени като тотални суми. Ако
възнаграждението във вид на тотална сума не
бъде уговорено писмено, се определя по вложено
време според чл. 8.
Част ІV
Експертизи
Чл. 38. Възнагражденията за експертизи по
проектантски услуги, които са обхванати от това
приложение, могат да бъдат определяни свободно.
Ако възнаграждението не е изрично определено
писмено при възлагането, се определя по вложено време по силата на чл. 8.

Таблица № 1. Определяне на хонорарната зона на видовете сгради
Вид сграда I хонорарна
зона
Жилищни
сгради

Бу нга ла за
кратък престой и нощувания, както
и други спомагателни
сгради за
временно
обитаване

Жилищни
сгради за
колективно
обитаване

С г ра д и з а
обществено
обслужване
в областта
на хотелиерст вото,
общественото хранене и развлеченията

Бунгала, заведен и я за
бързо обсл у ж ване –
тип бюфет,
павилион,
каравана

II хонорарна
зона

III хонорарна
зона

IV хонорарна
зона

V хонорарна
зона

Едноетажни жил и щ н и и ви л н и
сгради с обикновени изисквания

Жилищни и вилни
сгради със средни
изисквания,
жилищни сгради при
редово застрояване,
жилищни сгради до
4 етажа включително
над терена

Жилищни сгради с
повишени изисквания, апартаментни
блокове – жилищни
сгради с 5 и повече
етажа над терена,
жилища за инвалиди, терасовидни жилищни сгради, жилища с общественообслужващи части в
партерните етажи,
жилищни сгради в
сг ъстен начин на
застрояване върху
малки парцели

Луксозни, представителни жилищни сгради с
високи изисквания, резиденции,
реконструкция,
реставраци я и
адаптация на
исторически
жилищни сгради – паметници
на културата

Нощни приюти

Пансиони за социал- Домове за възрастни
но слаби и бездомни, за постоянно обисемейни пансионати, таване
ученически, студентски и работнически
общежития, домове
за възрастни – дневно обитаване

Реконструкция,
реставраци я и
адаптация на исторически сгради – паметници
на културата

Сгради за краткосрочно пребиваване без хранителен
блок: къмпинги,
малки хижи, туристически спални и заслони,
пансион (хостел);
сгради със стаи за
даване под наем,
закусвални, обикновени кафе-сладкарници и питейни заведения

Семен хотел, хотели
и ресторанти 2-ра и
3-та категория, мотели, планински хижи
с хранителен блок,
почивни домове, ваканционни селища,
туристически селища, заведения за бързо хранене, луксозни
кафе-сладкарници,
нощни клубове, дискотеки, игрални домове, казина, барове

Реконструкция,
реставраци я и
адаптация на исторически сгради – паметници
на културата

Хотели и ресторанти
4-та и 5-а категория,
многофункционални развлекателни
комплекси
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Вид сграда I хонорарна
зона

V хонорарна
зона

Му зеи, х у доже с т вени галерии, концертни, оперни,
театрални и други
зали, специализирани библиотек и,
кинокомплекси

Театри, опери,
и концертни
за ли с на ц ио нално значение,
реконструкция,
реставраци я и
адаптация на
исторически
сгради – паметници на културата

Супермаркети, бор- Ун и в ер с а л н и м аси, автосалони, ба- газини, търговски
зари, безис т ен и и центрове
покрити пазари, панаирни халета; специализирани магазини и бутици

Реконструкция,
реставраци я и
адаптация на
исторически
сгради – паметници на културата

Сгради –
учебни и за
научни изследвания

С г ра д и на де т ск и
градини, общообразователни училищни
сгради, колежи, метеорологични станции

Специални училища за лица с у вреждания и специализирани у чилища, университетски
комплекси, академии, университетски сгради за научноизследователска
дей нос т, обсерватории

Научноизследователски лаборатории и центрове

С г ра д и з а
админист рат ивно
о б с л у ж в ане

Обществени клу- Общински админибове до 50 места стративни центрове,
по л и ц ейс к и у ч ас т ъци, ма лк и офис
сгради

Обще с т в ен и цент р ов е, с г р а д и н а
централните и териториалните администрации, редови
съдебни сгради, банкови и небанкови
финансови сгради,
представителни
офис сгради

Пра ви т елс т вен и, парла мент арн и с г р а д и ,
посолства, легации, центрове
за провеж дане
на конференции и конг рес и , с г ра д и н а
Върховния съд,
прок у рат у ра и
др., реконструкци я, реставрация и адаптация
на исторически
сгради – паметници на културата

С г ра д и з а
обществено обслужване с
к у л т ов о и
религиозно
предназначение

П а р а к л и с и , т е - Малки сгради с кулкета
тово и религиозно
п ред назначен ие,
погребални стени и
гробници

Храмове за богослужение, катедрали,
ц ърк ви , д ж а м и и ,
синагоги и др., манастирски комплекси, крематориуми
и обредни домове,
погребални (ритуални) салони

Реконструкция,
реставраци я и
адаптация на
исторически
сгради – паметници на културата

С г ра д и з а
обществено обслужване в област та на
търговията
и др.

III хонорарна
зона

БРОЙ 37
IV хонорарна
зона

С г ра д и з а
обществено обслужване в област та на
културата и
изкуството

II хонорарна
зона

ВЕСТНИК

М а л к и о бще с т - Циркови зали,
вени клубове за центрове за научнокултура, естради техническа информаци я, арх ивох ранилища, многофункциона лни за ли с
културно-просветно
п р ед н а зн ачен ие и
д р., библ ио т ек и и
читалища, кинозал и, та н цови за л и,
изложбени сгради
М а л к и ед- Търговски зали за
н о е т а ж н и провеждане на
т ъ р г о в с к и търгове
обекти

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

Вид сграда I хонорарна
зона
С г ра д и з а
обществено обслужване
в областта
на здравеопазването
и с о ц и а лните грижи

С г ра д и з а
обществено обслужване в област та на
транспорта
и с ъобщенията

Открити
н а в е с и ,
паркинги,
хангари и
навеси за
велосипеди,
автомобилни и железопътни спирки, крайни
далекосъобщ и т ел н и
постове –
телефонни
кабинки

С г ра д и з а Обществени
битово об- тоалетни
ществено
о б с л у ж в ане и д руг и сг ра ди,
некласифицирани
другаде

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

II хонорарна
зона

III хонорарна
зона

IV хонорарна
зона

V хонорарна
зона

Аварийни и санитарни постове, аптеки и дрогерии,
ветеринарни лечебници (клиники),
селскостопански
и ветеринарни
аптеки, сгради за
индивидуални и
групови практики за медицинска
помощ

Лечебни заведения
за извънбол н и ч на
помощ – а мбулатории за първична
медицинска помощ
и за специализирана
медицинска помощ и
детски консултации,
самостоятелни медико-диагностични
и медико-техничес к и л аб о р ат о р и и ,
медицински, стоматологични центрове
и медико-стоматологични центрове,
сг ра д и на зат вор н и ческ и бол н и ц и,
домове за медикосоциални грижи с
медицинско обслужване за стари хора и
лица с увреждания;
сгради на инспекция
за опазване и контрол на общественото здраве, лечебници
(вкл. ветеринарни)
и др.

Лечебни заведения
за болнична помощ
(роди лни домове,
психиатрични болници, диспансери,
центрове за спешна медицинска помощ), медицински
центрове, центрове
за т ра нсфу зион на
хематологи я, центрове за хемодиализа, диагностичноконсултативни центрове, болници за
долекуване, продължителни терапии и/
или рехабилитация,
сгради за почивка
и лечение, в които
се осигурява медицинско обслужване,
балнеосанаториуми
и други санаториа лни заведени я;
сг ра д и, използвани за събиране и
съхранение на кръв
и биопрод у кти за
хуманни цели и др.

Многоп рофи лни и специализирани болници
за активно лечение, болници
с висок к лас
на лечебно обслужване, универси т ет ск и и
военни болници
и клиники

Гаражни постройки като допълващо застрояване,
ед но е т а ж н и г аражи, станции
на кабинкови и
открити въжени
линии, сгради на
фарове (маяци) и
д р., п ристанищни съоръжени я,
блок-постове на
жп сигнализация,
пешеходни надлези (пасарелки) и
подлези

Многоетажни гараж и, паркинги, интегрирани с други
ви дове експ лоатация; диагностични
транспортни пунктове, самолетни хангари; хангари и депа
за релсови превозни
средства, приемни
сгради и съоръжения
на: ле т и ща, а вт о гари, железопътни
гари, морски и речни
гари, метростанции
и съоръжения, пощенски сгради, радио- и телевизионни кули, телефонни
централи; радио-телевизионни и звуко з а п ис н и с т у д и я

Сгради на телекомуникациите, сгради
за излъчване на радио- и телевизионни
сигнали, диспечерск и к ул и за контрол на въздушния
трафик

Реконструкция,
реставраци я и
адаптация на
исторически
сгради – паметници на културата

С г ра д и за би т ови
ус л у г и , с г ра д и з а
граждански ритуали,
обществени бани и
сауни, затвори, пожарни станции

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

Вид сграда I хонорарна
зона

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

II хонорарна
зона

III хонорарна
зона

IV хонорарна
зона

V хонорарна
зона

С г ра д и з а
спорт в урбанизирани
и извънурбанизирани
територии

Ма л к и об служващи
сгради към
открити игрища и съоръжения

М а л к и о б с л у жващи сгради към
спор т н и обек т и
за ветроходство,
ск и спортове,
спускане с шейни,
кънки, въздушни
спор т ове, моделизъм и спортове
с развлекателен
характер

Тренировъчни зали
з а в с и ч к и ви дов е
спортове без места за
публика, сгради към
я х т к л у бове, с ърфклубове, аероклубове и др.;
зали за спорт с развлекателни съоръжения – миниголф,
м и н и к ри ке т, б оу линг и др.

Спор т ни за ли за:
лекоатлет и ческ и
и г и м н ас т и че с к и
игри, плувни спортове – плуване, скокове във вода, водна
топка, колективни
игри с топка – футбол, хан дба л, во лейбол, баскетбол
и др., зали за тенис, скуош, тенис
на маса, бадминтон;
зали за зимни спортове – кънки, хокей,
кърлинг и др., зали
за бокс, борба, джудо, фехтовка, вдигане на тежести и
др., зали за стрелба,
стрелба с лък и др.,
комплекси за отдих
и развлечения

Олимпийск и
комплекси,
спор т н и комплексни съоръжения – стадиони с покрити
терен и трибуни
за многофу нкционално спортно предназначение

Сгради
с производст вено
предназначение

Складови
халета – немеханизирани

Еднопрост ранствени фабрики, магазини на
едро, затворени,
ед но е т а ж н и х алета: обикновени
работилници без
кранов път

Многоетажни производствени сгради,
а д м и н ис т рат и вно обслужващи сгради
към производствени
обек т и; п роизводс т вен и сг ра д и за:
мебелна и дървообработваща промишленост, текстилна и
обу вно-кожарска
промишленост,

Производствени
сг ра ди за: х ранително-вк усовата
промишленост, фармацевтичната промишленост, машиностроенето, елект ротех ническата
промишленост

А т о м н и е л е ктроцентрали,
изследоват елски и производствени корпуси
с опасно производство, производствени сгради за металодобив: агломерационни сгради,
коксови заводи,
стоманодобивни цехове

Селскостопански
сгради

Хамбари,
плевни, открити навеси, сеновали, открити
су ши лни и
други прост и с е лс ко стопански
сгради

Немеханизирани
складове за зърнени храни и концентриран фураж,
сушилни, механизирани зърноплощадки; сгради за
селскостопанска
техника, парници,
оранжерии

Животновъдни ферми, конюшни, механизирани сушилни
за плодове и зеленч у ц и , х ра н и т е л н и
и фу ра ж ни к у хни,
изолационни и карантинни сг ради,
мех а н изи ра н и р е монтни работилници, доилни блокове,
кланици, битови и
а д м и н ис т рат и вно обслужващи сгради

Животновъдни комплекси: кравеферми,
овцеферми, птицеферми, конезаводи
и др., лозаро-винарск и п редп ри я т и я,
сгради за тютюнопроизводство, сгради
за преработване на
мляко, месо и риба

Складови
сгради

Немеханизирани
складове

Ск ла дове, обслужвани ръчно
или механизирано
с техника, движеща се по пода

Едноетажни и мно- Закрити складове,
гоетажни складове, обслужвани с трансобслужвани с мосто- манипулатори
ви кранове, резервоари за вода, силози,
резервоари за гориво, бензиностанции,
газостанции

II хонорарна
зона

Помещения с обикновени изиск вани я
за: ж и веене, п рестой и офиси, работилници; търговски
ск ладове, помощни
помещения в спортни
съоръжения, обикновени търговски павилиони; вътрешни
помещения, които са
оформени при употребата на серийно
произведени мебели
и предмети за оформление с обикновено
качество

I хонорарна
зона

Вътрешни
т ранспортни п лощи,
о т к ри т и
помещен и я
за почивк а и и г ри ,
обикновени
вътрешни
помещен и я
за временно
ползва не и
престой

Площи на открито с опростено
застрояване при по-малки селища,
при единични строителни съоръжения и при селскостопански
постройки; зелени площи на транспортни съоръжения, доколкото не
са споменати в хонорарна зона І
или ІІІ; тревни връзки без специално външно оформление; игрища
за игра с топка; склонове за ски
и спортни шейни с технически
съоръжения; спортни площадки
без писти или други технически съоръжения; оформление на площи
и насаждения за сметища и насипища; насаждения в открит ландшафт, доколкото не са споменати
в хонорарна зона І, озеленявания
в покрайнините на дадено място

Оформление на местности в открит ландшафт; ветрозащитни
насаждения; ливади
за игрища, склонове за ски и спортни
шейни без технически
съоръжения

Площи на открито със специални
топографски връзки или такива по
отношение на помещенията при
частни или обществени строителни
конструкции; зелени площи в населени места, оформление на повърхности и засаждения за участъци
по течението на реки; общирни
зелени площи по покриви; площи за
опазване на биосферата и видовете
с диференцирани изисквания по
отношение на оформянето или със
свързващи функции по отношение
на биосферата; спортни съоръжения тип А до С, спортни площадки, стадиони, открити къпални,
игрища за голф; гробищни паркове, паркинги, сцени на открито,
училищни градини, опитни полета

Площи на открито и обществени
строителни съоръжения, доколкото не са споменати в хонорарни
зони ІІ, ІV и V; зелени площи
като допълнение към транспортни
съоръжения с повишени изисквания по отношение опазване,
грижа и развитие на природата и
ландшафта; площи за опазване на
биосферата и видовете, доколкото
не са споменати в хонорарни зони
ІV или V; мемориални гробища,
мемориални паметници; комбинирани игрища, спортни съоръжения
тип D и други спортни съоръжения,
доколкото не са споменати в хонорарна зона ІІ или ІV; къмпинги,
палаткови къмпинги и къпални,
малки градински съоръжения

Помещения със средни изисквания за: престой, офиси, заведения
за хранене, жилищни, социални,
търговски помещения, помещения за събрания, както и хотелски, болнични и учебни стаи и
къпални, помещения със средни
изисквания към оборудване или
средно техническо обзавеждане;
панаирни щандове при използване на системни и мод улни
строителни части; вътрешни помещения със средно по сложност
оформление, което в значителна
част става при използването на
серийно произведени мебели и
предмети за обзавеждане

III хонорарна
зона

Помещения с повишени изисквания за: живеене,
престой, лечение, търговия, работа, заседания,
за изнасяне на доклади, аули, заведения за хранене, библиотеки, изложби, панаирни щандове,
доколкото не са споменати в хонорарни зони ІІ
или ІІІ; приемни и комутационни халета с завишени изисквания за оформление или надвишаващо средното ниво на техническо обзавеждане
и оборудване, например болници, хотели, банки,
магазини, търговски центрове или кметства;
парламентарни и съдебни зали, многофункционални зали за религиозни, културни или спортни
цели; помещения на плувни басейни и обществени заведения и сгради; молитвени храмове;
вътрешни помещения с надвишаващи средните
архитектурни решения/оформление при използване на серийно произведени мебели и предмети
за обзавеждане със завишено качество

IV хонорарна
зона

V хонорарна
Зона

Г ра д и н и и г р о би щни паркове с високи
представителни изисквания, терасовидни
градини и градини на
покриви, интензивно
покривно озеленяване;
площи на открито във
връзка с исторически
постройки; исторически паркове, градини
и места; ботанически и
зоологически градини;
площи на открито със
специално оформление
по отношение на високи изисквания за употреба, градински изложби и такива в халета

V хонорарна
зона

Помещения с високи изисквания: концертни и театрални зали; студия за радио,
телевизия и театър; бизнес
зали, зали за събрания с изискано и скъпо обзавеждане
и помещения с много високи
изисквания към интериора;
вътрешни помещения с представителна цел с взискателно
изграждане, скъпо обзавеждане или с много високи
изисквания по отношение на
техническото оборудване и
предмети на обзавеждане с
повишено качество и висока
стойност

IV хонорарна
зона

III хонорарна
зона

ДЪРЖАВЕН

Таблица № 3. Определяне на хонорарната зона за интериори

II хонорарна
зона

I хонорарна
зона

Таблица № 2. Определяне на хонорарната зона за външни съоръжения и открити площни обекти
БРОЙ 37
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 9

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

Таблици № 4 и № 4* от приложение № 1 по чл. 7, ал. 2 (допустимо прилагане на корекционен
коефициент 0,70/допустимо намаляване на себестойността на проектантския труд до 30 процента)
Таблица № 4 за сгради и обемно-пространствено оформяне (интериор) (в левове)
Строителна
себестойност
50 000 лв
60 000 лв
70 000 лв
80 000 лв
90 000 лв
100 000 лв
200 000 лв
300 000 лв
400 000 лв
500 000 лв
600 000 лв
700 000 лв
800 000 лв
900 000 лв
1 000 000 лв
2 000 000 лв
3 000 000 лв
4 000 000 лв
5 000 000 лв
6 000 000 лв
7 000 000 лв
8 000 000 лв
9 000 000 лв
10 000 000 лв
20 000 000 лв
30 000 000 лв
40 000 000 лв
50 000 000 лв

І хонорарна
зона
3 880 лв
4 650 лв
5 440 лв
6 200 лв
6 990 лв
7 760 лв
15 510 лв
23 270 лв
31 020 лв
38 770 лв
44 770 лв
49 790 лв
54 100 лв
57 720 лв
60 630 лв
110 340 лв
160 090 лв
209 760 лв
259 440 лв
311 320 лв
363 210 лв
415 100 лв
466 980 лв
518 870 лв
1 037 740 лв
1 556 610 лв
2 075 480 лв
2 594 350 лв

ІІ хонорарна
зона
4 720 лв
5 620 лв
6 570 лв
7 500 лв
8 400 лв
9 250 лв
18 550 лв
27 490 лв
36 200 лв
44 720 лв
51 750 лв
57 930 лв
63 400 лв
68 200 лв
72 260 лв
130 760 лв
189 300 лв
247 750 лв
306 230 лв
363 970 лв
421 710 лв
479 460 лв
537 200 лв
594 950 лв
1 179 410 лв
1 753 370 лв
2 316 840 лв
2 882 940 лв

ІІІ хонорарна
зона
5 850 лв
6 950 лв
8 100 лв
9 200 лв
10 400 лв
11 400 лв
22 610 лв
33 120 лв
43 100 лв
52 650 лв
61 060 лв
68 790 лв
75 810 лв
82 160 лв
87 770 лв
157 990 лв
228 240 лв
298 400 лв
368 610 лв
434 160 лв
499 720 лв
565 280 лв
630 830 лв
696 390 лв
1 368 300 лв
2 015 720 лв
2 638 660 лв
3 267 720 лв

ІV хонорарна
зона
7 540 лв
8 900 лв
10 400 лв
11 800 лв
13 300 лв
14 600 лв
28 700 лв
41 570 лв
53 450 лв
64 540 лв
75 010 лв
85 070 лв
94 420 лв
103 120 лв
111 030 лв
198 840 лв
286 660 лв
374 380 лв
462 180 лв
539 450 лв
616 730 лв
694 000 лв
771 280 лв
848 560 лв
1 651 640 лв
2 409 250 лв
3 121 380 лв
3 844 890 лв

V хонорарна
зона
8 670 лв
10 200 лв
11 900 лв
13 550 лв
15 200 лв
16 700 лв
32 760 лв
47 200 лв
60 350 лв
72 470 лв
84 320 лв
95 930 лв
106 830 лв
117 080 лв
126 540 лв
226 070 лв
325 600 лв
425 030 лв
524 560 лв
609 640 лв
694 740 лв
779 820 лв
864 910 лв
950 000 лв
1 840 530 лв
2 671 600 лв
3 443 200 лв
4 229 670 лв

Таблица № 4* за сгради и обемно-пространствено оформяне (интериор) (в Euro)
Строителна
себестойност
25 565 €
30 000 €
35 000 €
40 000 €
45 000 €
50 000 €
100 000 €
150 000 €
200 000 €
250 000 €
300 000 €
350 000 €
400 000 €
450 000 €
500 000 €
1 000 000 €
1 500 000 €
2 000 000 €
2 500 000 €
3 000 000 €

І хонорарна
зона
1 984 €
2 325 €
2 719 €
3 101 €
3 494 €
3 881 €
7 755 €
11 635 €
15 510 €
19 385 €
22 484 €
25 060 €
27 272 €
29 144 €
30 671 €
55 293 €
80 167 €
105 005 €
129 845 €
155 660 €

ІІ хонорарна
зона
2 413 €
2 826 €
3 299 €
3 762 €
4 234 €
4 697 €
9 278 €
13 753 €
18 115 €
22 384 €
25 983 €
29 131 €
31 922 €
34 382 €
36 488 €
65 535 €
94 804 €
124 033 €
153 271 €
182 183 €

ІІІ хонорарна
зона
2 991 €
3 497 €
4 075 €
4 647 €
5 221 €
5 780 €
11 311 €
16 578 €
21 586 €
26 380 €
30 650 €
34 561 €
38 127 €
41 362 €
44 243 €
79 193 €
114 317 €
149 401 €
184 503 €
217 541 €

ІV хонорарна
зона
3 855 €
4 498 €
5 236 €
5 968 €
6 702 €
7 413 €
14 360 €
20 818 €
26 792 €
32 373 €
37 643 €
42 700 €
47 432 €
51 840 €
55 876 €
99 682 €
143 592 €
187 455 €
231 352 €
270 581 €

V хонорарна
зона
4 433 €
5 169 €
6 012 €
6 853 €
7 689 €
8 496 €
16 393 €
23 644 €
30 263 €
36 369 €
42 309 €
48 131 €
53 637 €
58 820 €
63 631 €
113 340 €
163 105 €
212 823 €
262 584 €
305 940 €
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Строителна
І хонорарна
ІІ хонорарна
ІІІ хонорарна
ІV хонорарна
V хонорарна
себестойност
зона
зона
зона
зона
зона
3 500 000 €
181 605 €
211 053 €
250 321 €
309 221 €
348 488 €
4 000 000 €
207 550 €
239 927 €
283 101 €
347 856 €
391 030 €
4 500 000 €
233 491 €
268 798 €
315 877 €
386 495 €
433 574 €
5 000 000 €
259 435 €
297 672 €
348 656 €
425 135 €
476 119 €
10 000 000 €
518 870 €
589 823 €
684 426 €
826 334 €
920 937 €
15 000 000 €
778 305 €
877 041 €
1 008 690 €
1 206 165 €
1 337 814 €
20 000 000 €
1 037 740 €
1 159 131 €
1 320 989 €
1 563 771 €
1 725 629 €
25 000 000 €
1 297 175 €
1 442 062 €
1 635 242 €
1 925 012 €
2 118 192 €
25 564 594 €
1 326 470 €
1 474 024 €
1 670 759 €
1 965 861 €
2 162 596 €
Таблици № 5 и № 5* от приложение № 1 по чл. 7, ал. 2 (допустимо прилагане на корекционен
коефициент 0,70/допустимо намаляване на себестойността на проектантския труд до 30 процента)
Таблица № 5 за външни съоръжения и открити площни обекти (в левове)
Строителна
себестойност
40 000 лв
50 000 лв
60 000 лв
70 000 лв
80 000 лв
90 000 лв
100 000 лв
200 000 лв
300 000 лв
400 000 лв
500 000 лв
600 000 лв
700 000 лв
800 000 лв
900 000 лв
1 000 000 лв
2 000 000 лв
3 000 000 лв

І хонорарна
зона
4 650 лв
5 790 лв
6 900 лв
8 010 лв
9 110 лв
10 190 лв
11 260 лв
21 300 лв
30 080 лв
37 680 лв
44 020 лв
52 820 лв
61 630 лв
70 430 лв
79 240 лв
88 030 лв
176 070 лв
264 100 лв

ІІ хонорарна
зона
5 700 лв
7 090 лв
8 450 лв
9 800 лв
11 140 лв
12 460 лв
13 760 лв
25 920 лв
36 440 лв
45 400 лв
52 720 лв
62 600 лв
72 270 лв
81 730 лв
90 950 лв
99 940 лв
194 470 лв
290 280 лв

ІІІ хонорарна
зона
7 090 лв
8 820 лв
10 510 лв
12 190 лв
13 850 лв
15 480 лв
17 090 лв
32 070 лв
44 920 лв
55 680 лв
64 320 лв
75 630 лв
86 460 лв
96 790 лв
106 560 лв
115 820 лв
219 000 лв
325 190 лв

ІV хонорарна
зона
9 180 лв
11 410 лв
13 600 лв
15 760 лв
17 900 лв
20 010 лв
22 080 лв
41 310 лв
57 640 лв
71 120 лв
81 730 лв
95 190 лв
107 740 лв
119 390 лв
129 970 лв
139 650 лв
255 800 лв
377 560 лв

V хонорарна
зона
10 570 лв
13 140 лв
15 660 лв
18 150 лв
20 610 лв
23 030 лв
25 410 лв
47 460 лв
66 120 лв
81 400 лв
93 330 лв
108 220 лв
121 930 лв
134 450 лв
145 580 лв
155 530 лв
280 330 лв
412 470 лв

Таблица № 5* за външни съоръжения и открити площни обекти (в Euro)
Строителна
себестойност
20 452 €
25 000 €
30 000 €
35 000 €
40 000 €
45 000 €
50 000 €
100 000 €
150 000 €
200 000 €
250 000 €
300 000 €
350 000 €
400 000 €
450 000 €
500 000 €
1 000 000 €
1 500 000 €
1 533 876 €

І хонорарна
зона
2 378 €
2 896 €
3 453 €
4 008 €
4 559 €
5 100 €
5 636 €
10 664 €
15 082 €
18 922 €
22 149 €
26 410 €
30 815 €
35 215 €
39 619 €
44 016 €
88 035 €
132 050 €
135 032 €

ІІ хонорарна
зона
2 914 €
3 547 €
4 228 €
4 904 €
5 575 €
6 237 €
6 889 €
12 978 €
18 275 €
22 808 €
26 542 €
31 337 €
36 187 €
40 933 €
45 565 €
50 083 €
97 296 €
145 172 €
148 418 €

ІІІ хонорарна
зона
3 625 €
4 412 €
5 259 €
6 100 €
6 931 €
7 749 €
8 556 €
16 059 €
22 532 €
27 983 €
32 398 €
37 903 €
43 350 €
48 555 €
53 490 €
58 172 €
109 643 €
162 670 €
166 267 €

ІV хонорарна
зона
4 694 €
5 708 €
6 805 €
7 887 €
8 959 €
10 017 €
11 056 €
20 687 €
28 918 €
35 754 €
41 189 €
47 758 €
54 095 €
59 991 €
65 377 €
70 309 €
128 165 €
188 919 €
193 043 €

V хонорарна
зона
5 404 €
6 573 €
7 836 €
9 083 €
10 316 €
11 529 €
12 723 €
23 768 €
33 174 €
40 929 €
47 045 €
54 323 €
61 258 €
67 612 €
73 303 €
78 398 €
140 512 €
206 416 €
210 893 €
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Таблица № 6. Видове разходи за сгради, външни съоръжения и вътрешни оформления (интериори)
Група разходи
1. Имот
1.1. Стойност на имота
1.2. С транични разходи по
отношение на имота
1.2.1. Такси за измервания
1.2.2. Съдебни такси
1.2.3. Нотариални такси
1.2.4. Р азходи за търговско
посредничество
1.2.5. Д анъци за придобиване
1.2.6. Установяване на стойността, проучвания
1.2.7. Такси за съответни разрешителни/одобрения
1.2.8. Такси за регулиране на
границите на имота
1.2.9. С транични разходи по
отношение на имота,
други
1.3. Освобождаване
1.3.1. Парични обезщетения
1.3.2. Смяна на вещни права
1.3.3. Освобождаване, други
2. Подготовка и усвояване
2.1. Подготовка
2.1.1. Мероприятия по отношение на обезопасяване
2.1.2. Мероприятия за събаряне на сгради

Забележки

Разходи, които са във връзка с придобиване на даден имот
Установяване на стойността, проучвания по отношение на стари задължения и тяхното отстраняване, проучвания по отношение на строителния
терен и проучвания по отношение застрояваемостта, доколкото те служат
за оценяване стойността на имота

Разходи, които се правят за освобождаване на даден имот от задължения
Парични и други обезщетения за произлизащи права на ползване, например договори за наем и аренди
Смяна на задължения или ограничения, например права за строеж на
пътища
Разходи за подготвителни мероприятия, за да може имотът да се застрои
Разходи за подготвителни мероприятия върху строителния терен
Защита на наличните строителни конструкции, строителни части, снабдителни съоръжения, както и осигуряване на растителността и вегетационните пластове
Събаряне и отстраняване на наличните строителни конструкции, съоръжения за снабдяване и за отвеждане на отпадъци, както и транспортни
съоръжения
Отстраняване на вредни вещества, саниране на замърсени почви

2.1.3. О
 тстраняване на стари
задължения
2.1.4. Подготовка на повърх- Подготване за изкореняване на растителността, планиране, движение на
ността на имота
почвени слоеве, включително осигуряване на горния слой почва
2.1.5. Подготовка, други
2.2. Обществено усвояване Разходи въз основа на законови предписания (вноски за усвояване) и
разходи въз основа на обществено-правни договори за:
2.2.1. Отвеждане на отпадни – набавяне или придобиване на площи за усвояване срещу парично обезводи
щетение на носителите на общественото усвояване;
2.2.2. Водоснабдяване
– прокарване или промяна на общо използвани технически съоръжения,
2.2.3. Газоснабдяване
например отвеждане на отпадни води, както и снабдяване с вода, ото2.2.4. Топлофикация
пление, газ, електричество и телекомуникации;
2.2.5. Електроснабдяване – първоначално изработване или застрояване на обществени транспортни
2.2.6. Телекомуникации
площи, на терени или други площи на открито за обществено ползване
2.2.7. Усвояване на транс- Субсидирането на разходите и разходите за включване трябва да се
порта
посочват отделно
2.2.8. О бществено усвоява- Вноски за включване, разходи за включване
не, други
Субсидиране на разходите, разходи за включване
Еднократни парични обезщетения за поставяне в готовност и промяна
на точките за включване в мрежата
Вноски за усвояване за транспортни съоръжения и съоръжения на открито, включително тяхното отводняване и осветление
2.3. Н е о бще с т в ено ус в о - Разходи за транспортни площи и технически съоръжения, които се изяване
работнат и допълват без обществено-правни задължения или възлагане
на поръчка с цел по-късно предаване за ползване от цялото общество
Разходите за съоръжения върху собствен терен принадлежат към група
разходи 5
Доколкото се изисква, група разходи 2.3 може да бъде подраздел на
група 2.2
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Забележки
Разходи, произлизащи въз основа на държавно-правните определения или
на местен правилник по повод планирания строителен обект еднократно
или допълнително към вноските за усвояване. Тук се отнася по-специално смяната на задълженията от обществено-правните предписания,
например за дървесни насаждения и др.
3. С т р ои т е л но с ъ о р ъ же - Разходи за строителни услуги или доставки за изработване на строителното
ние – с т рои т ел на кон- съоръжение, но без техническите съоръжения (група разходи 4). Тук се
струкция
отнасят също така свързаните със строителното съоръжение вграждания, които служат на специалното предназначение, както и съответни
мероприятия във връзка със строителните конструкции
При преустройства и модернизации тук се причисляват и разходите за
работи по частично събаряне, обезопасяване и демонтаж
3.1. Строителен изкоп
Изземване на изкопната маса, строителен изкоп, включително работни
3.1.1. И зработване на поч- пространства и откоси, складиране, засипване, извозване и превозване
вената основа
3.1.2. О бграждане на поч- Укрепване, например шлицови, пилотни, шпунтови, трегерни, инжеквената основа
ционни и пневмобетонови стени, включително анкерно укрепване, по3.1.3. Водоотлив
дпиране на крепежа
3.1.4. Почвена основа, други Отводняване на основата и слоевете по време на строежа
3.2. Фундамент
Групите разходи съдържат прилежащите земни работи и защитни слоеве
3.2.1. Подобряване на поч- Изкопаване на почвата, уплътняване, пресиране
вената основа
3.2.2. Плоски фундаменти Единични и лентови фундаменти, фундаментни плочи
3.2.3. Дълбоки фундаменти Пилотни фундаменти, включително скари, каптажни основи; анкерно
закрепване
3.2.4. Подпорни пластове и Подпорни пластове и фундаментни плочи, които не служат на фундафундаментни плочи ментирането
3.2.5. Подови настилки
Настилки върху почвата и фундаментната плоча, например под с безшевно покритие, уплътнителни, изолационни, предпазни, полезни пластове
3.2.6. Уплътнение на стро- Уплътнение на строителното съоръжение,
ителното съоръжение включително филтерни, разделителни и предпазни слоеве
3.2.7. Дренажи
Тръбопроводи, шахти, уплътнителни подложки
3.2.8. Фундамент, други
3.3. Външни стени
Стени и подпори, които са изложени на климатични влияния отвън,
съответно граничат с пода с безшевно покритие или с други строителни
съоръжения
3.3.1. Носещи външни стени Носещи външни стени, включително хоризонтални уплътнения
3.3.2. Н ено с ещ и в ъ н ш н и Външни стени, подпрозоречни зидове, преграждане, но без облицовка
стени
3.3.3. Външни подпори
Подпори и колони със съотношение на напречното сечение <,= 1 : 5
3.3.4. В ъншни врати и про- Прозорци и витрини, врати и портали, включително прозоръчни первази,
зорци
рамки, облицовки, задвижващи механизми, вентилационни елементи и
други вградени елементи
3.3.5. Облицовка на външни Външни облицовки, включително пластове мазилка, уплътнение, изоластени – отвън
ция и предпазни слоеве на външни стени и подпори
3.3.6. О блицоване на външ- Облицоване от страна на помещението, включително слой мазилка, упни стени – отвътре
лътнение, изолация и защитен слой на външни стени и подпори
3.3.7. В ъншни стени с еле- Стени с елементи, състоящи се от външна стена, външни прозорци,
менти
врати и облицовка
3.3.8. П ротивослънчева за- Закрепени щори, ролетки и жалузи, включително задвижващи механизми
щита
3.3.9. Външни стени, други Решетки, парапети и перила
3.4. Вътрешни стени
Вътрешни стени и вътрешни подпори
3.4.1. Н о с е щ и в ъ т р е ш н и Носещи вътрешни стени, включително хоризонтални уплътнения
стени
3.4.2. Неносещи вътрешни Вътрешни стени, прегради, но без облицовки
стени
3.4.3. Вътрешни подпори
Подпори и колони със съотношение на напречното сечение < 1:5
3.4.4. В ът р еш н и в р ат и и Врати и портали, прозорци и витрини, включително рамки, обковки,
прозорци
задвижващи механизми и други вградени елементи
3.4.5. Облицовка на вътреш- Облицовки, включително слой мазилка, уплътнение и изолация, защитен
ни стени
слой на вътрешни стени и подпори
3.4.6. В ът р еш н и с т ен и с Стени с елементи, състоящи се от вътрешни стени, врати, прозорци,
елементи
облицовки, например нагънати и пълзящи стени, санитарни преградни
стени, обшивки на крепеж
3.4.7. Вътрешни стени, други Решетки, парапети, перила, закрепени щори, включително задвижващи
механизми
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Група разходи
Забележки
3.5. Тавани
Тавани, стълби и рампи над фундамента и под повърхността на покрива
3.5.1. Таванни конструкции Конструкции от тавани, стълби, рампи, балкони, ложи, включително
надлъжници и рамгреди, запълващи части, като кухи тела, черен под,
насипвания, но без облицовки и обшивки
3.5.2. Облицовки на тавани Облицовки върху таванни конструкции, включително подове с безшевно
покритие, двойни слоеве за уплътнение, изолация, защита и полезни слоеве;
вибрационни и инсталационни двойни дъна
3.5.3. Общивки на тавани Обшивки под покривните конструкции, включително пласт мазилка,
уплътнение, изолация и защитни пластове; тавани с осветление и комбинирани тавани
3.5.4. Тавани, други
Междуетажни покрития/плочи, капаци на шахти, скари, парапети, перила,
стълби, стълби с изтегляща се конструкция
3.6. Покриви
Плоски или наклонени покриви
3.6.1. Покривни конструкции Конструкции от покриви, висящи покривни конструкции, носещи пространствени конструкции и куполи, включително надлъжници и рамгреди,
пълнежни части, като кухи тела, черен под, насипвания, но без обшиващи
и облицовки
3.6.2. Т аванск и прозорци, Прозорци, изходни врати, включително рамки, покрития, задвижващи
капандури
механизми, вентилационни елементи и други вградени елементи
3.6.3. Покривни обшивки
Обшивки и покривни конструкции, кофражи, летвени обшивки, наклонени,
уплътнителни, изолационни, защитни и полезни пластове; отводняване
или покривна повърхност до включването в отводнителните съоръжения
3.6.4. Покривни облицовки Покривни облицовки под покривната конструкция, включително мазилка,
уплътнителни, изолационни и защитни пластове; тавани, през които минава
светлина, или комбинирани тавани под покриви
3.6.5. Покриви, други
Парапети, опорни талпи, предпазни решетки, снегосъбиране, покривни
стълби, противослънчева защита
3.7. С троително-конструктивни монтажи/вграждания
3.7.1. Общи вграждания
Вграждания, които служат на общото предназначение, например вградени
мебели, като мебели за седене и лежане, столове, подиуми, маси, тезгяси,
шкафове, гардероби, етажерки
3.7.2. Специални вграждания Вграждания, които служат на специалното предназначение, например
3.7.3. С троително-конструк- работни маси в цехове, лабораторни маси в лаборатории, завеси на сцени
т и вн и вг р а ж д а н и я , в театри, олтари в църкви, вградени спортни уреди в спортни зали, опедруги
рационни маси в болници
3.8. Други мероприятия по Мероприятия във връзка със строителната конструкция, които не се отнаотношение на строител- сят в отделни групи разходи или които могат да бъдат обхванати в други
ните конструкции
групи разходи
3.8.1. О бзавеждане/оборуд- Съоръжаване, експлоатиране, почистване на оборудването на строителнаване на строителната та площадка, например навеси/складове за материали и уреди, складове,
площадка
перални, тоалетни и помещения за престой, строителни коли, смесителни
и транспортни съоръжения, енергийни и водни връзки, строителни улици,
складови и работни места, обезопасяване на транспорта, покривни или
подови конструкции, строителни табели, строителни и предпазни огради,
осветление, отстраняване на трошляк
3.8.2. Скелетни конструкции Монтиране, престрояване, демонтиране на скелетни конструкции
3.8.3. Обезопасителни меро- Обезопасителни мероприятия по наличните строителни съоръжения, наприятия
пример подхващане на фундамент, укрепване с подпори
3.8.4. М ероприятия за съ- Работи по събаряне и демонтаж, включително междинно складиране на
баряне
частите, които ще се използват повторно, извозване на разрушения материал
3.8.5. В ъ зс та новя ва не/ре - Мероприятия за възстановяване на състоянието, отговарящо за употреба
монт
по определеното предназначение
3.8.6. Р ец и к л и ра не, меж- Мероприятия за рециклиране, междинно складиране и изхвърляне на матединно складиране и риалите от събарянето, демонтажа или от доизграждането на строителните
изхвърляне
части или вследствие извършване на строителни услуги
3.8.7. Строителство при лошо Защитни предохранителни мерки при зимно строителство, като аварийно
време
остъкляване, покрития и защитни обвивки, затопляне на строителното
съоръжение, почистване на снега
3.8.8. Допълнителни меро- Защита на хората, материалите и функциите; почистване преди пускане в
приятия
експлоатация; мероприятия въз основа на изисквания по отношение защита
на водата, ландшафта, звукоизолация по време на строителните работи;
обезопасяване срещу вибрации
3.8.9. Други мероприятия по Съоръжения за затваряне, шахти, комини, доколкото не са обхванати в
отношение строителни- други групи разходи
те конструкции, други
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Група разходи
Забележки
4. С
 т р ои т е л но с ъ ор ъ же - Разходи за всички вградени в строителното съоръжение, включените към
ние – технически съоръ- него или свързаните здраво с него технически съоръжения или части от
жения
съоръжения
Отделните технически съоръжения съдържат в себе си прилежащите корпуси, укрепвания, арматури, топлоизолация и студоизолация, предохранителни съоръжения срещу шум и пожар, покрития, обшивки, боядисване,
обозначения, като съоръжения за измерване, управление и регулиране
4.1. Съоръжения за отпадъчни води, водни и газови
инсталации
4.1.1. С ъоръжения за канал- Отток, тръбопроводи за отпадни води, съоръжения за събиране на отпадни
ни/отпадни води
води, съоръжения за обработване на отпадни води, подемни съоръжения
4.1.2. Водни съоръжения
Съоръжения за добиване на вода, водоочистни съоръжения и съоръжения
за повишаване на налягането, тръбопроводи, децентрални водонагреватели,
санитарни обекти
4.1.3. Газови съоръжения
Газови съоръжения за промишлена топлина:
съоръжения за намиране на находища и добиване на газ, предавателни
станции, съоръжения за регулиране на налягането и газопроводи, доколкото не са отнесени в група разходи 4.2 или 4.7
4.1.4. Противопожарни съо- Разпръсквателни и СО2 съоръжения, проводи за вода за гасене, стенни
ръжения
хидранти, уреди за гасене на огъня
4.1.5. С ъоръжения за отпад- Инсталационни блокове, санитарни клетки
ни води, водни и газови
съоръжения, други
4.2. С ъоръжения за топлоснабдяване
4.2.1. С ъоръжения за про- Снабдяване с горивни материали,
изводство на топлина топлопредавателни станции, производство на топлина въз основа на горивни
материали или неизчерпаеми енергийни източници, включително включване
в горивни/димоотводни тръби, централни водонагревателни съоръжения
4.2.2. Топлоразпределителни Помпи, разпределителни устройства; тръбопроводи за нагревателни помрежи
върхности в помещения, вентилационни съоръжения за помещения и други
консуматори на топлина
4.2.3. Нагревателни повърх- Отоплителни тела, плоски (панелни) отоплителни системи
ности в помещения
4.2.4. Топлоснабдителни съ- Горивни/димоотводни тръби, доколкото не са обхванати в други групи
оръжения, други
разходи
4.3. В ентилационно-техни- Съоръжения със или без вентилационна функция
чески съоръжения
4.3.1. Вентилационни уредби Съоръжения за отвеждане на въздуха навън, съоръжения за приточен
въздух, съоръжения за отвеждане и приток на въздух без или със термодинамична функция за обработване на въздуха, механични съоръжения
за отвеждане на дим
4.3.2. Частични климатични Съоръжения с две или три термодинамични функции за обработка на въздуха
уредби
4.3.3. Климатични уредби Съоръжения с термодинамични функции за обработка на въздуха
4.3.4. Процесни вентилаци- Съоръжения за отделяне на цветни аерозоли, процесни системи за отпаонно-технически съо- дъчен въздух, всмукателни съоръжения
ръжения
4.3.5. Хладилни уредби
Хладилни уредби с вентилационно-технически съоръжения; уредби за
студопроизводство и за снабдяване с оборотна вода, включително помпи,
разпределни устройства и тръбопроводи
4.3.6. В ен т и лационно-тех- Вентилационни капаци, хладилни капаци, прозорци за отвеждане на въздух;
нически съоръжения, инсталационни двойни дъна, доколкото не са обхванати в други групи разходи
други
4.4. С илнотокови уредби/
съоръжения
4.4.1. С ъоръжения за високо Електроразпределителни устройства, трансформатори
и средно напрежение
4.4.2. С ъоръжения за снаб- Агрегати за добиване на ток, включително охлаждане, уредби за използдяване със собствена ване на отпадъчни газове и снабдяване с горивни материали, централни
енергия
батерийни съоръжения и съоръжения за снабдяване с непрекъснат ток,
фотоволтови съоръжения
4.4.3. Е лек т роразпредели- Главни разпределителни устройства за ниско напрежение, устройства за
телни устройства за компенсация на реактивен ток, съоръжения за максимален контрол
ниско напрежение
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Група разходи
4.4.4. И
 нсталационни съоръжения за ниско напрежение
4.4.5. Осветителни уредби
4.4.6. С ъоръжения за гръмозащита и заземяване
4.4.7. С илнотокови уредби,
други
4.5. Д алекосъобщителни и
информационно-технически съоръжения
4.5.1. Телекомуникационни
съоръжения
4.5.2. Т ърсещи и сигнални
устройства
4.5.3. Устройства за време
4.5.4. Е лектроакустични устройства
4.5.5. Телевизионни и антенни съоръжения
4.5.6. С
 игнални уредби за
опасност и аварийни
уредби
4.5.7. Преносни мрежи
4.5.8. Д
 алекосъобщителни
и и нф о рм а ц ион но технически у редби/
съоръжения, други
4.6. Т ранспортни/подемни
уредби
4.6.1. Асансьори
4.6.2. Ескалатори
4.6.3. К онтролни/обхождащи уредби
4.6.4. Транспортни уредби
4.6.5. Кранови уредби
4.6.6. Транспортни/подемни
уредби, други
4.7. С пецифични по отношение на ползването
съоръжения/уредби

4.7.1. К
 ухненско-технически
съоръжения
4.7.2. С ъоръжения за пране
и почистване
4.7.3. С набдителни съоръжения
4.7.4. Медицинско-технически съоръжения
4.7.5. Лабораторно-технически съоръжения
4.7.6. Т
 ехнически съоръжения за къпални
4.7.7. О хладителни съоръжения
4.7.8. Съоръжения за изхвърляне на отпадъци
4.7.9. С пецифични по отношение на ползването
съоръжения, други
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Забележки
Кабели, проводници, подразпределителни устройства, системи за полагане,
инсталационни уреди
Неподвижни осветителни тела, включително средства за осветление
Уловителни устройства, отводи, заземяване
Честотни преобразуватели

Отделните уредби съдържат прилежащите разпределителни устройства,
кабели и проводници
Повиквателни уредби, повиквателни уредби със светлина и звън, домофони и уредби за отваряне на врати
Устройства за регистриране на час и време
Озвучителни устройства, конферентни и преводачески уредби, дуплексни
уредби и уредби за двустранна симплексна разговорна връзка
Телевизионни уредби, доколкото не са обхванати в търсещите, съобщителни, сигнални и сигнални уредби за опасност, включително предавателни
и приемателни антенни уредби, ретранслатор
Сигнални уредби за пожар, нападение и кражби с взлом, мониторноконтролни уредби, уредби за контрол на достъпа и наблюдение на помещението
Кабелни мрежи за пренос на данни, говор, текст и картина, доколкото
не са обхванати в други групи разходи
Системи за полагане, доколкото не са обхванати в група разходи 4.4.4;
телемеханични устройства, системи за направляване на паркиране

Асансьори за хора, товарни асансьори
Фасадни асансьори и други обхождащи уредби
Автоматични уредби за превоз на стоки, транспортни уредби за архиви/
документи, уредби за пневматична (тръбна) поща
Включително подемни механизми
Подемни платформи
Разходи за здраво свързаните със строителното съоръжение уредби, които
служат на специалното му предназначение, но без строително-конструктивни вграждания (група разходи 3.7)
За разграничаване спрямо група разходи 6.1 е меродавно специфичните
по отношение на ползването съоръжения да изискват технически и планови мероприятия, например изготвяне на работни планове, изчисления,
включване на други технически съоръжения
Оборудване за приготвяне, раздаване и складиране на храна и напитки,
включително прилежащите хладилни уредби
Включително прилежащото оборудване за приготвяне на водата, дезинфекция и стерилизация
Медицински и технически газове, вакуум, течни химикали, разтворители,
пълноподсолена вода, включително складиране, съоръжения за добиване,
предавателни станции, съоръжения за регулиране на налягането, проводи
и отвеждащи арматури
Неподвижни медицинско-технически уреди, доколкото не са обхванати в
група разходи 6.1
Неподвижни лабораторно-технически уреди, доколкото не са обхванати в
група разходи 6.1
Водоочиствателни уредби за плувни басейни, доколкото не са обхванати
в група разходи 4.1
Студоснабдяващи съоръжения, доколкото не са обхванати в други групи
разходи; ледени спортни площадки
Съоръжения за изхвърляне на отпадъци, прахосмукачки устройства, доколкото не са обхванати в група разходи 6.1
Платформено-технически съоръжения, съоръжения за бензиностанции и
миячни уредби
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Група разходи
4.8. А
 втоматизиране на
сгради
4.8.1. А в т о м а т и з а ц и о н н и
системи
4.8.2. Е нергийни (силови)
части
4.8.3. Централни устройства
4.8.4. А вт омат изи ра не на
сграда, други
4.9. Д руги мероприятия по
отношение на техническите съоръжения
4.9.1. О борудване на строителната площадка

4.9.2. С
 келетни конструкции
4.9.3. Мероприятия по обезопасяване
4.9.4. М ероприятия за събаряне
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Забележки
Разходи за автоматизиране на съоръженията, включително прилежащите
разпределителни устройства, кабели и проводници/проводи
Автоматизационни станции, уредби за обслужване и наблюдение, програмиращи устройства, сензори и актори, комуникационни устройства за
обмен на информация, софтуер на автоматизационните станции
Разпределителни шкафове с конструктивно обединени елементи за мощност, управление и обезопасяване
Главни станции с периферни устройства, устройства със системна комуникация по отношение на автоматизационните станции
Мероприятия във връзка със строителната конструкция, които не се
отнасят в отделни групи разходи или които могат да бъдат обхванати в
други групи разходи
Съоръжаване, експлоатиране, почистване на обзавеждането на строителната площадка, например навеси/складове за материали и уреди,
складове, перални, тоалетни и помещения за престой, строителни коли,
смесителни и транспортни съоръжения, енергийни и водни връзки, строителни улици, складови и работни места, обезопасяване на транспорта,
покривни или подови конструкции, строителни табели, строителни и
предпазни огради, осветление, отстраняване на трошляк
Монтиране, престрояване, демонтиране на скелетни конструкции
Обезопасителни мероприятия по наличните строителни съоръжения,
например подхващане на фундамент, укрепване с подпори
Работи по събаряне и демонтаж, включително междинно складиране
на частите, които ще се използват повторно, извозване на разрушения
материал
Мероприятия за възстановяване на състоянието, отговарящо за употреба
по определеното предназначение
Мероприятия за рециклиране, междинно складиране и изхвърляне на
материалите от събарянето, демонтажа или от доизграждането на строителните части или вследствие извършване на строителни услуги
Защитни предохранителни мерки при зимно строителство, като аварийно
остъкляване, покрития и защитни обвивки, затопляне на строителното
съоръжение, почистване на снега
Защита на хората, материалите и функциите; почистване преди пускане
в експлоатация; мероприятия въз основа на изисквания по отношение
защита на водата, ландшафта, звукоизолация по време на строителните
работи; обезопасяване срещу вибрации

4.9.5. В
 ъ зс та новя ва не/ре монт
4.9.6. Р ец и к л и ра не, междинно складиране и
изхвърляне
4.9.7. С троителство в условията на лошо време
4.9.8. Допълнителни мероприятия
4.9.9. Други мероприятия по
отношение на техническите съоръжения,
други
5. Външни съоръжения
Разходи за строителни услуги и доставки за изработването на всички
теренни и транспортни площи, строителни конструкции и технически
съоръжения извън строителното съоръжение, доколкото не са обхванати
в група разходи 2
5.1. Теренни площи
Почвен изкоп и почвен насип; работи на и над земната повърхност
5.1.1. Обработка на терена Разрохване на почвата, подобряване на почвата, например торене, под5.1.2. В егетационно-техни- силващи почвата вещества
ческо обработване на Вегетационни части/парчета, геотекстил, машинно съоръжение
почвата
Включително грижа за окончателното изработване
5.1.3. Н ачини на предпазно Включително грижа за окончателното изработване; без спортни тревни
строителство
площи (виж група разходи 5.2.5)
5.1.4. Растения
Върху подземни гаражи, включително грижа за защита на корените и
5.1.5. Тревни площи
за окончателното изработване
5.1.6. О зеленяване на подработени площи
5.1.7. Водни площи
Близки до природата водни площи
5.1.8. Теренни повърхности, Грижа за развитието
други
5.2. Укрепени площи
5.2.1. Пътища
Укрепени площи за пешеходни и колоездачни пътеки
5.2.2. Улици
Площи за лекотоварен и тежкотоварен транспорт; пешеходни зони с
транспорт за доставка
5.2.3. Площади, дворови
Оформени зелени площи, вътрешни дворове
5.2.4. Места за складиране Площи за складово стопанство
5.2.5. Т ерен и на спор т н и Тревни спортни площи, спортни площи с изкуствена настилка
площадки
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Група разходи
Забележки
5.2.6. Терени на игрища
5.2.7. Релсови съоръжения
5.2.8. Укрепени площи, други
5.3. С троителни конструкции във външни съоръжения
5.3.1. Ограждения
Огради, зидове, врати, порти, бариери на жп прелези
5.3.2. Защитни конструкции Звукоизолационни стени, стени за предпазване от видимост, предпазни
решетки
5.3.3. Зидове, стени
Подпорни и гравитационни стени
5.3.4. Р ампи, стълби, три- Рампи за детски колички и инвалиди, секции за блокиране и управление,
буни
трибуни за зрители на спортни площадки
5.3.5. Покриви/навеси
За предпазване от лошо време, стоянки; дъгови покривни конструкции
за градини
5.3.6. Мостове, прегради
Дървени и стоманени конструкции
5.3.7. К анални и шахтови Строителни съоръжения за транспортно усвояване
строителни съоръжения
5.3.8. В одностроителни съ- Кладенци, водоеми, регулиране на потоци
оръжения
5.3.9. С троителни конструкции във външни съоръжения, други
5.4. Технически съоръжения Разходи за технически съоръжения върху терена, включително снабдяване
във външни съоръже- на строителното съоръжение и отвеждане на отпадъци
ния
5.4.1. С ъоръжения за отвеж- Пречиствателни съоръжения на отпадни води, съоръжения за отводняване
дане на отпадни води на повърхността и строителното съоръжение, събирателни ями, очистители, подемни съоръжения
5.4.2. Водни съоръжения
Съоръжения за добиване на вода, водоснабдителни мрежи, хидрантни
съоръжения, съоръжения за повишаване на налягането и дъждуване
5.4.3. Газови съоръжения
Мрежи за газоснабдяване, съоръжения за течен газ
5.4.4. С ъоръжения за топло- Съоръжения за топлодобив, топлоснабдителни мрежи, отопление на отснабдяване
крити площи и рампи
5.4.5. В ен т и лационно-тех- Строителни елементи на вентилационно-технически съоръжения, нанически съоръжения пример всмукване на външен въздух, издухване на отпадъчен въздух,
студоснабдяване
5.4.6. С илнотокови съоръ- Електроснабдителни мрежи, открити трафопостове, съоръжения за добижения
ване на собствен ток, съоръжения за външно и прожекторно осветление,
включително стълбове и закрепване
5.4.7. Далекосъобщителни и Мрежи от проводници, озвучителни и транспортно-сигнални съоръжения,
информационно-тех- електронни информационни табла, съоръжения за охраняване на обекти,
нически съоръжения насочващи системи за паркиране
5.4.8. С пецифични по отношение на ползването
съоръжения
5.4.9. Технически съоръже- Съоръжения за снабдяване, съоръжения на бензиностанции, технически
ния във външни съо- съоръжения за къпални
ръжения, други
5.5. Вграждания във външни
съоръжения
5.5.1. Общи вграждания
Стопански предмети, например мебели, щендери за велосипеди, табели,
5.5.2. С пециални вгражда- цветарници, кошчета за отпадъци, стълбове за знамена
ния
Вграждания за спортни и игрищни съоръжения, настилки за предвижване
5.5.3. Вграждания във външ- на животни
ни съоръжения, други
5.6. Други мероприятия по Мероприятия във връзка с външните съоръжения, които не се отнасят в
отношение на външните отделни групи разходи за външни съоръжения
съоръжения
5.6.1. О бзавеждане/оборуд- Съоръжаване, експлоатиране, почистване на обзавеждането на строителнаване на строителната та площадка, например навеси/складове за материали и уреди, складове,
перални, тоалетни и помещения за престой, строителни коли, смесителни
площадка
и транспортни съоръжения, енергийни и водни връзки, строителни улици,
складови и работни места, обезопасяване на транспорта, покривни или
подови конструкции, строителни табели, строителни и предпазни огради,
осветление, отстраняване на трошляк
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5.6.2. Скелетни конструкции
5.6.3. Обезопасителни мероприятия
5.6.4. М ероприятия за събаряне
5.6.5. В ъ зс т а новя ва не/р е монт
5.6.6. Р ец и к л и ра не, междинно складиране и
изхвърляне
5.6.7. Строителство при лошо
време
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Забележки
Монтиране, престрояване, демонтиране на скелетни конструкции
Обезопасителни мероприятия по наличните строителни съоръжения, например подхващане на фундамент, укрепване с подпори
Работи по събаряне и демонтаж, включително междинно складиране на
частите, които ще се използват повторно, извозване на разрушения материал
Мероприятия за възстановяване на състоянието, отговарящо за употреба
по определеното предназначение
Мероприятия за рециклиране, междинно складиране и изхвърляне на материалите от събарянето, демонтажа или от доизграждането на строителните
части или вследствие извършване на строителни услуги
Защитни предохранителни мерки при зимно строителство, като аварийно
остъкляване, покрития и защитни обвивки, затопляне на строителното
съоръжение, почистване на снега
5.6.8. Допълнителни меро- Защита на хората, материалите и функциите; почистване преди пускане в
приятия
експлоатация; мероприятия въз основа на изисквания по отношение защита
5.6.9. Други мероприятия по на водата, ландшафта, звукоизолация по време на строителните работи;
отношение на външни- обезопасяване срещу вибрации
те съоръжения, други
6. Обзавеждане и художест- Разходи за всички подвижни или закрепващи се без специални меропривени произведения
ятия неща, които се изискват за използването, за общото ползване или за
художественото оформление на строителното съоръжение и на външните
съоръжения (виж забележките към групи разходи 3.7 и 4.7)
6.1. Обзавеждане
Мебели, например мебели за седене и лежане, шкафове, етажерки, маси;
6.1.1. Общо обзавеждане
тектили, например завеси, стенни украси, килими, бельо; домакински,
стопански, градински и почистващи уреди
6.1.2. С пециално обзавеж- Предмети за обзавеждане, които служат на дадено специално предназнадане
чение, като например научни, медицински, технически уреди
6.1.3. Обзавеждане, други
Пътепоказатели, табели за ориентиране, цветни системи за водене (направляване), рекламни съоръжения
6.2. Художествени произ- Предмети на изкуството за художествено обзавеждане на сградата/строведения
ителното съоръжение и на външните съоръжения, включително носещи
6.2.1. Художествени обекти конструкции, например скулптури, обекти, картини, мебели, антикварни
6.2.2. Художествено оформе- предмети, олтари
ни строителни елемен- Разходи за художествено оформление, например живопис, релефи, мозайки,
ти на сградата/строи- стъклени и ковани работи, работи от дялан камък
телното съоръжение Разходи за художествено оформление, например живопис, релефи, мозайки,
6.2.3. Художествено офор- стъклени и ковани работи, работи от дялан камък
мени строителни елементи на външните
съоръжения
6.2.4. Произведения на изкуството, други
7. С транични разходи при Разходи, явяващи се при планирането и изпълнението въз основа на състроителство
ответните хонорари, такси или по по-нататъшни договорни споразумения
7.1. Задачи на предприемача Разходи, които прави предприемачът с цел надзор/наблюдение и предста7.1.1. Ръководене на проекта вителство интересите на предприемача
7.1.2. Управление на проекта Разходи за управление на проекта в смисъла на HOAI, както и за други
услуги, които са свързани с управлението и контрола на организацията на
проекта, сроковете, разходите и качеството
7.1.3. К онсултации по от- Разходи за консултации, например за организация на работата, за офорношение работата и мяне на работното място, за изработване на функционална програма, за
организацията
планиране протичането на работата и за пускане в експлоатация
7.1.4. Задачи на предприема- Оказване на помощ в процеса на строителството
ча, други
7.2. Подготовка на планира- Анализ на мястото, експертиза на строителната основа, експертиза за
нето на обекта
транспортните връзки, анализ на наличността, например проучвания за
7.2.1. Проучвания
състоянието на сградата при мероприятия за преустройство и модернизация, проучвания на поносимостта на околната среда
7.2.2. Установяване на стой- Експертизи за установяване на стойността на сградата, доколкото не са
ността
обхванати в група разходи 1.2.6
7.2.3. Г р а д о у с т р о й с т в е н и Подготвителни проучвания по отношение на застрояването
услуги
7.2.4. Услуги по отношение Подготвителни проучвания на плана за озеленяване
планирането на ландшафта
7.2.5. Конкурси
Разходи за конкурси за представяне на идеи и реализация
7.2.6. П одготовка на планирането на обекта,
други
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Група разходи
7.3. У
 слуги на архитекти и
инженери
7.3.1. Сгради
7.3.2. С ъоръжени я на открито
7.3.3. О бразуващи помещения разширения
7.3.4. И н ж е н е р н и с т р о и телни съоръжения и
т ранспортни съоръжения
7.3.5. П ланиране на носещата конструкция
7.3.6. Техническо оборудване
7.3.7. Услуги на архитекти и
инженери
7.4. Е кспертизи и консултации
7.4.1. Термична строителна
физика
7.4.2. Звукоизолация и акустика на помещението
7.4.3. З емна механика, земно строителство и изграждане на основите
7.4.4. Измервания
7.4.5. Осветителна техника и
техника за работа при
дневна светлина
7.4.6. Е кспертизи и консултации, други
7.5. Изкуство
7.5.1. Конкурси за произведения на изкуството/художествени предмети
7.5.2. Хонорари
7.5.3. Изкуство, други

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

Забележки
Разходи за обработване на описаните в HOAI услуги (хонорари за основни
услуги и специални услуги), съответно след договорно споразумение

Разходи за обработването на описаните в HOAI услуги (хонорари за основни
и специални услуги), съответно след договорно споразумение

Измервателно-технически услуги с изключение на услуги, които се извършват въз основа държавно-правни предписания за целите на топографско
измерване и на кадастъра за недвижими имоти
(виж група разходи 7.7.1)
Разходи за провеждане на конкурси за изработване концепция за художествени произведения или художествено оформени строителни елементи
Разходи за идейно-творчески услуги по отношение на художествените произведения или художествено оформените строителни елементи, доколкото
не се съдържат в група разходи 6.2.0

7.6. Финансиране
7.6.1. Р азходи за финанси- Разходи за набавяне на дълготрайни финансови средства, за отпускане
ране
на чуждестранен капитал, за набавяне на междинни кредити и частични
остойностявания на дълготрайните финансови средства
7.6.2. Лихви преди започване Разходите за всички лихви във връзка с финансирането на проекта до
на ползването
момента на започване на ползването
7.6.3. Финансиране, други
7.7. О бщи странични строителни разходи
7.7.1. Проверки, разрешител- Разходи във връзка с проверки, разрешителни и приемания, например
ни, приемания
проверка на планирането на носещата конструкция, такси за измервания
за кадастъра за недвижими имоти
7.7.2. Разходи за стопанис- Надзор на строителната площадка, обезщетения по отношение на ползваване
нето по време на строежа; откриване на бюра за ръководене на строежа
на строителната площадка, както и тяхното отопление, осветление и
почистване
7.7.3. Разходи за мостри
Моделно-макетни методи на изпитване, образци/прототипи, опити по
отношение на пригодността, измервания по отношение на пригодността
7.7.4. Производствени разхо- Разходи за временна работа, по-специално на технически съоръжения до
ди по време на строежа пускане в експлоатация
7.7.5. Общи странични стро- Разходи за размножаване и документация, пощенски и телефонни такси,
ителни разходи, други разходи за строителни празници, например полагане на основи и др.
7.8. Други странични строителни разходи

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

Прогнозна строителна стойност към чл. 12, ал. 2, т. 1 от приложение № 1 на методиката в евро
на кв. м от бруто РЗП на сградата, без ДДС
№

Вид сграда

Средни цени за категории
стандарт подобрена лукс
220
258
302

1. Пететажна монолитна жилищна сграда
1а. Пететажна жилищна сграда – ППП
1б. Пететажна жилищна сграда – ЕК
2. Двуетажна еднофамилна къща
275
317
370
3. Едноетажна самостоятелна монолитна универсална търговска сграда
321
345
378
4. Едноетажна самостоятелна универсална производствена сграда
263
305
5. Четириетажна универсална търговска сграда
280
310
370
6. Четириетажна универсална производствена сграда
268
289
7. Пететажна административна сграда
303
333
390
8. Двуетажна административно-търговска сграда
297
342
380
9. Еднофамилна вила на два етажа
351
394
455
10. Едноетажна постройка лек тип
139
177
11. Универсални навеси с три стени
69
12. Едносекционна панелна сграда
205
13. Производствено хале от сглобяем стоманобетон
260
14. Производствено хале, стомана – студено
273
15. Производствено хале, стомана – топло
334
373
16. Монолитен гараж в двор
132
17. Едноетажна търговска сграда от стоманена конструкция
354
402
18. Едноетажна обслужваща монолитна сграда
307
358
19. Едноетажна обслужваща сграда – стоманена конструкция
300
346
20. Хотел *** – категория „три звезди“
269
21. Хотел ** – категория „две звезди“
245
22. Мотел *** – категория „три звезди“
23. Четириетажна монолитна жилищна сграда
236
280
315
Забележка. Под „Бруто РЗП“ на сградата се разбира пълната строителна РЗП на сградата, представляваща дефинираната РЗП в § 5, т. 18 от ЗУТ, плюс площта на всички етажи под нивото на терена, т.е.
всички подземни етажи.
Норма времетраене в инвестиционното проектиране към чл. 8, ал. 2 от приложение № 1 на методиката
Фаза

Видове дейности, съпътстващи изготвянето на техническата документация на инвестиционния проект

Времетр.
в дни

Видове дейности по изготвяне на
техн. документация на инвестиционния проект

Времетр.
в дни

1

2

3

4

5

Фаза 1 –
Предварителни
(п р ед и нвестиц и о н н и)
п роу ч вания

1. Изясняване на инвестиционното
намерение
2. Проучвания за определяне на линии
и обем на застрояване, съобразяване
с действащ ПУП
3. Специфични проучвания при реконструкции, пристрояване и надстрояване (заснемания, оглед на контрукция
и инсталации)
4. Оглед на строителната площадка
5. Геодезическо заснемане (гранични
линии и теренни коти), оформяне на
графичен материал
6. Сравняване на имотни граници с
кадастрални данни и регулация
7. Хидрогеоложко обследване
8. Изготвяне на хидрогеоложки доклад
9. Проучвания на условия за присъединяване, обследване на съществуващата
канализация и водопровод
10. Технологични проучвания за избор

1
1

2
1
2
1
2
1
1
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на оферта, предлагаща оптимална
технология – за обекти, при които
технологичното решение е определящо
11. Технико-икономическа обосновка
за определяне на икономическата
целесъобразност и ефективност на
инвестиционното строително намерение, в т.ч. за избор на подходящ
негов вариант
12. Прогнозен график за продължителност на строителството от откриване
на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до
предаване на обекта от строителя на
възложителя с акт образец 15
13. Определяне на прогнозна стойност
на строителното намерение

ВЕСТНИК
3

БРОЙ 37
4

5

3

3

1
1
Общо:
20 дни

Фаза 2 –
Об ем но устройствени
п роу ч вания

1. Определяне очертанията на бъдещите обекти за застрояване, така че те да
отговарят на зададените с действащия
подробен устройствен план и/или на
нормативно допустимите мерки, разстояния и плътност на застрояване;
определяне обема на застрояване в
рамките на зададените с действащия
подробен устройствен план и/или в
рамките на нормативно допустимите
височина – етажност, интензивност
на застрояване
2. Определяне на задължителните
изисквания и параметри за опазването
на недвижими културни ценности и
тяхната среда, както и за интегриране
на новото застрояване към тях
3. Предварителни разговори за възможностите за одобряване на проекта
4. Предварителна оценка на стойността
на обекта, сравнение със зададените
финансови параметри
5. Изработване на план-график със
съществените дейности, свързани с
проектирането и строителството
6. Обобщаване, изясняване и документиране на резултатите от фазата

1

1. Представяне на обобщено функционално-пространствено решение за
отделните етажи на сградата (сградите)
2. Представяне на обобщено обемнофасадно решение на сградата (сградите)
3. Определяне на обобщено оформяне
на околното пространство на сградата
(сградите) в поземления имот или в
групата поземлени имоти
4. Обобщено решение на инженерните
мрежи в поземления имот (имоти),
когато това има съществено значение
за функционалното и архитектурнообемното решение

2

1

2

2
1
2
3
2
Общо:
11 дни

Фаза 3 – 1. Определяне очертанията на бъдещиИ д е е н те обекти за застрояване, така че те да
проект
отговарят на зададените с действащия
подробен устройствен план и/или на
нормативно допустимите мерки, разстояния и плътност на застрояване;
определяне обема на застрояване в
рамките на зададените с действащия
подробен устройствен план и/или в
рамките на нормативно допустимите
височина – етажност, интензивност
на застрояване
2. Определяне на задължителните
изисквания и параметри за опазването
на недвижими културни ценности и
тяхната среда, както и за интегриране на новото застрояване към тях
3. Предварителни разговори за възможностите за одобряване на проекта

6

1

1
1

Общо:
11 дни
1. Ситуационно решение, изработено
върху геодезично заснемане, комбинирана скица от кадастралната карта
(кадастралния план) и от действащия
подробен устройствен план или върху
извадка от действащия ПУП
2. Разпределения на всички етажи и
план на покривните линии
3. Фасадни изображения, изясняващи
външното оформяне на обемите
4. Напречни и надлъжни вертикални разрези, изясняващи височините,
нивата и вертикалната комуникация
в сградата
5. Перспективни и аксонометрични
изгледи
6. Фотомонтажи, компютърна анимация, макети и др.
Когато идейният проект служи за

2
5
3

3
2
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4. Предварителна оценка на стойността
на обекта в сравнение със зададените
финансови параметри
5. Изработване на план-график със
съществените дейности, свързани с
проектирането и строителството
6. Обобщаване, изясняване и документиране на резултатите от фазата

1. Изработване и събиране на документи и доказателства за процедура
по одобряване или съгласувателни
действия, необходими разговори в
община с представяне и на материали
от останалите специалности
2. Набавяне на допълнителни необходими документи за одобряване
3. Допълване и оформяне на документацията, обяснителните текстове
и изчисления
Забележка: В „необходими документи“
не се включват предварителни договори
с експл. дружества, чието набавяне е
задължение на възложителя.

ВЕСТНИК
3
1
1

1
Общо:
6 дни

1
2
1
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4
възлагане на строителство по реда
на ЗУТ
7. Количествена сметка за архитектурно-строителните работи
8. Спецификация на основните предвидени за влагане строителни продукти
(материали, изделия)

1. Изготвяне на документация, предназначена за работа на останалите
специалисти, както и координиране
и съгласуване на техническите им
решения
2. Продължаване на работа по времевия план за строителство на основата
на договорените срокове с отделни
изпълнители
3. Проверка на съответствието между
технологично планираното от проектантите време за изпълнение с
действителния времеви план

3

1

1

5
3
3
Общо:
26 дни

1. Ситуационно решение върху геодезично заснемане, комбинирана скица
от кадастралната карта (кадастралния план) и от действащия подробен
устройствен план или върху извадка
от действащия ПУП, в което се посочват точното местоположение на
обекта, разстоянията до регулационните линии, между сградите в имота
и до съседните сгради, постигнатите
показатели на застрояване, площите
за озеленяване, площите, осигуряващи
необходимите места за паркиране на
открито, както и подходът към уличната мрежа
2. Разпределения на всички етажи и
план на покривните линии, изясняващи размерите и площите на всички
помещения и на отворите в тях, предвидените материали или минималните
изисквания към тях, за обработката
на стени, подове, тавани, стълбища и
други части на сградата
3. Фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите,
употребените материали и тяхната
обработка
4. Напречни и надлъжни вертикални разрези, изясняващи височините,
нивата, вертикалната комуникация в
сградата, наклоните на покривните
равнини, изолациите, подовите конструкции и настилки
5. Чертежи с подвижно и неподвижно
архитектурно и технологично оборудване и обзавеждане
6. Обяснителна записка
7. Количествена сметка за видовете
архитектурно-строителни работи

Общо:
4 дни
Фаза 5 –
Работен
проект
(работни
чертежи и
де та й л и)

5

1. Допълнителни чертежи с подробни
параметри и фрагменти от по-важни
части на обекта, поясняващи проектните решения
2. Архитектурни детайли в подходящ
мащаб, изясняващи изпълнението на
отделни СМР в интериора и екстериора на обекта, в т.ч. покриви, стени,
тавани, подове, настилки, облицовки,
изолации, дограми, козирки, стълби,
парапети, комини, шахти и др.
3. Обяснителна записка, която освен
описанията, посочени в записката на
ТП, съдържа:
спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали,
изделия, комплекти и системи) по част

3

6

5

3
3
1
3
Общо:
24 дни

10

20
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архитектурна с технически изисквания
към тях в съответствие с действащи
норми и стандарти
4. Решение за цветово оформление на
обекта (сградата): цветовото третиране и вида на фасадните, цокълните и
покривните материали;
местата и размерите на фасадните
пана и реклами.
Общо:
5 дни

2

2
Общо:
34 дни

Общо минимално времетраене на Общо: Общо минимално времетраене на дей- Общо:
дейностите
46 дни ностите по изготвяне на техническата 95 дни
документация
Забележки:
1. Н астоящата норма на времетраенето в инвестиционното проектиране е изготвена във връзка с разпоредбите на чл. 8 от приложение № 1 и се основава на „Описание на основните проектантски услуги,
включени в отделните фази“ – чл. 19, ал. 2 от приложение № 1 към Методиката за определяне на
размера на възнагражденията за предоставени проектантски услуги в устройственото планиране и
инвестиционното проектиране.
2. При самостоятелно възлагане на фаза 3 или фаза 4 към времетраенето им се добавя това на предходните фази.
3. При възлагане на точно определени дейности от таблицата, когато това не противоречи на други нормативни документи, времетраенето се определя от конкретно възложеното.
4. М инималните срокове за изготвяне на инвестиционен проект се определят като сбор от определените
дни в колони 3 и 5.
5. Проектантски бюра, включващи в състава си повече от двама архитекти и проектанти от инженерните
специалности, могат да редуцират времетраенето на дейностите по колона 4 с до 30 %.
6. За определяне на времетраенето в зависимост от хонорарната зона, към която се отнася обектът, се
използват следните корекционни коефициенти:
Хонорарна зона
Коефициент
I
0,50
II
0,75
III
1,00
IV
1,25
V
1,50
7. Времетраенето в дни се определя за 8-часов работен ден. При необходимост от съкратени срокове се
допуска времетраенето да се изчислява за работен ден с продължителност до 12 часа, като себестойността на проектантската услуга се завишава с коефициенти 1,2 до 1,5, съгласно чл. 6 от методиката,
съответстващи на удълженото работно време.
Приложение № 2
към чл. 7, ал. 2
Себестойност на проектантски услуги по част „Архитектурна – устройствено планиране“
1. Област на приложение
Прилага се при определяне на себестойността на дейностите при изработване на схеми и планове в
устройственото планиране (в обем и съдържание съгласно Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове) (ДВ, бр. 57 от 2001 г.).
2. Основни принципи
2.1. Законосъобразност;
2.2. Приемственост с нашата и европейската проектантска практика;
2.3. Обвързване с пазарните механизми и условия;
2.4. Вариантност и яснота при определяне на себестойността на проектните работи.
3. Видове планове и схеми съгласно нормативната уредба и тяхната себестойност
Таблица № 1
Нива
Национално
ниво
Регионално ниво

Локално ниво

Вид план (схема) съгласно Наредба № 8 от 2001 г.
Нац. устр. схема, специализирани устр. схеми,
районни устр. схеми
Комплексни район. устройствени схеми
Специализирани район. устройствени схеми

Себестойност

план-сметка по
план-сметка по
план-сметка по
по таблица № 4
ОУП на общини и части от общини
план-сметка по
по таблица № 4
ОУП на градове със землищата им и на селищни по таблица № 4
образувания с национално значение
Директивна план-схема за територ. структура и план-сметка по
обемно-пространствено изграждане
по таблица № 4

вложено време
вложено време
вложено време или
вложено време или

вложено време или
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Вид план (схема) съгласно Наредба № 8 от 2001 г.
План-схема на комуникацион. транспортната
система към ОУП
План-схема за организация на МОПТ
Подробни
ПРЗ
устройствени
ПЗ
планове (ПУП) ПР
ПУР
РУП, в т.ч.: фасадни планове и разрези
Парцеларен план

Себестойност
план-сметка по вложено време или
по себестойност съгласно КИИП

Нива

4. Структура на себестойността на устройствените схеми и планове
Себестойността на устройствените схеми и
планове се определя на база:
4.1. Оценка на състоянието на територията
преди проекта (топография, геология, ландшафт,
защитеност като екосреда, паметници на културата,
степен на изграденост на инженерните мрежи);
4.2. Оценка на необходимите за постигане показатели (застроеност, плътност на застрояване,
устройствено зониране, проектни дейности по
опазване на екологичната среда и др.);
4.3. Площта на територията в обхвата на плана
(схемата) и съответстващата є цена на земята в
левове по данъчна оценка съгласно Закона за
местните данъци и такси (ЗМДТ – таблица № 1
и таблица № 2).
Себестойността на проектните работи се определя по следния начин:
а) дават се оценки на показателите, изброени
по-долу, от 1 до 5 точки; сборът от оценките
отразява диагнозните и прогнозните качества на
плана или схемата;
б) цената на земята в обхвата на плана е другият критерий, който формира себестойността
на проектните работи и се изчислява съгласно
таблици № 1 и № 2 в зависимост от вида на
земята – урбанизирана, земеделска земя, земи в
горския фонд, или сума от цените на видовете
земи, обхванати от плана или схемата.
5. Показатели, характеризиращи плана или
схемата и тяхната оценка
5.1. Топографски и геоложки
дадености, усложняващи
проектирането
– от 1 до 5 т.
5.2. Ландшафтна даденост,
строително и паметниково
опазване, усложняващи
проектирането съгласно
норми на НИПК и др.
– от 1 до 5 т.
5.3. С тепен на изграденост
на инженерните мрежи
и комуникации
– от 1 до 5 т.
5.4. П лътност на застрояване –
съгласно Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони (ДВ,
бр. 3 от 2004 г.) или по
задание за проектиране
– от 1 до 5 т.
до 20 % – 1 т.;
до 40 % – 2 т.;
до 60 % – 3 т.;
до 80 % – 4 т.;
до 100 % – 5 т.
5.5. Вид на устройствената зона съгласно Наредба № 7 от 2003 г., ЗМДТ

100 % съгласно таблица № 4
80 % съгласно таблица № 4
20 % съгласно таблица № 4
12 % съгласно таблица № 4
план-сметка по вложено време
план-сметка по вложено време

и Закона за устройство и застрояване на Столичната община
или съгласно заданието
– от 1 до 5 т.
– Зони за озеленяване
– 1 т.
– Зони за спорт и атракции
– 2 т.
– Производствени и складови зони,
терени специфични нужди
– 3 т.
– Защитени територии, обществено
обслужващи зони, смесени многофункционални зони, жилищни
зони
– 4 т.
– Централни устройствени зони
– 5 т.
5.6. Предвиждане на проекта за защита на
околната среда и екологичните условия
като степен на сложност
– от 1 до 5 т.
6. Цена на земите в обхвата на плана или схемата
Цената на земите се определя съгласно таблица № 1 и таблица № 2, които са извадка от
Закона за местните данъци и такси като базисни
данъчни стойности – валидни за цяла България
(всички коригиращи коефиценти и допълнителни
подобрявания са приети за К=1).
Базисната стойност на земите се определя
съгласно таблица № 2 и таблица № 3, аналогични
съответно на таблица № 3 (колони 7 и 8) към чл. 13,
ал. 1 и таблица 11 към чл. 20 от приложение № 2
към ЗМДТ, по които се изчисляват данъчните
оценки на земята в строителните граници и извън
тях – валидни за цяла България. Базисната данъчна стойност и всички корекционни коефиценти
за подобрения са приети за К=1, поради което
базисните стойности на земите в таблици № 2 и
№ 3 са в лв./кв. м.
6.1. Урбанизирани територии
Таблица № 2
Урбанизирани територии – базисна стойност на
земята в обхвата на плана (схемата) в лв./кв. м
категория
в строителизвън строинаселени места ни граници телни граници
София
25.7
23.4
Варна
25.7
23.4
Бургас
21.1
18.7
Стара Загора
21.1
18.7
Пловдив
21.1
18.7
I, 1 група
18.7
16.4
I, 2 група
9.0
6.8
II категория
6.5
5.4
III категория
5.4
4.3
IV, V категория
4.3
3.2
VI, VII, VIII
2.4
2.2
категория
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6.2. Земеделски земи

Таблица № 3

Земеделски земи в обхвата на плана (схемата) – базисна данъчна стойност по
категории (лв./кв. м) (чл. 20 от приложение № 2 на ЗМДТ – таблица № 11)

Начин на трайно
ползване

I

1

2

Трайни насаждения

II
3

III
4
0,270

IV
5

0,338

0,306

0,234

Ниви

0,188

0,168

0,147

0,129

Ливади

0,122

0,111

0,098

0,084

V

VI

6

7

0,180

VII

VIII

8

9

IX

Х

10

11

0,063

0,039

0,014

0,050

0,035

0,023

0,009

0,032

0,023

0,014

0,005

0,147

0,090

0,098

0,081

0,066

0,054

Пасища
0,072
0,066
0,059
0,050
0,039
0,032
0,018
0,014
0,008
0,003
Забележка. При промяна на тези таблици в ЗМДТ (Закон за местните данъци и такси) същите се прилагат автоматично в тази методика.
6.3. Земи в горски фонд
Цените на земи от горския фонд се оценяват като гори върху земеделски земи с трайни насаждения по таблица № 3 (съгласно чл. 19, ал. 2 от приложение № 2 на ЗМДТ).
7. Себестойност на плановете и схемите
Получените стойности – от една страна, сумата от точки, чрез които са оценени показателите на
проекта, и от друга страна – цената на земите, получена по таблици № 1 и № 2, определят основната
себестойност на плановете и схемите съгласно таблица № 4.
Таблица № 4
Зони за себестойност на устройственото планиране
Цена на
земята,
хил. лв.
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
300
350
400
450
500
600

Зона І
до 10 т.
себест. лв.

Зона ІІ
11 – 15 т.
себест. лв.

Зона ІІІ
16 – 20 т.
себест. лв.

Зона ІV
21 – 25 т.
себест. лв.

Зона V
26 – 30 т.
себест. лв.

840
1690
3370
5050
6740
8420
10110
11600
12710
13830
14940
16040
17160
18280
19260
20180
21110
22040
22970
23900
24800
25750
26680
27580
28510
29460
33420
37020
40650
44270
47900
53560

1053
2110
3790
5473
7160
8843
10483
11878
12990
14108
15215
16320
17440
18525
19490
20413
21343
22273
23203
24125
25038
25983
26905
27813
28748
30450
34320
37928
41555
45178
49315
54793

1265
2530
4210
5895
7580
9265
10855
12155
13270
14385
15490
16600
17720
18770
19720
20645
21575
22505
23435
24350
25275
26215
27130
28045
28985
31440
35220
38835
42460
46085
50730
56025

1478
2950
4630
6318
8000
9688
11228
12433
13550
14663
15765
16880
1800
19015
19950
20878
21808
22738
23668
24575
25513
26448
27355
28278
29223
32430
36120
39743
43365
46993
52145
57258

1690
3370
5050
6740
8420
10110
11600
12710
13830
14940
16040
17160
18280
19260
20180
21110
22040
22970
23900
24800
25750
26680
27580
28510
29460
33420
37020
40650
44270
47900
53560
58490
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Зона І
до 10 т.
себест. лв.

Зона ІІ
11 – 15 т.
себест. лв.

Зона ІІІ
16 – 20 т.
себест. лв.

Зона ІV
21 – 25 т.
себест. лв.

Зона V
26 – 30 т.
себест. лв.

58490
63330
67920
72430

59700
64478
69048
73734

60910
65625
70175
75038

62120
66773
71303
76341

63330
67920
72430
77645

Забележки:
1.   Стойностите под 5000 лв. и над 1 000 000 лв.
могат да се договарят по вложено време или да
се екстраполират.
2.   Междинните стойности се интерполират.
3.   При смяна на предназначението на земите
се определят оценки на показателите и цена
на земята съгласно бъдещото предназначение
на територията.
4.   Когато в обхвата на плана или схемата попадат различни видове територии, общата
себестойност е сбор от отделните стойности.
5.   Актуализацията на планове и схеми се определя в процент от себестойността за нов
план или схема, като се приспада процентът
на използваемост на действащия.
6.   При РУП силуетните планове се договарят
допълнително по вложено време или съгласно приложение № 1 за инвестиционно
проектиране.
7.   Цената, определена по таблица № 4, е за
подробни планове за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ).
8.   Цените за устройствените и специализираните
схеми се договарят между 30 и 60 % от цената
по таблица № 4.
9.   При инфлация над 3 % годишно (по данни
на Националния статистически институт за
текущата година) цените се коригират с процента на инфлация.
10. При участие в процедура по ЗОП или пряко
договаряне цената по таблица № 4 може да
се намали до 20 % по преценка на главния
проектант.
8. Корекционни коефициенти
Получената себестойност по таблица № 4 е
основна и същата се коригира в зависимост от
допълнителни изисквания, като:
8.1. Се създава документация в различни мащаби съгласно Наредба № 8 от 2001 г. за обема
и съдържанието на устройствените планове –
К = 0,8 – 1,5.
8.2. При липса на по-високо ниво на устройствено планиране – К = 1 – 2,5 (за ІІІ до VІІІ
категория населено място).
8.3. Отдалеченост на териториите – К = 1 – 1,8
(за ІІІ до VІІІ категория).
Забележка. Когато при определяне на стойността
се прилагат два или повече корекционни коефициента, те се начисляват върху цената поотделно.
9. Допълнителни проучвания и планови схеми
9.1. Регулационен план – 20 % от себестойността по таблица № 4.
9.2. Задължителни схеми съгласно Наредба № 8
от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, като процент от себестойността по
таблица № 4 и корекциите по т. 7.
– инженерна геология
4
– водоснабдяване
3
– канализация
4

– електрификация
4
– газификация
3
– озеленяване
8
– санитарно-хигиенна обосновка
5
– схема на комуникациите
10
– схема на собствеността
5
– схема идейна вертикална планировка
11
– набиране на допълнителна техническа
информация
10
9.3. Допълнителни схеми
– топлофикация
4
– телефонизация
2
– радиофикация
2
– о бществено обслужване – социална
инфраструктура
3
– комплексна оценка на екологическата
обстановка
5
– с борна схема на техническа
инфраструктура
4
10. Фази на проектиране
10.1. Предварителен проект – 70 %
10.2. Окончателен проект – 30 %
10.3. Еднофазно проектиране – 80 %
11. Други устройствени проектни работи
Себестойността на неупоменати и специфични
проектни работи в устройственото планиране се
договаря свободно по вложено време с план-сметка.
Към тези работи спадат:
– експертизи;
– документации за обществени поръчки;
– специални устройствени проекти;
– разработване на нормативни документи;
– други.“
Заключителни разпоредби
§ 9. Изменението и допълнението на Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в
устройственото планиране и в инвестиционното
проектиране влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 10. Настоящото изменение и допълнение на
Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски
услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране се приема на основание
чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове,
чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс,
чл. 6, т. 7 и чл. 20, ал. 1, т. 5 от Закона за камарите
на архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране и чл. 5, т. 8 от Устава на Камарата
на архитектите в България.
Методиката е приета от 18-ото извънредно
общо събрание на Камарата на архитектите в
България на 9.03.2019 г.

3197

Председател:
Б. Игнатов

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-19-7706-90
от 19 април 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и чл. 32,
ал. 1 от ЗА одобрявам проекта на подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) в землището на с. Кичево и план-схема
в участъка на урбанизираната територия на
община Варна и община Аксаково, област Варна, за обект: „Външно електрозахранване на
ПИ 37099.61.229 по КККР на с. Кичево, община
Аксаково“, попадащ в територията на община
Варна и община Аксаково, област Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област Варна пред Административния съд – Варна.
Областен управител:
Ст. Пасев
3291

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 1387
от 29 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване
на ПИ 40124.134.219“, в зона по § 4 от ЗСПЗЗ,
с трасе в обхват на части от ПИ с идентификатори 40124.134.220, 40124.134.79, 40124.134.28 и
40124.134.63, земеделска територия, общинска
собственост, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, землище
с. Крушевец, община Созопол.
Решен иет о може да се обжа л ва по реда
на ч л. 215 от ЗУ Т п ред А дминист рат ивни я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
Председател:
Кр. Германова
3292
РЕШЕНИЕ № 1388
от 29 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет –
гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Външно ел. захранване на
ПИ 40124.134.95“, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, с трасе в обхват на части от ПИ с идентификатори
40124.134.79 и 40124.134.94, земеделска територия,
общинска собственост, зона по § 4 от ЗСПЗЗ,
землище с. Крушевец, община Созопол.
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Решениет о може да се обжа лва по реда
на ч л. 215 от ЗУ Т пред А дминист рат ивни я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
Председател:
Кр. Германова
3293
429. – 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 май 2019 г.
3384
61. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност професор към катедра „Мениджмънт
и а л тернат ивен т у ризъм“, област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.9. Туризъм,
научна специалност „Икономика и управление“,
дисциплина „Здравен, балнео- и СПА туризъм“,
със срок на подаване на документите 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Код на
процедурата: ABM – Р – 0419 – 04. Документи
по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия
университет, София, бул. К лимент Охридски
№ 10, тел. 02/91907, вътр. 445.
3311
62. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност доцент към катедра „Икономика и
управление на ресурсите и природоползването“, област на висше образование 3. Социални,
ст опанск и и п равни нау к и, п рофесиона лно
направление 3.7. А дминистрация и управление, научна специалност „Икономика и управление“, дисциплина „Макроикономика“, със
срок на подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Код на
процедурата: ABM – AsP – 0419 – 05. Документи
по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия
университет, София, бул. К лимент Охридски
№ 10, тел. 02/91907, вътр. 445.
3312
63. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност професор към катедра „Дървообработващи машини“, област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство,
нау чна специа лност „Тех нологи я, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост“, дисциплина
„Рязане на дървесината и режещи инструменти“,
със срок на подаване на документите 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Код на
процедурата: W W W – Р – 0419 – 06. Документи
по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия
университет, София, бул. К лимент Охридски
№ 10, тел. 02/91907, вътр. 445.
3313
64. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична
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длъжност професор към катедра „Дендрология“
в област на висше образование 6. Аграрни науки
и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност
„Горски култури, селекция и семепроизводство“,
дисциплина „Горска генетика и селекция“, със
срок на подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Код на
процедурата: FOR – P – 0419 – 07. Документи
по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия
университет, София, бул. К лимент Охридски
№ 10, тел. 02/91907, вътр. 445.
3314
65. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност професор към катедра „Патология на
растенията и химия“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско
стопанство, научна специалност „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания
в горите“, дисциплина „Горска фитопатология“,
със срок на подаване на документите 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Код
на процедурата: ELA – Р – 0419 – 08. Документи
по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия
университет, София, бул. К лимент Охридски
№ 10, тел. 02/91907, вътр. 445.
3315
28. – Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, обявява конку рс за заемане на академичната длъжност
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.2. Дентална медицина, научна
специалност „Протетична дентална медицина“,
за нуждите на катедра „Ортодонтия“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Прием на документи – в деканата на
Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги
Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13
до 14 ч., тел. 02/952 22 10.
3286
929. – Медицинският университет – София,
Медиц инск и фа кул те т, обя вя ва кон к у рс за
един професор в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Кардиология“, за нуждите на Катедрата по
спешна медицина на база Клиника по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1527,
ул. Бяло море № 8, Клиника по кардиология,
УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/9432
226.
3347
230. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
професори в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Генетика“, за
нуждите на Катедрата по медицинска генетика
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
ул. Здраве № 2, СБАЛАГ „Майчин дом“, ет. 6,
стая № 661, тел. 02/952 03 57.
3348
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231. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Гръдна хирургия“, за нуждите на Катедрата по
белодробни болести на база Клиника по гръдна хирургия към МБАЛББ „Света София“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
бул. Акад. Иван Гешов № 19, МБА ЛББ „Св.
София“ – ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки
ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202 от 8 до 16 ч.
3349
232. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Имунопатология и алергология“, за нуждите на
Катедрата по алергология към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, бул. Георги Софийски № 1, Катедра
по алергология, кабинет № 5 – Венета Ранева,
тел. 02/9230 226 от 8 до 14 ч.
3350
233. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Имунология“, за нуждите на Катедрата по клинична
имунология на база Лаборатория по клинична
имунология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
бул. Георги Софийски № 1, Катедра по клинична
имунология, тел. 02/9230 690.
3351
234. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Ревматология“, за нуждите на Катедрата по
вътрешни болести на база Клиника по ревматология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
бул. Георги Софийски № 1, канцелария на Катедрата по вътрешни болести, тел. 02/9230 346.
3352
235. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
нау к и, нау чна спец иа лнос т „Биох им и я“, за
нуждите на Катедрата по медицинска химия и
биохимия – сектор „Медицинска биохимия“ към
Медико-биологичен комплекс, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1431, ул. Здраве
№ 2, ет. 3, стая 344, тел. 02/9172 656.
3353
236. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
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направление 7.1. Медицина, научна специалност „Клинична лаборатория“, за нуждите на
Катедрата по клинична лаборатория на база
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, бул. Георги
Софийски № 1, канцелария на Катедрата по
клинична лаборатория – нов лабораторен блок,
ет. 2, тел. 02/9230 929.
3354
237. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“,
за нуждите на Катедрата по анестезиология и
интензивно лечение – един за база К линика
по анестезиология и интензивно лечение към
УМБАЛ „Света Анна“ и един за база Клиника
по анестезиология и интензивно лечение към
УМБАЛ „Света Екатерина“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, бул. Пенчо
Славейков № 52А – в сградата на УМБАЛ „Света
Екатерина“, тел. 02/9230 570.
3355
414. – Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява
конкурс за главен асистент по професионално
направление 4.3. Биологически науки, специалност „Физиология на растенията“, лаборатория
„Фотосинтеза – активност и регулация“, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в института,
адрес: София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 21,
тел.: 872-81-70 и 979-26-06.
3303
91. – „ А д ж и б а д е м С и т и К л и н и к М БА Л
Токуда“ – ЕАД, с решение на Научния съвет
(протокол № 26 от 19.03.2019 г.) обявява конкурс
за един доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Вътрешни болести“, за нуждите на Клиника по
вътрешни болести, Отделение по ендокринология и болести на обмяната. Конкурсът е със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Заявления и документи – в деловодството на болницата, бул. Н. Вапцаров № 51Б.
За справки – тел.: 02/403 4228, 02/403 4221.
3317
4. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработена план-схема на кабелна линия НН
на обект: „Външно кабелно електрозахранване
0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф ШК-5 до
нов РК-3 пред УПИ ХІХ-2672, кв. 102 по плана
на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна. Проектът за подробен устройствен план е
изложен за разглеждане в техническата служба
на Община Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемен ден
на техническата служба е всеки вторник от 9
до 12 ч. и от 13 до 16 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
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лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Аксаково.
3287
36. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за „Транспортен достъп“ между имоти
с идентификатори 43243.36.1 и 43243.37.7 м. Банята по КККР на с. Левуново, община Сандански,
област Благоевград. Трасето на транспортния
достъп е с дължина 20,05 м и преминава през
поземлен имот с идентификатор 43243.36.3, м. Банята, с. Левуново – канал на община Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая
№ 406, ет. 4 в сградата на община Сандански
и може да се прегледа от заинтересуваните всеки работен ден в определеното приемно време
на Община Сандански. 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.
3288
37. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Нова водопроводна връзка
от магистрален тръбопровод на напоителни
системи до съществуващ водопровод на община
Сандански за Регионално депо за неопасни отпадъци и компостираща инсталация и инсталация
за предварително третиране на битови отпадъци“ в имоти с идентификатори 65334.210.650 и
65334.210.47 по КККР на гр. Сандански и имоти с идентификатори 56839.89.12 и 56839.91.493
по КККР на с. Плоски, община Сандански,
област Благоевград. Трасето на водопровода
е с дължина 437 м и преминава през поземлени имоти с идентификатори, както следва:
65334.7.326, м. Могилата – канал на община Сандански; 65334.9.318, м. Могилата – канал – МЗХ;
65334.13.310, м. Могилата – полски път на община
Сандански; 65334.39.10, м. Подината – собственост на Кирил Андонов Гогов; 65334.39.15, м.
Подината – полски път на община Сандански;
65334.39.334, м. Подината – канал на община Сандански; 65334.40.333, м. Подината – полски път
на община Сандански. Проектът за ПУП – ПП
е изложен в стая № 406, ет. 4 в сградата на
Община Сандански и може да се прегледа от
заинтересуваните всеки работен ден в определеното приемно време на Община Сандански. 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.
3289
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86. – Община гр. Сапарева бан я, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане
на елемент на техническата инфраструктура
извън границите на у рбанизираната територия – канализационен клон с дължина 330,40 м,
с цел отвеждане на отпадните води от поземлен
имот с идентификатор № 65365.35.107, местност
Фръчковица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор
№ 65365.35.181, местност Под ридо, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня; поземлен
имот с идентификатор № 65365.35.10, местност
Валявица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, и поземлен имот с идентификатор
№ 65365.35.14, местност Валявица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, провеждане на
процедура по учредяване право на сервитут, в
обхвата на поземлени имоти с идентификатори
№ 65365.35.4; 65365.35.11; 65365.35.14; 65365.35.37,
65365.35.39; 65365.35.67; 65365.35.71; 65365.35.98;
65365.35.99; 65365.35.181; 65365.35.183; 65365.35.184;
65365.35.193; 65365.35.211; 65365.35.212 и 65365.35.213,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия картография и кадастър – София, с
възложител „Дако 15“ – ЕООД. Проeктът за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП), е изложен в приемната на дирекция
„Архитектура, градоустройство и контрол по
строителството“ при Община Сапарева баня – гр.
Сапарева баня, ул. Германея № 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта
и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Сапарева баня.
3318
4. – Община гр. Созопол, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Второстепенна улица от осова точка 52-67-76-77-78-79-80“, м. Каваците, с трасе,
преминаващо в част от ПИ с идентификатор
67800.54.111 по КК на гр. Созопол. Проектът
се намира в сградата на Община Созопол. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация.
3290
1. – Община Чепеларе на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че на основание чл. 21,
ал. 1 и чл. 25, ал. 2 от ЗОС и Решение № 542 от
28.06.2018 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе,
е издадена Заповед № 56 от 4.02.2019 г. на кмета
на община Чепеларе за отчуждаване на части
от имоти – частна собственост, за изграждане
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на обект: „Разширение и изместване на съществуващ скипът (ПИ № 80371.0.555) и обособяване
на детска скиписта с влек в ПИ 80371.144.16,
80371.144.17, 80371.144.18, 80371.144.19“: част от
имот с идентификатор 80371.144.15, намиращ се
в гр. Чепеларе, община Чепеларе, по одобрената
кадастрална карта, с площ за отчуждаване 1,648
дка, собственост на н-ци на Мария Иванова Маринова и н-ци на Станка Михалева Маринова,
целият с площ 3,201 дка, с трайно предназначение:
земеделска, начин на трайно ползване: ливада, в
размер 4944 лв.; част от имот с идентификатор
80371.144.16, намиращ се в гр. Чепеларе, община
Чепеларе, по одобрената кадастрална карта, с
площ за отчуждаване 0,663 дка, собственост
на н-ци на Олга Атанасова Баталова, целият с
площ 1,000 дка, с трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, в
размер 1989 лв.; част от имот с идентификатор
80371.144.19, намиращ се в гр. Чепеларе, община
Чепеларе, по одобрената кадастрална карта, с
площ за отчуждаване 0,824 дка, собственост
на н-ци на Васил Стайков Балджиев, целият с
площ 1,000 дка, с трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, в
размер 2472 лв.; част от имот с идентификатор
80371.144.25, намиращ се в гр. Чепеларе, община
Чепеларе, по одобрената кадастрална карта, с
площ за отчуждаване 1,212 дка, собственост
на Стефан Константинов Стефанов, целият с
площ 6,800 дка, с трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид
трайно насаждение, в размер 3636 лв.; част от
имот с идентификатор 80371.144.26, намиращ се
в гр. Чепеларе, община Чепеларе, по одобрената кадастрална карта, с площ за отчуждаване
0,330 дка, собственост на н-ци на Георги Метаксинов Сукарев, целият с площ 2,099 дка, с
трайно предназначение: земеделска, начин на
трайно ползване: друг вид трайно насаждение,
в размер 990 лв.
3335

СЪДИ ЛИЩ А
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Диан Десков Десков
от Сливен, Бетина Данаил Дикова от Плевен
и Георги Георгиев Костадинов от Ардино чрез
процесуалния им представител адв. Мирослав
Неврокопск и, вси ч к и т е с ъс с ъдебен а д рес:
София, ул. Ивац войвода № 26, ет. 2, против
Наредба № Н-1 от 2013 г. за реда и начина за
изчисляване на разходите за издръжка, обучение,
квалификация и/или преквалификация на военнослужещите от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия във връзка
с възстановяването им в случаите по чл. 260,
ал. 1, 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, издадена
от министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 8 от
2013 г. Административно дело № 3316/2019 г. е
насрочено за 17.09.2019 г.
3333
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Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, с искане да се отмени като
незаконосъобразна Наредбата за изграждане,
стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община Горна
Оряховица, алтернативно в частта є относно
чл. 22, т. 4, приета с Решение № 335 по протокол
№ 22 от 27.01.2005 г. на Общинския съвет – гр.
Горна Оряховица, за което е образувано адм. д.
№ 238/2019 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 14.06.2019 г. от 9,30 ч.
3374
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс съобщава, че
е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Враца, с който е оспорена Наредба № 19 за управление на горските територии,
собственост на Община Криводол. По протеста
е образувано адм. дело № 312/2019 г., насрочено
за 18.06.2019 г. от 10,30 ч.
3378
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Районна прокуратура – Габрово,
против чл. 20, ал. 4 и чл. 28, ал. 4 от Наредбата
за условията и реда за установяване на жилищни
нужди и за настаняване под наем в общински
жилища, приета с Решение № 248 от 27.02.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Дряново, по което
е образувано адм. д. № 84/2019 г. по описа на
Административния съд – Габрово, насрочено за
5.06.2019 г. от 11 ч.
3377
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпила жалба от
областния управител на област Добрич, с която
се оспорва Решение № 1096 по протокол № 49
от заседание на Общинския съвет на община
Добричка, проведено на 28.03.2019 г., с което е
приет Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за организацията и дейността
на общинско социално предприятие „Помощ в
дома и градината“, община Добричка, по която
жалба е образувано а.д. № 254/2019 г. по описа
на Административния съд – Добрич, насрочено
за 18.06.2019 г. от 13,15 ч.
3376
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против Наредбата
за изграждане и опазване на зелената система на
територията на община Стрелча, по отношение
на чл. 29, ал. 2, т. 2, 3 и 11, приета с Решение
№ 402 от 29.04.2010 г. на Общинския съвет –
гр. Стрелча. По протеста е образувано адм. дело
№ 427 по описа на Административния съд – Па-
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зарджик, за 2019 г., което е насрочено в открито
съдебно заседание на 15.05.2019 г. от 9,45 ч.
3375
Административният съд – Пловдив, ХVІІ състав, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 1121 по описа за 2019 г. на Административния
съд – Пловдив, по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив, срещу чл. 21, ал. 1, т. 1, 4 и 5
от Наредбата за реда за управление на горските
територии, собственост на Община Съединение.
3379
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който
са оспорени разпоредбите на чл. 24, ал. 2, чл. 39,
ал. 1, т. 1 и 4 от Наредбата за реда и управление
на горските територии на община Гълъбово, по
което е образувано адм. дело № 231/2019 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
и е насрочено за 13.06.2019 г. от 11,30 ч.
3373
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
80 състав, по гр. дело № 6290/2019 г. кани държателя на следните временни удостоверения:
Временно удостоверение № 7, емисия 1998 г.,
брой акции 41 820, обикновени, поименни, с
право на глас в общото събрание на акционерите
на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД,
Сливен, с номера от 1431 до 43250 включително, всяка с номинална стойност 10 лв., на
обща стойност 418 200 лв., дата на вписване
26.05.1998 г.; Времен но у дос т оверен ие № 1,
емисия 1999 г., брой акции 31 250, обикновени,
поименни, с право на глас в общото събрание
на акционерите на „Пазар за плодове, зеленчуци
и цветя“ – АД, Сливен, с номера от 1 до 31250
включително, всяка с номинална стойност 10 лв.,
на обща стойност 312 500 лв., дата на вписване 21.06.1999 г.; Временно удостоверение № 3,
емисия 1999 г., брой акции 30 000, обикновени,
поименни, с право на глас в общото събрание
на акционерите на „Пазар за плодове, зеленчуци
и цветя“ – АД, Сливен, с номера от 31426 до
61425 включително, всяка с номинална стойност
10 лв., на обща стойност 300 000 лв., дата на
вписване 9.07.1999 г.; Временно удостоверение
№ 4, емисия 1999 г., брой акции 17 282, обикновени, поименни, с право на глас в общото
събрание на акционерите на „Пазар за плодове,
зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с номера от
61426 до 78707 включително, всяка с номинална
стойност 10 лв., на обща стойност 172 820 лв.,
дата на вписване 17.08.1999 г.; Временно удостоверение № 7, емисия 1999 г., брой акции 4000,
обикновени, поименни, с право на глас в общото
събрание на акционерите на „Пазар за плодове,
зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с номера от
89243 до 93242 включително, всяка с номинална
стойност 10 лв., на обща стойност 40 000 лв.,
дата на вписване 4.11.1999 г.; Временно удостоверение № 8, емисия 1999 г., брой акции 4500,

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

обикновени, поименни, с право на глас в общото
събрание на акционерите на „Пазар за плодове,
зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с номера от
93243 до 97742 включително, всяка с номинална
стойност 10 лв., на обща стойност 45 000 лв.,
дата на вписване 15.11.1999 г.; Временно удостоверение № 9, емиси я 1999 г.; брой ак ции
2622, обикновени, поименни, с право на глас в
общото събрание на акционерите на „Пазар за
плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с
номера от 97743 до 100346 включително, всяка
с номинална стойност 10 лв., на обща стойност
26 220 лв., дата на вписване 8.12.1999 г.; Временно удостоверение № 10, емисия 1999 г., брой
акции 12 500, обикновени, поименни, с право
на глас в общото събрание на акционерите на
„Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД,
Сливен, с номера от 100365 до 112864 включително, всяка с номинална стойност 10 лв., на
обща стойност 125 000 лв., дата на вписване
17.12.1999 г.; Временно удостоверение № 11,
емисия 1999 г., брой акции 10 000, обикновени,
поименни, с право на глас в общото събрание
на акционерите на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с номера от 112865
до 122864 вк лючително, всяка с номинална
стойност 10 лв., на обща стойност 100 000 лв.,
дата на вписване 28.12.1999 г.; Временно удостоверение № 4, емиси я 20 0 0 г., брой ак ции
14 875, обикновени, поименни, с право на глас
в общото събрание на акционерите на „Пазар
за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен,
с номера от 1477 до 16351 включително, всяка
с номинална стойност 10 лв., на обща стойност
148 750 лв., дата на вписване 30.08.2000 г., собственост на Министерството на земеделието,
храните и горите, да заяви по настоящото дело
правата си върху тези временни удостоверения
най-късно до откритото съдебно заседание,
насрочено на 3.06.2019 г. от 10,30 ч., когато
ще се разгледа молбата на Министерството на
земеделието, храните и горите за обезсилване
на тези удостоверения. В случай че в указания
срок държателят не заяви своите права, ценните
книги ще бъдат обезсилени. Заповядва да не се
издават акции и да не се извършват плащания
по гореописаните ценни книги. Насрочва делото
в открито съдебно заседание на 13.05.2019 г. от
10 ч., за когато да се призове молителят Министерството на земеделието, храните и горите.
3372
Софийският районен съд призовава Теодорос
Аргирос, роден на 18.05.1971 г., без регистрация
и постоянен адрес в Република България, с
неизвестен адрес в чужбина, като ответник по
гр.д. № 60992/2018 г. по описа на Софийския
районен съд, 79 състав, да се яви в двуседмичен
срок, считано от обнародването в „Държавен
вестник“, в съда за получаване на съобщението
по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея във връзка с предявена от
„Топлофикация София“ – ЕАД, ЕИК 831609046,
искова молба с вх. № 2025972/14.09.2018 г. по
описа на СРС, както и да посочи съдебен адрес.
При неявяване книжата ще се смятат за редовно
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връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
3380
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
89 състав, е образувал гр.д. № 15045/2019 г. по
иск с правно основание чл. 49 СК от Мария
Александрова Мишра срещу Раджендра Мишра,
без известен адрес в Република България, като
ответникът в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор по реда на чл. 131 ГПК на исковата
молба, след като се запознае с исковата молба
и приложенията към нея, които се намират в
деловодството на съда, като следва да посочи и
съдебен адрес в страната, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3381
Софийският районен съд, ІІІ ГО, 84 състав, е
образувал гр.д. № 6561/2019 г. по иска с правно
основание чл. 560 – 568 ГПК от „Райфайзенбанк“ – ЕА Д: кани държател я на временно
удостоверение № 9, издадено от „Дружество за
касови услуги“ – АД, ЕИК 175327305, вписано
в книгата на акционерите на „ДКУ“ – АД, на
14.01.2010 г. за 2500 бр. налични поименни акции
от № 10001 до № 12500 с номинална стойност
1000 лв. на всяка акция, да заяви по настоящото дело правата си върх у това временно
удостоверение най-късно до откритото съдебно
заседание, насрочено на 27.06.2019 г. от 11,45 ч.,
когато ще се разгледа молбата на „Райфайзенбанк (България)“ – ЕА Д, ЕИК 831558413, за
обезсилване на това временно удостоверение.
В случай че в указания срок държателят не
заяви своите права, ценните книжа ще бъдат
обезсилени. Заповядва да не се извършват никакви плащания по гореописаните ценни книжа.
Насрочва делото в открито съдебно заседание на
27.06.2019 г. от 11,45 ч., за когато да се призове
молителят „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
ЕИК 831558413.
3386
Софийският районен съд, ІІ ГО, 63 състав,
призовава всяко от посочените лица – Виолета
Кирилова Тангл-Катцер, Никола Кирилов Николов и Лидия Кирилова Кролик, без адресна
регистрация в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
деловодството на съда, за да получи съответен
препис от исковата молба и приложенията към
нея, подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД,
съдържаща искове за осъждането им да заплатят
суми, представляващи стойността на незаплатена топлинна енергия и законна лихва за забава
върху нея, цена за дялово разпределение и законна лихва върху нея, които вземания са във
връзка представена от ищеца топлинна енергия
в топлоснабден имот, намиращ се в София,
ж.к. Дружба 1, бл. 5, вх. Г, ап. 64, по която искова молба е образувано гр.д. № 21435/2018 г. по
описа на СРС, ІІ ГО, 63 състав. Предупреждава
призоваваните лица, че ако въпреки публикацията не се явят в съда в посочения срок, ще
им бъде назначен особен представител.
3387
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Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гражданско
дело № 2174/2018 г. по предявен от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
БУЛСТАТ 131463734, чрез Пламен Георгиев
Димитр ов в качеството на председател с адрес:
София, ул. Г. С. Раковски № 112, и адрес за призоваване: Варна ул. Алеко Константинов № 17,
ет. 1, против Ибрям Османов Тасмов с постоянен адрес: Провадия, ул. Желез Йорданов № 56,
Надежда Мигленова Миланова с постоянен адрес: Провадия, ул. Желез Йорданов № 56, Севда
Ибрямова Османова с постоянен и настоящ адрес:
Провадия, ул. Желез Йорданов № 56, действаща в
настоящото производство чрез назначения особен
представител адв. Мария Стоянова Антонова,
и Миглена Ибрямова Османова с постоянен и
настоящ адрес: Провадия, ул. Желез Йорданов
№ 56, действаща в настоящото производство чрез
назначения особен представител адв. Красимир
Петров Киряков, обективно и субективно кумулативно съединени искове с правно основание
чл. 153 във връзка с чл. 154, ал. 1 от ЗПКОНПИ
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на ответниците на обща стойност
302 168,46 лв., както следва:
А) Срещу Ибрям Османов Тасмов за отнемане
на незаконно придобито имущество на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 147 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
– Парични средства в левове и валута с левова равностойност в размер на 9935,78 лв., в т.ч.:
5 броя банкноти с номинал 100 евро, или
500 евро;
38 броя банкноти с номинал 50 евро, или
1900 евро;
24 броя банкноти с номинал 20 евро, или
480 евро;
22 броя банкноти с номинал 10 евро, или
220 евро;
33 броя банкноти с номинал 5 евро, или
165 евро,
или общо 3265 евро с левова равностойност
6385,78 лв. и
71 броя банкноти с номинал 50 лв., или 3550 лв.,
иззетите от дома на Ибрям Османов Тасмов,
предадени за отговорно пазене с протокол за опис
на движими вещи от 26.07.2018 г. на ДСИ при
СИС към РС – Варна, се съхраняват към настоя
щия момент в сейф № 434 в Обществен трезор на
„Централна кооперативна банка“ – АД, клон Вар
на, съгласно договор № 80810НК-АА-0498 за наем
на сейф, сключен между банката и КПКОНПИ
на 8.09.2014 г.
– Златни накити с общо тегло 2,5 кг на стойност 100 000 лв., в т.ч.:
1. Г р и вн а ш и р о к а мод е л „ В е р с ач е“ о т
14-каратово злато с тегло 22,35 г.
2. Дамска гривна широка модел „Версаче“ от
14-каратово злато с тегло 23,96 г.
3. Дамска гривна модел „Версаче“, тясна, от
14-каратово злато с тегло 15,74 г.
4. Дамска гривна модел „Версаче“, тясна, от
14-каратово злато с тегло 15,77 г.
5. Дамска гривна с мотив синджир от 14-каратово злато, с тегло 16,72 г.
6. Дамска гривна с мотив синджир от 14-каратово злато, с тегло 17,89 г.
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7. Дамски гривни, тесни, гръцки мотив, 4 бр. от
14-каратово злато със следното тегло: 10,80 г;
10,70 г; 10,78 г; 10,91 г.
8. Дамск и г ри вн и с флора л н и мо т и ви –
2 бр. от 14-каратово злато с тегло – 12,63 г и
12,71 г.
9. Дамска гривна, тип белезник, от 14-каратово
злато с тегло 19,07 г.
10. Дамска гривна, матиран гръцки мотив, от
14-каратово злато с тегло 12,34 г.
11. Дамска гривна, гравирана, от 14-каратово
злато с тегло 6,74 г.
12. Дамска гривна матирано злато, флорален
мотив, от 14-каратово злато с тегло 12,34 г.
13. Мъжка гривна, тип белезник, с мотив
„Версаче“ от 14-каратово злато с тегло 40,11 г.
14. Гравирани дамски гривни тесни 5 бр. от
14-каратово злато с общо тегло 29,51 г.
15. Детски гривни 5 бр. от 14-каратово злато
с общо тегло 27,82 г.
16. Дамски гривни 4 бр., модел „Шанел“, от
14-каратово злато с тегло 30,53 г.
17. Дамски гривни, 17 броя, цели тесни гравирани, от 14-каратово злато с общо тегло 109,74 г.
18. Дамска гривна с бели камъни от 14-каратово злато с тегло 11,04 г.
19. Медальон с форма на слънце (сватбен накит) от 14-каратово злато с тегло 73,07 г.
20. Шарнирно колие, изработено от жълт
метал, с тегло 25,18 г.
21. Сватбен накит с камъни във формата на
слънце от 14-каратово злато с тегло 59,81 г.
22. Дамско колие от 14-каратово злато с жълти
висящи камъчета и полумесеци с тегло 14,04 г.
23. Дамски синджир с медальон във формата на кръг, целият от сърца, в средата с мотив
„Версаче“, от 14-каратово злато с тегло 66,77 г.
24. Елементи и фрагменти на части от златни
накити от 14-каратово злато с общо тегло 47,79 г.
25. Мъжки ланци – 3 броя, от 14-каратово
злато с мотив „Версаче“ с общо тегло 206,36 г.
26. Дамско колие с мотив пеперуда от 14-каратово злато с тегло 103,42 г.
27. Мъжки ланец от 14-каратово злато, мотив
„Версаче“, с тегло 62,31 г.
28. Дамск и комплект колие и гривна от
14-каратово злато, модел „Версаче“, с тегло 17,97 г.
29. Два броя ажурни дамски пръстени от
14-каратово злато с тегло 7,44 г.
30. Един чифт обеци от 14-каратово злато с
мотив „Коко шанел“ с тегло 3,79 г.
31. Дамско колие, шарнирно, с мотив от
14-каратово злато с тегло 16,29 г.
32. Дамско колие, тип шарнирно, от 14-каратово злато с тегло 12,29 г.
33. Дамска гривна, шарнирна, от 14-каратово
злато с тегло 19,16 г.
34. Дамски синджир с надпис „MELEK“ от
14-каратово злато с тегло 8,06 г.
35. Повредено дамско колие с медальон обърнато сърце, с бели камъни от 14-каратово злато
с тегло 25,91 г.
36. Да мско кол ие, модел „ Жъ л ъд и“, о т
14-каратово злато с тегло 59,41 г.
37. Дамско колие от 14-каратово злато, мотив
„Версаче“, с тегло 45,71 г.
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38. Дамски ланец от 14-каратово злато с тегло
90,77 г.
39. Комплект черна силиконова гривна с 14-каратови златни мотиви и колие черно силиконово
с 14-каратови златни мотиви с тегло 23,02 г.
40. Мъжка гривна, шарнирна, със старогръцки
мотив от 14-каратово злато с тегло 24,74 г.
41. Кръст с разпятие от 14-каратово злато,
маркиран с държавен титър 585, с тегло 12,01 г.
42. Гривна, шарнирна, от 14-каратово злато
с тегло 22,89 г.
43. Колие от 14-каратово злато, мотив „Версаче“, с тегло 30,50 г.
44. Мъжки синджир, плетка картие, с кръст
от 14-каратово злато с тегло 16,54 г.
45. Синджир от 14-каратово злато с тегло 13,87 г.
46. Гривна със седемнадесет броя пръстени
с общо тегло 69,61 г, представляващи отделно:
– гривна, шарнирна дамска, от 14-каратово
злато с тегло 9,28 г;
– дамск и пръстен с бели камъни от
14-каратово злато, маркиран с държавен титър,
с тегло 6,92 г;
– дамски пръстен с форма на квадрат с бели
камъни от 14-каратово злато с тегло 4,11 г;
– дамски пръстен с бели и червено камъче
от 14-каратово злато с тегло 1,81 г;
– дамски пръстен с бели камъни от 14-каратово злато с тегло 3,59 г;
– дамски пръстен от 14-каратово злато с
тегло 3,46 г;
– дамски пръстен без камъни от 14-каратово
злато с тегло 1,49 г;
– дамски пръстен с липсващо камъче от
14-каратово злато с тегло 1,51 г;
– дамск и пръстен с форма на бадем от
14-каратово злато с тегло 3,02 г;
– дамски пръстен от 14-каратово злато с
тегло 1,48 г;
– дамски пръстен от 14-каратово злато с
тегло 2,79 г;
– дамски пръстен с 4 бр. бели камъни от
14-каратово злато с тегло 2,13 г;
– дамски пръстен с бели и сини камъни във
формата на сърце от 14-каратово злато с тегло
2,37 г;
– дамски пръстен с бели камъни от 14-каратово злато с тегло 3,93 г;
– мъжки пръстен с един бял камък, матиран
с държавен титър 585, от 14-каратово злато с
тегло 5,04 г;
– мъжки пръстен, маркиран с държавен титър 585, с тегло 2,89 г;
– мъжки пръстен с пет броя малки бели
камъчета, маркиран с държавен титър 585, с
тегло 4,13 г;
– мъжки пръстен с бели камъчета и мотив
орел от 14-каратово злато с тегло 9,68 г.
47. Гривна със седем броя пръстени с общо
тегло 54,39 г, представляващи отделно:
– гривна тип шарнирна от 14-каратово злато
с тегло 7,49 г;
– дамски пръстен от 14-каратово злато, мотив
„Версаче“, с тегло 4,85 г;
– ажурен дамски пръстен от 14-каратово
злато с тегло 6,33 г;
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– ажурен дамски пръстен от 14-каратово
злато с тегло 6,01 г;
– дамски пръстен с емайл и бели камъни от
14-каратово злато с тегло 5,67 г;
– дамски пръстен на три нива, ромбовиден с
бели камъни, от 14-каратово злато с тегло 9,31 г;
– дамски пръстен с бели камъни от 14-каратово злато с тегло 9,17 г;
– дамски пръстен с бели камъни във формата
на сърчица от 14-каратово злато с тегло 5,56 г;
48. 1 чифт дамски обеци с жълти, бели и сини
камъни от 14-каратово злато с тегло 5,50 г.
49. 1 чифт дамски обеци – халки, от 14-каратово злато с тегло 2,41 г.
50. Дамско синджирче с висулка с камъче от
18-каратово злато с тегло 5,78 г.
51. 1 чифт дамски обеци с английско закопчаване от 14-каратово злато с тегло 2,92 г.
52. 1 чифт дамски обеци – халки с бели камъчета, от 14-каратово злато с тегло 1,38 г.
53. Детско пръстенче с коте (хело кити),
маркирано с държавен титър 585, с тегло 1,26 г.
54. 1 чифт дамски обеци с бели и сини камъчета от 14-каратово злато с тегло 2,52 г.
55. 1 ч иф т обец и – г ра ви ра н и ха л к и, о т
14-каратово злато с тегло 1,06 г.
56. 1 чифт обеци от 14-каратова злато с тегло
0,70 г.
57. 1 чифт обеци халки, гравирани с висулка
сърчице, от 14-каратово злато с тегло 1,61 г.
58. Медальон „Версаче“ с бели и сини камъни
от 14-каратово злато с тегло 25,76 г.
59. Медальон с обкована австрийска монета на
Франц Йосиф от 18-каратово злато, като монетата
е 23,65 карата, с тегло 5,79 г.
60. Златна монета – турска лира, решад от
22-каратово злато – проба 916, с тегло 7,19 г.
61. 1 чифт обеци халки, тип кавърджик, с
мотив „Версаче“, повредени, от 14-каратово злато
с тегло 7,77 г
иззетите от дома на Ибрям Османов Тасмов,
предадени за отговорно пазене с протокол за опис
на движими вещи от 26.07.2018 г. на ДСИ при
СИС към РС – Варна, се съхраняват към настоящия момент в сейф № 434 в Обществен трезор
на „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Варна, съгласно договор № 80810НК-АА-0498 за
наем на сейф, сключен между банката и КПКОНПИ на 8.09.2014 г.
Б) Срещу Ибрям Османов Тасмов, за отнемане
на незаконно придобито имущество на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– Сумата в размер 34 887,45 лв., представляваща предоставени и възстановени заеми.
– Сумата в размер 4064 лв., представляваща
предоставени и невъзстановени заеми.
– Сумата в размер 24 172,05 лв., представляваща получени лихви по предоставени заеми.
– Сумата в размер 3053,02 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове
№ 21573766, открита на 20.02.2014 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ибрям Османов Тасмов.
В) Срещу Надежда Мигленова Миланова за
отнемане на незаконно придобито имущество на
основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ:
– Сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на дружествените дялове от
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капитала на „Севда и Мелек“ – ЕООД, ЕИК
202125983.
– Недвижим имот, представляващ: 150 кв. м
ид.ч. от дворно място с площ 540 кв. м, съставляващо УПИ XXXII-2764, намиращо се в гр. Провадия, община Провадия, област Варна, ул. Цанко
Церковски № 88, при граници: улица и имоти
№ XXXII-2763, XXXIV-2765 и имот извън регулацията, ведно с построената в мястото 19,55 кв. м
ид.ч. от жилищна сграда с площ 44 кв. м и
1,78 кв. м ид.ч. от второстепенна сграда с площ
4 кв. м, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 190, том II, рег.
№ 3111, дело № 361 от 27.05.2009 г. (акт № 129,
том V, дело № 930/2009 г. на СВ – Провадия) и
признати по отношение на Надежда Мигленова
Миланова ид.ч. от построените в имота сгради
с Решение № 155/30.07.2012 г., влязло в законна
сила на 25.08.2012 г., на Районния съд – Провадия, с пазарна стойност към настоящия момент – 16 000 лв.
– Недвижим имот, намиращ се в гр. Провадия, община Провадия, област Варна, ул. Бойчо
Желев № 16, а именно: 360 кв. м от дворно място,
цялото с площ 600 кв. м, с планоснимачен № 472
в кв. 26 по плана на града, ведно с построената
в северната част на мястото жилищна сграда на
два етажа със застроена площ 66 кв. м и гараж
с площ 25 кв. м, при граници на цялото дворно
място: от две страни улица, ПИ № Х-471 и ПИ
№ VII-473, придобит с постановление за възлагане
на недвижим имот от 16.05.2017 г. на ЧСИ (акт
№ 130, том V, дело № 720/2017 г. на СВ – Варна),
с пазарна стойност към настоящия момент –
24 000 лв.
– Сумата в размер 1840 лв., представляваща
вноски по спестовна сметка в левове № BG 96
TTBB 9400 4526 5536 13, открита на 16.12.2013 г.
в „СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр Надежда
Мигленова Миланова.
Г) Срещу Надежда Мигленова Миланова за
отнемане на незаконно придобито имущество на
основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 във
връзка с чл. 151 от ЗПКОНПИ:
– Сумата в размер 15 619,99 лв., представляваща непреобразуваната част от действителната
цена по сделката към датата на отчуждаване
на недвижим имот, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 71,
том II, рег. № 3829, дело № 224 от 21.12.2013 г.
(акт № 141, том LXXXI, дело № 16962/2013 г.
на СВ – Варна) и отчужден с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 81,
том I, рег. № 738, дело № 68 от 30.01.2015 г. (акт
№ 156, том IV, дело № 755/2015 г. на СВ – Варна).
– Сумата в размер 18 498,75 евро, равняващи
се на 36 180,41 лв., представляваща непреобразуваната част от действителната цена по сделката към датата на отчуждаване на недвижим
имот, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 154, том I, рег.
№ 1837, дело № 92 от 26.06.2015 г. (акт № 185,
том XXXVIII, дело № 8089/2015 г. на СВ – Варна)
и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 100, том 2, рег. № 4655,
дело № 181 от 11.11.2016 г. (акт № 110, том LXXVII,
дело № 16340/2016 г. на СВ – Варна).
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– Сумата в размер 4500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Фолксваген Транспортер“ с
рег. № В 2124 ВС, дата на първа регистрация
12.09.2006 г., рама № WV2ZZZ7HZ7Н028010, придобит на 10.02.2016 г. и отчужден на 6.10.2017 г.
– Сумата в размер 4500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № В
0850 НК, дата на първа регистрация 9.01.2006 г.,
рама № W V WZZZ3CZ6E144987, придобит на
5.02.2014 г. и отчужден на 5.03.2014 г.
– Сумата в размер 8000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „БМВ 730 Д“ с рег. № В 1421
ВА, дата на първа регистрация 21.04.2006 г.,
№ на рама WBAHM21010DS69387, № на двигател
306D323136201, придобит на 14.10.2014 г. и отчужден на 6.10.2017 г.
Д) Срещу Севда Ибрямова Османова чрез законния є представител Надежда Мигленова Миланова,
действаща в настоящото производство чрез особен
представител адв. Мария Антонова, за отнемане
на незаконно придобито имущество на основание
чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– Сумата в размер 4235 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка в левове № BG95
TTBB 9400 1526 6040 76, открита на 18.02.2014 г.
в „СЖ Експресбанк“ – А Д, с титуляр Севда
Ибрямова Османова.
– Сумата в размер 466,17 лв., представляваща
платени лихви по разплащателна сметка в левове № BG95 TTBB 9400 1526 6040 76, открита на
18.02.2014 г. в „СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр
Севда Ибрямова Османова.
– Сумата в размер 506,71 лв., представляваща
платени лихви по депозити по разплащателна
сметка в левове № BG95 TTBB 9400 1526 6040 76,
открита на 18.02.2014 г. в „СЖ Експресбанк“ – АД,
с титуляр Севда Ибрямова Османова.
Е) Срещу Миглена Ибрямова Османова чрез
законния є представител Надежда Мигленова Миланова, действаща в настоящото производство
чрез особен представител адв. Красимир Киряков,
за отнемане на незаконно придобито имущество
на основание чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ:
– Сумата в размер 4235 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка в левове № BG67
TTBB 9400 1526 6040 95, открита на 18.02.2014 г.
в „СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр Миглена
Ибрямова Османова.
– Сумата в размер 466,17 лв., представляваща
платени лихви по разплащателна сметка в левове № BG67 TTBB 9400 1526 6040 95, открита на
18.02.2014 г. в „СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр
Миглена Ибрямова Османова.
– Сумата в размер 506,71 лв., представляваща
платени лихви по депозити по разплащателна
сметка в левове № BG67 TTBB 9400 1526 6040 95,
открита на 18.02.2014 г. в „СЖ Експресбанк“ – АД,
с титуляр Миглена Ибрямова Османова.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
12.09.2019 г. в 9,30 ч.
Указва на заинтересованите лица да предявят
претенциите си върху имуществото в срок до
датата, предхождаща деня на насроченото първо

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

съдебно заседание, или в срок до 5.09.2019 г., като
предупреждава за последиците от неспазване на
срока, а именно, че неподадените в срока претенции няма да бъдат разгледани от съда.
3330
Русенският окръжен съд на основание чл. 76,
ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5,
ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. дело № 41/2019 г. по искова молба с
вх. № 761/21.01.2019 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Даниела
Тодорова Митева с постоянен адрес: гр. Исперих,
област Разград, ж.к. Васил Априлов № 4, вх. Б,
ет. 4, ап. 10, и настоящ адрес: гр. Свищов, област
Велико Търново, ул. Екзарх Антим І № 2, вх. А, и
Христо Ганчев Иванов с постоянен адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. Лудогорие № 64, и
настоящ адрес: гр. Исперих, област Разград,
ул. Димитър Полянов № 37, с което на основание
чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с
§ 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ и Решение № 25 от
16.01.2019 г. на КПКОНПИ е предявено искане да
бъде постановено решение за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество
на стойност 1 349 667,76 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Даниела Тодорова Митева:
– недвижим имот, намиращ се в гр. Исперих и представляващ гараж № 6 в бл. 12, кв. 50,
УПИ I – КЖС, бивш адрес: блок ЕПЖБ „Кристал“ № 2 в кв. 19, със застроена площ 24,01 кв. м,
ведно с 2,74 % ид.ч. от общите части на сградата
и от правото на строеж, при граници: гараж № 5,
долу – избени помещения на блок 12, и горе – жилищен етаж на блок 12, придобит с нотариален
акт № 178, том VII, peг. № 6600, дело № 768 от
2.10.2009 г. (акт № 141, том 5, дело № 899 от
5.10.2009 г. на СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Голям Поровец, община Исперих, област
Разград, а именно: поземлен имот с начин на
трайно ползване нива с площ 17,501 дка, м-ст
Коджа къшла, съставляваща имот с идентификатор № 15953.50.10, при г раници: имоти
с идентификатори № 15953.50.33, 15953.50.26,
15953.50.35, 15953.50.28, 15953.50.11, 15953.50.12 и
15953.50.27, придобит с нотариален акт № 136,
том II, peг. № 2416, дело № 279 от 19.05.2010 г.
(акт № 123, том 2, дело № 344 от 19.05.2010 г. на
СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на гр. Исперих, община Исперих, област Разград,
с ЕКАТТЕ 32874, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 11,220 дка,
м-ст Коджа екинлик, трета категория, съставляваща имот № 028043 по плана за земеразделяне
на града, при граници: имоти № 28044, 028039,
028031, 028012, 028013 и 028014; имотът е образуван
от имот № 028032, придобит с нотариален акт
№ 52, том I, рег. № 519, дело № 46 от 3.02.2011 г.
(акт № 188, том 1, дело № 189 от 3.02.2011 г. на
СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Голям Поровец, община Исперих, област
Разград, а именно: поземлен имот с начин на
трайно ползване нива с площ 9,993 дка, м-ст
Кьоклюк, съставляваща имот с идентификатор

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

№ 15953.25.1, при граници: имоти с идентификатори № 15953.65.619, 15953.25.59, 15953.25.29 и
15953.25.45, придобит с нотариален акт № 12,
том II, рег. № 1461, дело № 168 от 12.03.2012 г.
(акт № 144, том 3, дело № 549 от 12.03.2012 г. на
СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Яким Груево, община Исперих, област
Разград, с ЕКАТТЕ 87285, а именно: поземлен
имот с начин на трайно ползване нива с площ
3,998 дка, м-ст Данаьолукоджаикинлик, четвърта категория, съставляваща имот № 009138 по
плана за земеразделяне на селото, при граници:
имоти № 009138, 009167, 009108 и 009158; имотът
е образуван от имот № 009107, придобит с нотариален акт № 99, том V, рег. № 5346, дело № 663
от 16.07.2012 г. (акт № 125, том 9, дело № 1721 от
16.07.2012 г. на СВ – Исперих), собственост на
Даниела Тодорова Митева;
– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Яким Груево, община Исперих, област
Разград, с ЕКАТТЕ 87285, а именно: поземлен
имот с начин на трайно ползване нива с площ
3,998 дка, м-ст Данаьолукоджаикинлик, четвърта категория, съставляваща имот № 009158 по
плана за земеразделяне на селото, при граници:
имоти № 009137, 009138, 000062 и 009108; имотът
е образуван от имот № 009107, придобит с нотариален акт № 100, том V, рег. № 5348, дело № 664
от 16.07.2012 г. (акт № 123, том 9, дело № 1719 от
16.07.2012 г. на СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Вазово, община Исперих, област Разград,
а именно: поземлен имот с начин на трайно
ползване нива с площ 26,060 дка, м-ст Коджа
екенлик, втора категория, съставляваща имот с
идентификатор № 10015.13.6, при граници: имоти с идентификатори № 10015.13.21, 10015.13.22,
10015.13.98, 10015.13.7 и 10015.13.65, придобит
с нотариален акт № 132, том VI, рег. № 6810,
дело № 871 от 22.08.2012 г. (акт № 35, том 11,
дело № 2016 от 22.08.2012 г. на СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Старо селище, община Исперих, област
Разград, с ЕКАТТЕ 69047, а именно: поземлен
имот с начин на трайно ползване нива с площ
7,334 дка, м-ст Домуз орман, трета категория,
съставляваща имот № 012218 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 012198,
012119, 012219 и 012120; имотът е образуван от
имот № 012011, придобит с нотариален акт № 198,
том VII, рег. № 8208, дело № 1098 от 3.10.2012 г.
(акт № 136, том 12, дело № 2313 от 3.10.2012 г. на
СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Бърдоква, община Исперих, област Разград, с
ЕКАТТЕ 07452, а именно: поземлен имот с начин
на трайно ползване нива с площ 3,800 дка, м-ст
Папурлук, втора категория, съставляваща имот
№ 005010 по плана за земеразделяне на селото, при
граници: имоти № 005011, 000014, 005002 и 000100;
имотът е образуван от имот № 005003, придобит
с нотариален акт № 149, том VIII, рег. № 9065,
дело № 1226 от 24.10.2012 г. (акт № 87, том 13,
дело № 2459 от 24.10.2012 г. на СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Бърдоква, община Исперих, област Разград, с
ЕКАТТЕ 07452, а именно: поземлен имот с начин
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на трайно ползване нива с площ 3,800 дка, м-ст
Папурлук, втора категория, съставляваща имот
№ 005011 по плана за земеразделяне на селото, при
граници: имоти № 005010, 000014, 005012 и 000100;
имотът е образуван от имот № 005003, придобит
с нотариален акт № 150, том VIII, рег. № 9066,
дело № 1227 от 24.10.2012 г. (акт № 88, том 13,
дело № 2460 от 24.10.2012 г. на СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на гр. Исперих, община Исперих, област Разград,
с ЕКАТТЕ 32874, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 7,033 дка,
м-ст Коджа екинлик, трета категория, съставляваща имот № 027005 по плана за земеразделяне
на града, при граници: имоти № 027142, 027160,
000001, 029070 и 027140, придобит с нотариален
акт № 52, том IX, рег. № 9635, дело № 1311 от
6.11.2012 г. (акт № 174, том 13, дело № 2544 от
6.11.2012 г. на СВ – Исперих);
– поземлен имот, намиращ се в землището на
с. Яким Груево, община Исперих, област Разград,
с ЕКАТТЕ 87285 с начин на трайно ползване нива
с площ 13 дка, м-ст Данаьолукоджаикинлик, четвърта категория, съставляваща имот № 009223 по
плана за земеразделяне на селото, при граници:
имоти № 009015, 009023, 009126, 009199, 009198,
009183 и 009014; имотът е образуван от имот
№ 009185 и имот № 009184, придобит с нотариален
акт № 81, том XI, рег .№ 11537, дело № 1637 от
27.12.2012 г. (акт № 112, том 16, дело № 2958 от
27.12.2012 г. на СВ – Исперих);
– поземлен имот, намиращ се в землището на
с. Лудогорци, община Исперих, област Разград, с
ЕКАТТЕ 24116 с начин на трайно ползване нива
с площ 13,401 дка, м-ст Ерекияна, трета категория, съставляваща имот № 022020 по плана за
земеразделяне на селото, при граници: имоти
№ 022019, 022008, 022007, 022021 и 022068, придобит с нотариален акт № 81, том XI, рег. № 11537,
дело № 1637 от 27.12.2012 г. (акт № 112, том 16,
дело № 2958 от 27.12.2012 г. на СВ – Исперих);
– поземлен имот, намиращ се в землището
на гр. Исперих, община Исперих, област Разград,
с ЕКАТТЕ 32874 с начин на трайно ползване нива
с площ 15,401 дка, м-ст Айорман, трета категория,
съставляваща имот № 011079 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 011078,
011135, 011080 и 011202, придобит с нотариален
акт № 81, том XI, рег. № 11537, дело № 1637 от
27.12.2012 г. (акт № 112, том 16, дело № 2958 от
27.12.2012 г. на СВ – Исперих);
– поземлен имот, намиращ се в землището
на гр. Исперих, община Исперих, област Разград,
с ЕКАТТЕ 32874 с начин на трайно ползване нива
с площ 2,992 дка, м-ст Вазово-коджа екинлик,
трета категория, съставляваща имот № 017034 по
плана за земеразделяне на селото, при граници:
имоти № 017032, 017033, 017036 и 000117; имотът е
образуван от имот № 017012, придобит с нотариален акт № 81, том XI, рег. № 11537, дело № 1637
от 27.12.2012 г. (акт № 112, том 16, дело № 2958
от 27.12.2012 г. на СВ – Исперих);
– поземлен имот, намиращ се в землището
на с. Вазово, община Исперих, област Разград, с
ЕКАТТЕ 10015 с начин на трайно ползване нива
с площ 3,992 дка, м-ст Коджа екинлик, втора
категория, съставляваща имот № 10015.13.82 по
плана за земеразделяне на селото, при граници:
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имоти № 10015.13.81, 10015.13.83, 10015.13.84,
10015.13.85 и 10015.13.97, придобит с нотариален
акт № 81, том XI, рег. № 11537, дело № 1637 от
27.12.2012 г. (акт № 112, том 16, дело № 2958 от
27.12.2012 г. на СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на гр. Исперих, община Исперих, област Разград,
с ЕКАТТЕ 32874, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 4,621 дка,
м-ст Мандрата, трета категория, съставляваща
имот № 037054 по плана за земеразделяне на
града, при граници: имоти № 037053, 037002,
037018, 037017 и 037028; имотът е образуван от
имот № 037001, придобит с нотариален акт № 104,
том III, рег. № 2203, дело № 306 от 21.03.2013 г.
(акт № 143, том 4, дело № 747 от 21.03.2013 г. на
СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Бърдоква, община Исперих, област Разград, с
ЕКАТТЕ 07452, а именно: поземлен имот с начин
на трайно ползване нива с площ 29,001 дка, м-ст
Воденичарски път, трета категория, съставляваща
имот № 013004 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 013007, 013008, 000034,
013003, 013005 и 013006, придобит с нотариален
акт № 154, том IV, рег. № 3498, дело № 468 от
26.04.2013 г. (акт № 176, том 6, дело № 1180 от
26.04.2013 г. на СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Бърдоква, община Исперих, област Разград, с
ЕКАТТЕ 07452, а именно: поземлен имот с начин
на трайно ползване нива с площ 6,799 дка, м-ст
Келемне, трета категория, съставляваща имот
№ 016018 по плана за земеразделяне на селото, при
граници: имоти № 016014, 000058, 016017, придобит с нотариален акт № 154, том IV, рег. № 3498,
дело № 468 от 26.04.2013 г. (акт № 176, том 6,
дело № 1180 от 26.04.2013 г. на СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Бърдоква, община Исперих, област Разград, с
ЕКАТТЕ 07452, а именно: поземлен имот с начин
на трайно ползване нива с площ 29,107 дка, м-ст
Воденичарски път, трета категория, съставляваща имот № 013003 по плана за земеразделяне на
селото, при граници: имоти № 013004, 000034,
000116, 013001, 013002, 013005, придобит с нотариален акт № 154, том IV, рег. № 3498, дело № 468
от 26.04.2013 г. (акт № 176, том 6, дело № 1180 от
26.04.2013 г. на СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Бърдоква, община Исперих, област Разград,
с ЕКАТТЕ 07452, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 5,005 дка,
м-ст Келемне, трета категория, съставляваща
имот № 016017 по плана за земеразделяне на
селото, при граници: имоти № 016018, 000058,
016016, 016014, придобит с нотариален акт № 154,
том IV, рег. № 3498, дело № 468 от 26.04.2013 г.
(акт № 176, том 6, дело № 1180 от 26.04.2013 г. на
СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Подайва, община Исперих, област Разград, с
ЕКАТТЕ 56945, а именно: поземлен имот с начин
на трайно ползване нива с площ 3,849 дка, м-ст
Иб чаир, трета категория, съставляваща имот
№ 031051 по плана за земеразделяне на селото, при
граници: имоти № 031050, 031047, 031052, 000513;
имотът е образуван от имот № 031004, придо-
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бит с нотариален акт № 13, том V, рег. № 3844,
дело № 523 от 13.05.2013 г. (акт № 26, том 7,
дело № 1232 от 13.05.2013 г. на СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Подайва, община Исперих, област Разград,
с ЕКАТТЕ 56945, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 6,949 дка,
м-ст Шараман, трета категория, съставляваща
имот № 046021 по плана за земеразделяне на
селото, при граници: имоти № 046020, 046004,
046006, 046015, 000503; имотът е образуван от
имот № 046016, придобит с нотариален акт № 13,
том V, рег. № 3844, дело № 523 от 13.05.2013 г.
(акт № 26, том 7, дело № 1232 от 13.05.2013 г. на
СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Конево, община Исперих, област Разград, с
ЕКАТТЕ 38296, а именно: поземлен имот с начин
на трайно ползване нива с площ 10,999 дка, м-ст
Коренежа, четвърта категория, съставляваща
имот № 005036 по плана за земеразделяне на
селото, при граници: имоти № 005026, 005105,
005048, 005112, придобит с нотариален акт № 95,
том X, рег. № 10938, дело № 1437 от 22.10.2013 г.
(акт № 84, том 13, дело № 2451 от 22.10.2013 г. на
СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Конево, община Исперих, област Разград, с
ЕКАТТЕ 38296, а именно: поземлен имот с начин
на трайно ползване нива с площ 14,004 дка, м-ст
Волноски блок, четвърта категория, съставляваща имот № 060061 по плана за земеразделяне на
селото, при граници: имоти № 060044, 060060,
000067, 060092, придобит с нотариален акт № 95,
том X, рег. № 10938, дело № 1437 от 22.10.2013 г.
(акт № 84, том 13, дело № 2451 от 22.10.2013 г. на
СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Подайва, община Исперих, област Разград, с
ЕКАТТЕ 56945, а именно: поземлен имот с начин
на трайно ползване нива с площ 7,399 дка, м-ст
Бебер кюклюк, трета категория, съставляваща
имот № 040023 по плана за земеразделяне на
селото, при граници: имоти № 000524, 040022,
040020, 000152, 040024, придобит с нотариален
акт № 130, том X, рег. № 11157, дело № 146 от
25.10.2013 г. (акт № 117, том 13, дело № 2484 от
25.10.2013 г. на СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището на
с. Китанчево, община Исперих, област Разград, а
именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 3,001 дка, м-ст Саръ чалъ, трета
категория, съставляваща имот с идентификатор
№ 37010.55.27, при граници: имоти № 37010.55.19,
37010.55.26, 37010.55.2, 37010.55.28, придобит с
нотариален акт № 29, том XII, peг. № 12925,
дело № 1730 от 28.11.2013 г. (акт № 22, том 15,
дело № 2783 от 28.11.2013 г. на СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Китанчево, община Исперих, област
Разград, а именно: поземлен имот с начин на
трайно ползване нива с площ 10,498 дка, м-ст
Кору алтъ, трета категория, съставляваща имот с
идентификатор № 37010.58.4, при граници: имоти
№ 37010.58.8, 37010.58.5, 37010.56.22, 37010.58.3,
37010.58.1, придобит с нотариален акт № 52,
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том XII, рег. № 13038, дело № 1753 от 2.12.2013 г.
(акт № 70, том 15, дело № 2831 от 2.12.2013 г. на
СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Голям Поровец, община Исперих, област
Разград, а именно: поземлен имот с начин на
трайно ползване нива с площ 15,002 дка, м-ст
Коджа къшла, съставляваща имот с идентификатор № 15953.50.12, при граници: имоти с идентификатори № 15953.50.10, 15953.50.35, 15953.50.15,
15953.50.12, придобит с нотариален акт № 182,
том V, рег. № 5946, дело № 810 от 13.06.2014 г.
(акт № 184, том 6, дело № 1158 от 13.06.2014 г.
на СВ-Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Старо селище, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 69047, а именно: поземлен имот с
начин на трайно ползване нива с площ 8,493 дка,
м-ст Пери кулак, от които 6,393 дка четвърта
категория, 0,900 дка трета категория и 1,200 дка
втора категория, съставляваща имот № 014163 по
плана за земеразделяне на селото, при граници:
имоти № 014164, 013138, 014056 и 014106; имотът
е образуван от имот № 014055, придобит с нотариален акт № 50, том II, рег. № 1455, дело № 194
от 27.02.2015 г. (акт № 36, том 2, дело № 227 от
27.02.2015 г. на СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Старо селище, община Исперих, област
Разград, с ЕКАТТЕ 69047, а именно: поземлен
имот с начин на трайно ползване нива с площ
5,726 дка, м-ст Теке йолу, трета категория, съставляваща имот № 013160 по плана за земеразделяне
на селото, при граници: имоти № 013161, 013132,
013141, 013050, 013057; имотът е образуван от
имот № 013071, придобит с нотариален акт № 50,
том II, рег. № 1455, дело № 194 от 27.02.2015 г.
(акт № 36, том 2, дело № 227 от 27.02.2015 г. на
СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Подайва, община Исперих, област Разград, с
ЕКАТТЕ 56945, а именно: поземлен имот с начин
на трайно ползване нива с площ 11,277 дка, м-ст
Джибер юртлу, трета категория, съставляваща
имот № 130002 по плана за земеразделяне на
селото, при граници: имоти № 130001, 130006,
130003, 000120, 000585, 000120, придобит с нотариален акт № 78, том III, рег. № 2715, дело № 356
от 9.04.2015 г. (акт № 3, том 3, дело № 401 от
9.04.2015 г. на СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Вазово, община Исперих, област Разград, а
именно: поземлен имот с начин на трайно ползване
нива с площ 4,173 дка, м-ст Биюк канете, трета
категория, съставляваща имот с идентификатор
№ 10015.10.51, при граници: имоти с идентификатори № 10015.10.52, 10015.10.19, 10015.10.14,
10015.10.49, придобит с нотариален акт № 185,
том V, рег. № 5791, дело № 775 от 2.07.2015 г.
(акт № 182, том 6, дело № 1173 от 2.07.2015 г. на
СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на гр. Исперих, община Исперих, област Разград,
с ЕКАТТЕ 32874, а именно: поземлен имот с
начин на трайно ползване нива с площ 17 дка,
м-ст Пунар екинлик, трета категория, съставляваща имот № 032018 по плана за земеразделяне
на града, при граници: имоти № 032074, 032072,

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

032017, 032011, 032100, придобит с нотариален
акт № 102, том VI, рег. № 6606, дело № 871 от
23.07.2015 г. (акт № 131, том 7, дело № 1308 от
23.07.2015 г. на СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на гр. Исперих, община Исперих, област Разград,
с ЕКАТТЕ 32874, а именно: поземлен имот с
начин на трайно ползване нива с площ 11 дка,
м-ст Карасан, от които 6,600 дка трета категория
и 4,400 дка втора категория, съставляваща имот
№ 035047 по плана за земеразделяне на града,
при граници: имоти № 035046, 035036, 035037,
035085, 035082, придобит с нотариален акт № 102,
том VI, рег. № 6606, дело № 871 от 23.07.2015 г.
(акт № 131, том 7, дело № 1308 от 23.07.2015 г. на
СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището на гр. Исперих, община Исперих, област
Разград, с ЕКАТТЕ 32874, а именно: поземлен
имот с начин на трайно ползване нива с площ
9,768 дка, м-ст Вазово-коджа екинлик, трета категория, съставляваща имот № 017016 по плана
за земеразделяне на града, при граници: имоти
№ 017020, 017021, 000117, 017015, 017024, 017017,
017018, 017019, придобит с нотариален акт № 102,
том VI, рег. № 6606, дело № 871 от 23.07.2015 г.
(акт № 131, том 7, дело № 1308 от 23.07.2015 г. на
СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Бърдоква, община Исперих, област Разград,
с ЕКАТТЕ 07452, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 20,001 дка,
м-ст Келемне, трета категория, съставляваща
имот № 016002 по плана за земеразделяне на
селото, при граници: имоти № 000111, 016005,
016002, 000092, придобит с нотариален акт № 1,
том VII, рег. № 7277, дело № 955 от 7.08.2015 г.
(акт № 23, том 8, дело № 1399 от 7.08.2015 г. на
СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Лъвино, община Исперих, област Разград, с
ЕКАТТЕ 44358, а именно: поземлен имот с начин
на трайно ползване нива с площ 10,502 дка, м-ст
Дьонлок, трета категория, съставляваща имот
№ 014053 по плана за земеразделяне на селото, при
граници: имоти № 014026, 014044, 014054; имотът
е образуван от имот № 014027, придобит с нотариален акт № 2, том X, рег. № 10987, дело № 1477
от 10.11.2015 г. (акт № 8, том 11, дело № 1983 от
10.11.2015 г. на СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Тодорово, община Исперих, област Разград, с
ЕКАТТЕ 72578, а именно: поземлен имот с начин
на трайно ползване нива с площ 10,898 дка, м-ст
Юртлук, трета категория, съставляваща имот
№ 014064 по плана за земеразделяне на селото,
при граници: имоти № 014065, 000080, 000007;
имотът е образуван от имот № 014049, придобит
с нотариален акт № 92, том X, рег. № 11432,
дело № 1547 от 24.11.2015 г. (акт № 87, том 11,
дело № 2066 от 24.11.2015 г. на СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Лъвино, община Исперих, област Разград, с
ЕКАТТЕ 44358, а именно: поземлен имот с начин
на трайно ползване нива с площ 10,502 дка, м-ст
Дьонлок, трета категория, съставляваща имот
№ 014054 по плана за земеразделяне на селото,
при граници: имоти № 014026, 014044, 014053;
имотът е образуван от имот № 014027, придобит
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с нотариален акт № 11, том XI, рег. № 12122,
дело № 1643 от 8.12.2015 г. (акт № 177, том 11,
дело № 2158 от 8.12.2015 г. на СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Здравец, община Самуил, област Разград, с
ЕКАТТЕ 30630, а именно: поземлен имот с начин
на трайно ползване нива с площ 8,502 дка, м-ст
Кьоклюк, трета категория, съставляваща имот с
идентификатор № 30630.27.19, при граници: имоти
№ 30630.27.39, 30630.27.18, 30630.27.49, 30630.27.20,
30630.27.29, придобит с нотариален акт № 187,
том XI, рег. № 12890, дело № 1763 от 23.12.2015 г.
(акт № 103, том 12, дело № 2290 от 23.12.2015 г.
на СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Здравец, община Самуил, област Разград,
с ЕКАТТЕ 30630, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 12,202 дка,
м-ст Кьоклюк, трета категория, съставляваща
имот с идентификатор № 30630.19.19, при граници: имоти № 30630.19.20, 30630.19.31, 30630.19.18,
30630.19.28, придобит с нотариален акт № 187,
том XI, рег. № 12890, дело № 1763 от 23.12.2015 г.
(акт № 103, том 12, дело № 2290 от 23.12.2015 г.
на СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Подайва, община Исперих, област Разград,
с ЕКАТТЕ 56945, а именно: поземлен имот с
начин на трайно ползване нива с площ 10 дка,
м-ст Кара ач, трета категория, съставляваща
имот № 041009 по плана за земеразделяне на
селото, при граници: имоти № 041008, 000170,
041010, 000528, придобит с нотариален акт № 164,
том III, рег. № 2630, дело № 345 от 14.04.2016 г.
(акт № 141, том 4, дело № 748 от 14.04.2016 г. на
СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Голям Поровец, община Исперих, област
Разград, а именно: поземлен имот с начин на
трайно ползване нива с площ 16,003 дка, м-ст
Ян тарла, трета категория, съставляваща имот
с идентификатор № 15953.42.14, при граници:
имоти с идентификатори № 15953.42.5, 15953.42.15,
15953.42.3, 15953.42.12, придобит с нотариален акт
№ 88, том V, рег. № 4412, дело № 589 от 29.06.2016 г.
(акт № 3, том 8, дело № 1420 от 30.06.2016 г. на
СВ – Исперих);
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Подайва, община Исперих, област Разград,
с ЕКАТТЕ 56945, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 9 дка, м-ст
Есенлер, трета категория, съставляваща имот
№ 061015 по плана за земеразделяне на селото,
при граници: имоти № 061014, 000532, 061052,
061041, 061030, придобит с нотариален акт № 94,
том II, рег. № 2182, дело № 232 от 12.05.2017 г.
(акт № 8, том 5, дело № 823 от 12.05.2017 г. на
СВ – Исперих).
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Христо Ганчев Иванов:
– самостоятелни обекти в сграда с търговско
предназначение „кафе-бар“, с обща застроена
площ 78,75 кв. м, представляващи помещение
№ 7 със застроена площ 30,79 кв. м при съседи:
горе – търговски обект, долу – търговски обект, на
етажа – помещения № 5, № 6 и № 7а, и помещение
№ 7а със застроена площ 47,96 кв. м при съседи:
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горе – търговски обект, долу – търговски обект,
на етажа – помещения № 7 и № 6а, преустроени
в кафе-бар, който включва търговска зала с площ
58 кв. м, кухня с площ 14 кв. м и сервизни помещения с площ 6,75 кв. м, разположени в сутерена
на четириетажна сграда, застроена в поземлен
имот с начин на ползване – общинско дворно
място, намиращо се в чертите на гр. Исперих,
ул. Христо Ясенов № 2, област Разград, за което
по скица № 274/15.04.2008 г. на Община Исперих
и ПУП на града е отреден парцел I в кв. 82 с
площ 1488,77 кв. м, при граници и съседи на
имота: от три страни улици и парцел I за КОО,
ведно със съответните ид.ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж, придобити с
нотариален акт № 197, том I, рег. № 960, дело № 72
от 16.02.2009 г. (акт № 114, том I, дело № 74 от
16.02.2009 г. на СВ – Исперих);
– самостоятелни обекти в сграда с търговско
предназначение „Фирмени офиси“ – 4 броя, с
обща застроена площ 66,50 кв. м, представляващи четири еднотипни помещения, всяко със
застроена площ 16,63 кв. м, застроени при отстъпено право на строеж съгласно Разрешение
за строеж № 37/23.03.2004 г. на Община Исперих
върху поземлен имот с начин на ползване – общинско дворно място, намиращо се в чертите
на гр. Исперих, ул. Христо Ясенов № 2, област
Разград, за което по скица № 274/15.04.2008 г.
на Община Исперих и ПУП на града е отреден
парцел I в кв. 82 с площ 1488,77 кв. м, при граници и съседи на имота: от три страни улици
и парцел I за КОО, и при съседи на фирмените
офиси: изток – незастроена площ на парцел I,
север – улица, запад – незаст роена площ на
парцел, и юг – четириетажна административна
сграда, ведно с правото на строеж върху мястото
66,53 кв. м, придобити с нотариален акт № 197,
том I, peг. № 960, дело № 72 от 16.02.2009 г. (акт
№ 114, том I, дело № 74 от 16.02.2009 г. на СВ – Исперих), собственост на Христо Ганчев Иванов;
– недвижим имот: т ърговско помещение
„кафе-бар“, намиращо се в гр. Русе, ул. Александровска № 71, в първи сутерен на шестетажна
масивна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 63427.2.1516.1, цялата със застроена
площ 256 кв. м, което помещение е с обща площ
284,70 кв. м и се състои от три търговски зали,
склад за стоки и инвентар, битови помещения за
персонала, две санитарни помещения с преддверия към тях и офис (като от горната квадратура
30 кв. м са припадащите се на този имот части
от стълбище с вход на партера откъм улицата),
преустроено съгласно удостоверение на Община
Русе от два самостоятелни обекта, намиращи се в
първи сутерен на посочената сграда и индивидуализирани като самостоятелни обекти в сградата,
както следва: 1. самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 63427.2.1516.1.3, адрес на имота: гр. Русе, ул. Александровска № 71, етаж: -1,
самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.1516, предназначение на самостоятелния
обект: за обществено хранене, брой нива на обекта:
1, площ по документ: 235,58 кв. м, прилежащи
части: 12,1767 % ид.части от сградата, неразделна
част от идентификатор 63427.2.1516.1.11, ниво: 1,
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
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същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта:
63427.2.1516.1.1, 63427.2.1516.1.2, 63427.2.1516.1.11;
2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1516.11, адрес на имота: гр. Русе,
ул. Александровска № 71, етаж: 0, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1516,
предназначение на самостоятелния обект: за
обществено хранене, брой нива на обекта: 1,
площ по документ: 49,12 кв. м, прилежащи части: 2,6249 % ид.части от сградата, неразделна
част от идентификатор 63427.2.1516.1.3, ниво:
1, съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: 63427.2.1516.1.1, 63427.2.1516.1.2,
63427.2.1516.1.4, под обекта: 63427.2.1516.1.3, над
обекта: 63427.2.1516.1.6, придобит с постановление
за възлагане на недвижим имот от 20.01.2012 г. на
ЧСИ Иван Хаджииванов с рег. № 832 в регистъра
на КЧСИ (акт № 50, том 4, дв. вх. рег. № 1277 от
10.02.2012 г. на СВ – Русе);
– 12,50/248,06 ид.части от правото на собственост върху паркинга, разположен в сутерена
на сградата и представляващ самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 63427.2.5547.5.22
по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-18
от 16.05.2007 г. на и.д. на АК, с адрес на имота: гр. Русе, ул. Ивац № 12, етаж: -1, с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда,
на едно ниво, с площ 248,06 кв. м, при съседи: на
същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта:
няма, стар идентификатор: няма, с прилежащи
части: общо 9 броя гаражни паркоместа, който
обект се намира в сграда № 5, представляваща
жилищна сграда с общественообслужващ партер,
състояща се от пет жилищни етажа и сутерен,
построена в гр. Русе, по ул. Ивац и ул. Майор
Атанас Узунов, централна градска част, със застроена площ 245,41 кв. м и обща РЗП 1812,70 кв. м,
завършена в груб строеж съгласно Удостоверение
№ 0804/4750 от 21.09.2010 г. на Община Русе,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.5547, които идеални части реално представляват подземно гаражно място № 2 с площ
12,50 кв. м, при граници: техническо помещение
ВиК, ул. Ивац, подземно гаражно място № 3 и
общо маневрено хале, заедно с 1,529 % ид.части от
общите части на сградата и от правото на строеж,
равняващи се на 6,76 кв. м, придобит с нотариален акт № 136, том I, рег. № 2823, дело № 113
от 13.03.2012 г. (акт № 119, том 7, дело № 1329 от
14.03.2012 г. на СВ – Русе);
– 12,50/248,06 ид.части от правото на собственост върху паркинга, разположен в сутерена на сграда и представляващ самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 63427.2.5547.5.22
по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-18
от 16.05.2007 г. на и.д. на АК, с адрес на имота: гр. Русе, ул. Ивац № 12, етаж: -1, с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда,
на едно ниво, с площ 248,06 кв. м, при съседи: на
същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта:
няма, стар идентификатор: няма, с прилежащи
части: общо 9 броя гаражни паркоместа, който
обект се намира в сграда № 5, представляваща жилищна сграда с общественообслужващ
партер, състояща се от пет жилищни етажа и
сутерен, построена в гр. Русе, по ул. Ивац и
ул. Майор Атанас Узунов, централна градска
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част, със застроена площ 245,41 кв. м и обща РЗП
1812,70 кв. м, завършена в груб строеж съгласно
Удостоверение № 0804/4750 от 21.09.2010 г. на
Община Русе, разположена в поземлен имот с
идентификатор 63427.2.5547, които идеални части
реално представляват подземно гаражно място
№ 5 с площ 12,50 кв. м, при граници: подземно
гаражно място № 4, ул. Ивац, подземно гаражно място № 9 и общо маневрено хале, заедно с
1,529 % ид.части от общите части на сградата и
от правото на строеж, равняващи се на 6,76 кв. м,
придобит с нотариален акт № 136, том I, рег.
№ 2823, дело № 113 от 13.03.2012 г. (акт № 119,
том 7, дело № 1329 от 14.03.2012 г. на СВ – Русе);
– 12,50/248,06 ид.части от правото на собственост върху паркинга, разположен в сутерена на сграда и представляващ самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 63427.2.5547.5.22
по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-18
от 16.05.2007 г. на и.д. на АК, с адрес на имота: гр. Русе, ул. Ивац № 12, етаж: -1, с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда,
на едно ниво, с площ 248,06 кв. м, при съседи: на
същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта:
няма, стар идентификатор: няма, с прилежащи
части: общо 9 броя гаражни паркоместа, който
обект се намира в сграда № 5, представляваща жилищна сграда с общественообслужващ
партер, състояща се от пет жилищни етажа и
сутерен, построена в гр. Русе, по ул. Ивац и
ул. Майор Атанас Узунов, централна градска
част, със застроена площ 245,41 кв. м и обща РЗП
1812,70 кв. м, завършена в груб строеж съгласно
Удостоверение № 0804/4750 от 21.09.2010 г. на
Община Русе, разположена в поземлен имот с
идентификатор 63427.2.5547, които идеални части
реално представляват подземно гаражно място
№ 4 с площ 12,50 кв. м, при граници: подземно
гаражно място № 3, ул. Ивац, подземно гаражно място № 5 и общо маневрено хале, заедно с
1,529 % ид.части от общите части на сградата и
от правото на строеж, равняващи се на 6,76 кв. м,
придобит с нотариален акт № 136, том I, рег.
№ 2823, дело № 113 от 13.03,2012 г. (акт № 119,
том 7, дело № 1329 от 14.03.2012 г. на СВ – Русе);
– недвижим имот, намиращ се в с. Зебил,
община Главиница, област Силистра, а именно:
незастроен поземлен имот с площ 11 510 кв. м,
обозначен с № 166 в кв. 2 по плана на селото, при
граници: улица, УПИ № V-160, УПИ № VI-162,
УПИ № VII-163, УПИ № VIII-163, УПИ № IX-163,
УПИ № Х-164, УПИ № XI-165, УПИ № XV-166,
УПИ № XVI-166, УПИ № XXVII-166, ПИ № 167
и ПИ № 171, придобит с нотариален акт № 47,
том III, рег. № 2571, дело № 334 от 12.06.2012 г.
(акт № 72, том VII, дело № 1251 от 12.06.2012 г.
на СВ – Тутракан);
– самостоятелен обект с начин на трайно
ползване – търговски обект „магазин за промишлени стоки“, преустроен от гара ж № 3,
намиращ се в чертите на гр. Исперих, област
Разград, ж.к. Васил Априлов, застроен блок 12,
със застроена площ 24,23 кв. м, както и 2,25 %
ид.ч. от общите части на сградата и от правото
на строеж, построен в УПИ I-КЖС в кв. 50 по
плана на града, при съседи: отляво – самостоятелен обект с начин на трайно ползване гараж № 2,
отдясно – гараж № 4, и от двете страни – меж-
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дублоково пространство, придобит с нотариален
акт № 28, том XII, рег. № 12924, дело № 1729 от
28.11.2013 г. (акт № 23, том 15, дело № 2784 от
28.11.2013 г. на СВ – Исперих);
– недвижим имот: самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 63427.1.170.1.73, намиращ
се в гр. Русе, кв. Възраждане, ул. Студентска
№ 9, вх. 1, ет. 0, обект № 9; самостоятелният
обект се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 63427.1.170, с
предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност, брой нива: 1, със застроена площ 107,31 кв. м, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.1.170.1.74,
63427.1.170.1.70, 63427.1.170.1.72 , под обек та:
63427.1.170.1.81, 63427.1.170.1.82, 63427.1.170.1.83,
63427.1.170.1.90, 63427.1.170.1.89, 63427.1.170.1.88,
над обекта: 63427.1.170.1.11, 63427.1.170.1.8, ведно
с 1,096 % ид.части от общите части на сградата
и от поземлен имот с идентификатор 63427.1.170,
намиращ се в гр. Русе, кв. Възраждане, ул. Студентска № 9, целият с площ 2021 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
стар идентификатор: 3632, кв. 378, парцел ІІ-3632,
начин на трайно ползване: високо застрояване
над 15 м, придобит с нотариален акт № 198,
том II, рег. № 4099, дело № 284 от 24.06.2016 г.
(акт № 191, том 22, дело № 4483 от 24.06.2016 г.
на СВ – Русе);
– сума в размер 2500 лв., представляваща
равностойността на 25 дяла от капитала на „Казино Ескейп гр. Исперих“ – ООД, ЕИК 200716044,
седалище и адрес на управление: гр. Исперих,
ул. Васил Левски № 67;
– сума в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 100 дяла от капитала на „Заложна къща Еврокеш“ – ЕООД, ЕИК 200820331,
седалище и адрес на управление: гр. Исперих,
ул. Лудогорие № 64;
– сума в размер 13 690,81 лв., представляваща левовата равностойност на предоставен на
18.05.2009 г. заем в размер 7000 евро на Бойко
Николов.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Даниела
Тодорова Митева:
– сума в размер 1900 лв., представляваща
непреобразуван остатък от продажбата на недвижим имот, намиращ се в землището на с. Голям
Поровец, община Исперих, област Разград: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с
площ 20,003 дка, м-ст Курт дюня, съставляваща
имот с идентификатор № 15953.22.14, при граници:
имоти с идентификатори № 15953.22.61, 15953.22.49,
15953.22.47, 15953.22.4 и 15953.22.5, отчужден с нотариален акт № 181, том V, рег. № 5943, дело № 809
от 13.06.2014 г. (акт № 192, том 6, дело № 1166 от
13.06.2014 г. на СВ – Исперих);
– сума в размер 14 150,03 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит през 2015 г. по
сметка в евро IBAN BG 12 СЕСВ 9790 1442 5635
00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Даниела Митева;
– сума в размер 11 362,50 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит през 2009 г. по
сметка в левове IBAN BG 46 СЕСВ 9790 1042 5635
03 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Даниела Митева;
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– сума в размер общо 24 516 лв., представляваща вноски на каса през 2015 г. по сметка
в левове IBAN BG 62 СЕСВ 9790 4042 5635 01 в
„ЦКБ“ – АД, с титуляр Даниела Митева, непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер 5000 лв., представляваща
вноска от трето лице, постъпила през 2016 г. по
сметка в левове IBAN BG 06 СЕСВ 9790 4043
4313 01 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Христо Ганчев
Иванов и впоследствие прехвърлена по сметка
в левове IBAN BG 62 СЕСВ 9790 4042 5635 01 в
„ЦКБ“ – АД, с титуляр Даниела Митева, непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер 3000 лв., представляваща
вноски от трети лица през 2009 г. по сметка в
левове IBAN BG 89 СЕСВ 9790 4042 5635 00 в
„ЦКБ“ – АД, с титуляр Даниела Митева, непреобразувана в друго имущество;
– сумата в размер общо 3130,46 лв., представ
ляваща вноски на каса през 2009 г. от титуляря
по сметка в левове IBAN BG 89 СЕСВ 9790 4042
5635 00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Даниела Митева,
непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер 10 000 лв., представляваща
вноска от трето лице през 2010 г. по сметка в
левове IBAN BG 89 СЕСВ 9790 4042 5635 00 в
„ЦКБ“ – АД, с титуляр Даниела Митева, непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер общо 1123,96 лв., представляваща вноски на каса от титуляря през 2012 г. по
сметка в левове IBAN BG 89 СЕСВ 9790 4042 5635 00
в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Даниела Митева, непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер 120 лв., представляваща
вноски от трети лица през 2014 г. по сметка в
левове IBAN BG 89 СЕСВ 9790 4042 5635 00 в
„ЦКБ“ – АД, с титуляр Даниела Митева, непреобразувана в друго имущество.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 5 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Христо
Ганчев Иванов:
– сума в размер 30 000 лв., представляваща
пазарната стойност на недвижим имот, намиращ се в гр. Исперих, ж.к. Васил Априлов, блок
№ 3, вх. В, ет. 5, представляващ самостоятелен
обособен обект в сграда, с начин на трайно ползване – жилище, апартамент № 18 със застроена
площ 44,64 кв. м, състоящ се от: дневна, столова,
кухня и сервизни помещения, заедно с принадлежащото към апартамента избено помещение
№ 17 с полезна площ 3,02 кв. м, както и 2,57 %
ид.ч. от общите части на сградата и от правото на
строеж, при граници на апартамента: на етажа:
на запад – апартамент № 17, на юг – апартамент
№ 19, отгоре – апартамент № 22, отдолу – апартамент № 14, и съседи на избеното помещение: от
изток – изба № 18, от запад – изба № 16, отчужден с нотариален акт № 9, том IX, рег. № 9924,
дело № 1324 от 8.10.2015 г. (акт № 51, том 10,
дело № 1828 от 8.10.2015 г. на СВ – Исперих);
– сума в размер 9000 лв., представляваща
равностойността на правото на строеж, придобито
с нотариален акт № 1139, том VI, рег. № 10239,
дело № 1025 от 27.11.2008 г. (акт № 180, том 4,
дело № 7761 от 27.11.2008 г. на СВ – Велико
Търново);
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– сума в размер 750 лв., представляваща
равностойността на 25 отчуждени дяла от капитала на „Ем Джи Кеш“ – ООД, ЕИК 200508246,
седалище и адрес на управление: гр. Исперих,
ул. Хан Аспарух, бл. 4, вх. Б, ет. 1, ап. 17;
– сума в размер 1660 лв., представляваща
вноска от трето лице по разплащателна сметка
№ 18589006 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Христо Ганчев Иванов, непреобразувана в друго
имущество;
– сума в размер общо 15 153 лв., представляваща вноски от трети лица през 2014 г. по
универсална сметка в левове IBAN BG 06 СЕСВ
9790 4043 4313 01, с титуляр Христо Ганчев Иванов,
непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер общо 12 861 лв., представляваща вноски от трети лица през 2015 г. по
универсална сметка в левове IBAN BG 06 СЕСВ
9790 4043 4313 01, с титуляр Христо Ганчев Иванов,
непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер 1002 лв., представляваща
вноска на каса от титуляря през 2015 г. по универсална сметка в левове IBAN BG 06 СЕСВ 9790
4043 4313 01, с титуляр Христо Ганчев Иванов,
непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер общо 31 420 лв., представляваща вноски от трети лица през 2016 г. по
универсална сметка в левове IBAN BG 06 СЕСВ
9790 4043 4313 01, с титуляр Христо Ганчев Иванов,
непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер общо 8000 лв., представляваща вноски от трети лица през 2017 г. по универсална сметка в левове IBAN BG 06 СЕСВ 9790
4043 4313 01, с титуляр Христо Ганчев Иванов,
непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер общо 4200 лв., представляваща вноски от трети лица през 2010 г. по спестовна сметка в левове IBAN BG 33 СЕСВ 9790
4043 4313 00, с титуляр Христо Ганчев Иванов,
непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер общо 68 918,21 лв., представляваща постъпили средства от „Ем Жи
Кеш“ – ЕООД, през 2010 г. по спестовна сметка
в левове IBAN BG 33 СЕСВ 9790 4043 4313 00, с
титуляр Христо Ганчев Иванов, непреобразувана
в друго имущество;
– сума в размер общо 4128 лв., представляваща вноски от трети лица през 2011 г. по спестовна сметка в левове IBAN BG 33 СЕСВ 9790
4043 4313 00, с титуляр Христо Ганчев Иванов,
непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер 1000 лв., представляваща
вноска от трето лице през 2012 г. по спестовна
сметка в левове IBAN BG 33 СЕСВ 9790 4043 4313
00, с титуляр Христо Ганчев Иванов, непреобразувана в друго имущество;
– су ма в размер общо 22 40 0 лв., представляваща постъпили средства от „Ем Жи
Кеш“ – ЕООД, през 2012 г. по спестовна сметка
в левове IBAN BG 33 СЕСВ 9790 4043 4313 00, с
титуляр Христо Ганчев Иванов, непреобразувана
в друго имущество;
– сума в размер общо 46 243,50 лв., представляваща вноски на каса от титуляря през 2012 г.
по спестовна сметка в левове IBAN BG 33 СЕСВ
9790 4043 4313 00, с титуляр Христо Ганчев Иванов,
непреобразувана в друго имущество;
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– сума в размер общо 7091,48 лв., представляваща вноски от трети лица през 2013 г. по
спестовна сметка в левове IBAN BG 33 СЕСВ 9790
4043 4313 00, с титуляр Христо Ганчев Иванов,
непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер 5000 лв., представляваща постъпили средства от „Ем Жи Кеш“ – ЕООД, през
2013 г. по спестовна сметка в левове IBAN BG 33
СЕСВ 9790 4043 4313 00, с титуляр Христо Ганчев
Иванов, непреобразувана в друго имущество;
– сума в размер 2490 лв., представляваща
вноска от трето лице през 2014 г. по спестовна
сметка в левове IBAN BG 33 СЕСВ 9790 4043 4313
00, с титуляр Христо Ганчев Иванов, непреобразувана в друго имущество;
– сума общо в размер 797,60 лв., представляваща вноски от трето лице и изплатена щета
през 2009 г. по разплащателна сметка в левове
IBAN BG 71 СЕСВ 9790 1043 4313 00, с титуляр
Христо Ганчев Иванов, непреобразувана в друго
имущество;
– сума в размер 49,78 лв., представляваща
вноски на каса през 2009 г. по спестовна сметка
в бр. лири IBAN BG 24 СЕСВ 9790 4243 4313 00,
с титуляр Христо Ганчев Иванов;
– сума в размер общо 15 255,47 лв., представляваща вноски на каса по спестовна сметка
в евро IBAN BG 15 СЕСВ 9790 4443 4313 00, с
титуляр Христо Ганчев Иванов.
Делото е насрочено за 28.10.2019 г. от 10 ч.
Съдът указва на третите лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото,
че могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред първата инстанция в срок
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
3329

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дружество на анестезиолозите
в България“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 2 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 11.06.2019 г. в 15 ч. по седалището на сдружението: София, бул. Свети Георги Софийски № 3,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за промяна на името на дружеството; проект
за решение – ОС приема предложената от УС
промяна в името на дружеството, като за ново
име определя: „Българско дружество по анестезиология и интензивно лечение“; 2. вземане на
решение за промяна в дейността на дружеството;
проект за решение – ОС приема предложението
на УС за промяна в дейността на дружеството,
като към сега действащата да се добави, че дружеството може да извършва стопанска дейност
по смисъла на чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ; 3. промени
в устава; проект за решение – ОС приема предложението от УС за промени в устава, които да
го приведат в съответствие с приетите решения
за промяна в името и предмета на дейност; 4.
приемане на отчета за дейността на дружеството
за 2018 г., както и годишния счетоводен отчет и
баланс за 2018 г.; проект за решение – ОС приема
отчета за дейността на дружеството за 2018г.,
както и годишния счетоводен отчет и баланс за
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2018 г. Поканват се всички членове или техни
упълномощени представители да вземат участие
в работата на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите
се делегати.
3358
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българско дружество по ендокринолог и я“ – Софи я, на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо събрание на
сдружението на 18.06.2019 г. в 14 ч. в София,
ул. Димитър Моллов № 10 – УМБАЛ „Софиямед“,
база 2, учебна зала, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния доклад на председателя
на управителния съвет за дейността на сдружението за 2018 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2018 г.; 3. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез изрично упълномощен
представител. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
3357
1. – Управителният съвет на сдружение „Браншова Асоциация Полимери (БАП)“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете си на 20.06.2019 г.
в 13,30 ч. на адрес София, ул. Велико Търново
№ 22, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2018 г. и доклада
за дейността на сдружението за 2018 г.; проект за
решение – ОС приема годишния счетоводен отчет
за 2018 г. и доклада за дейността на сдружението
за 2018 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на УС за дейността им през 2018 г.; проект
за решение – ОС освобождава от отговорност
членовете на УС за дейността им през 2018 г.; 3.
освобождаване на членове на УС и избор на нови
членове на УС; проект за решение – ОС приема
решение за освобождаване на членове на УС и
избор на нови членове на УС; 4. промени в
устава на сдружението; проект за решение – ОC
приема промени в устава на сдружението; 5.
приемане на програма за дейността на БАП за
2019 г.; проект за решение – ОC приема програма за дейността на БАП за 2019 г.; 6. приемане
на бюджет на БАП за 2019 г.; проект за решение – ОC приема бюджет на БАП за 2019 г.; 7.
актуализиране на членския състав на Браншова
Асоциация Полимери; проект за решение – ОС
приема актуализирания състав на членовете на
сдружението; 8. разни. В случай че един член на
сдружението представлява друг, упълномощеното
лице следва да представи изрично пълномощно.
Не се допуска един пълномощник да представлява
повече от трима упълномощители. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 14,30 ч. на същото място и
ще бъде редовно без значение на представения
кворум. Материалите за общото събрание са на
разположение в офиса на сдружението – ул. Велико Търново № 22, София 1504.
3356
Мария Иванова Цанкова – ликвидатор на
сдружение „Добри хора за добра кауза“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
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ние на членовете на сдружението на 20.06.2019 г.
в 10 ч. на адреса на управление на сдружението
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
отчет на ликвидатора; 2. приемане на баланса
към датата на приключване на ликвидацията; 3.
приемане на пояснителния доклад към баланса;
4. приемане на решение за освобождаване на
ликвидатора от отговорност; 5. приемане на решение за разпределение на имуществото на сдружението; 6. приемане на решение за заличаване
на сдружението. При липса на кворум общото
събрание ще се проведе час по-късно – в 11 ч.,
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
3275
23. – Управителният съвет на Спортен клуб
джудо „Локомотив“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
клуба на 20.06.2019 г. в 17 ч. в София, бул. Рожен
№ 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на Спортен клуб джудо
„Локомотив“, София, за 2018 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на Спортен клуб джудо
„Локомотив“, София, за 2018 г.; 3. приемане на
проектобюджета за 2019 г.; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
3299
24. – Управителният съвет на Ръгби клуб
„ ЖСК – Локомотив“, Софи я, на основа ние
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 20.06.2019 г. в 13 ч. в София,
бул. Рожен № 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на Ръгби
клуб „ЖСК – Локомотив“, София, за 2018 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на Ръгби
клуб „ЖСК – Локомотив“, София, за 2018 г.; 3.
приемане на проектобюджета за 2019 г.; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3300
25. – Управителният съвет на спортен клуб
„Бокс, кикбокс, тайбокс, таекуондо „Локомотив“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на клуба на
21.06.2019 г. в 17 ч. в София, бул. Рожен № 23,
стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. промяна на наименованието на сдружението; 2. промени в устава на
сдружението; 3. отчет на управителния съвет за
дейността за 2018 г.; 4. промени в управителния
съвет на сдружението (освобождаване на членове, приемане на нови членове); 5. приемане на
годишните финансови отчети за 2017 и 2018 г. и
обявяването им в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията; 6. приемане на проектобюджета за
2019 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
3346
25. – Управителният съвет на Спортен клуб
самбо „Локомотив“, София, на основание чл. 26
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ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
клуба на 24.06.2019 г. в 17 ч. в София, бул. Рожен
№ 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на Спортен клуб самбо
„Локомотив“, София, за 2018 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на Спортен клуб самбо
„Локомотив“, София, за 2018 г.; 3. приемане на
проектобюджета за 2019 г.; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
3301
26. – Управителният съвет на Спортен клуб
тенис на корт „Локомотив – 1929 София“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на клуба на 24.06.2019 г. в 13 ч.
в София, бул. Рожен № 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
Спортен клуб тенис на корт „Локомотив – 1929
София“ за 2018 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на Спортен клуб тенис на корт
„Локомотив – 1929 София“ за 2018 г.; 3. приемане на проектобюджета за 2019 г.; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3302
5. – Управителният съвет на сдружение „Български институт по зависимостите“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и с решение на УС от
23.04.2019 г. свиква извънредно общо събрание на
сдружението на 25.06.2019 г. в 17 ч. в седалището
на сдружението в София, ж.к. Младост 1, бл. 40,
вх. 1, ет. 11, ап. 38, при следния дневен ред: 1.
приемане на изменения в устава на сдружението;
2. разни.
3296
3. – Управителният съвет на Българската
асоциация за качествени езикови услуги (БАКЕУ)
„Оптима“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.06.2019 г. в 10 ч. в
Бест Уестърн Арт Плаза Хотел на ул. Христо
Белчев № 46, София, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейностите в периода юли 2018 – юни
2019 г.; 2. финансов отчет за календарната 2018 г.;
3. планиране на дейности за юли 2019 – юни
2020 г.; 4. прием на нови членове; 5. разни.
3334
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Обединен футболен клуб „София“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 12
от устава на сдружението свиква общо събрание
на 5.07.2019 г. в 9 ч. в София, район „Красно
село“, бул. Пенчо Славейков № 5, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
управителния съвет от началото на мандата; 2.
приемане на бюджет на сдружението за 2019 г.;
3. вземане на решение за приемане на нов член
на сдружението по повод на постъпила молба; 4.
смяна на седалището и адреса на управление на
сдружението; 5. приемане на изменения и допълнения в устава на сдружението; 6. разни. Канят
се всички членове лично или чрез упълномощени
представители да присъстват на общото събрание.
Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, са на разположение на адреса
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на управление на сдружението. При поискване
те могат да бъдат предоставени на всеки член на
сдружението безплатно. При липса на кворум на
основание чл. 13 от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред в 10 ч.
независимо от броя на присъстващите.
3308
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по лека атлетика „Балкан“ – Ботевград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ с решение на УС от
11.04.2019 г. свиква общо събрание на 25.06.2019 г.
в 19 ч. в Ботевград, бул. България № 20 – Спортна зала, при следния дневен ред: 1. приемане
на нов устава на Клуба по лека атлетика „Балкан“ – Ботевград; 2. избор на нов управителен
съвет съобразно новия устав; 3. приемане на
финансов отчет; 4. други. При липса на кворум
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място в 20 ч. и при същия дневен ред.
3294
9. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация „Деметра“ – Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 27.06.2019 г. в 16 ч. в Бургас,
ул. Шейново № 102А, в офиса на сдружението
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
финансов отчет и доклад за дейността на сдружението за 2018 г. и обявяването му в Агенцията
по вписванията; 2. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3345
6. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на СК Б „Витяз – Панев“, Варна, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ съгласно устава на сдружението свиква
общо събрание на 25.06.2019 г. в 18,30 ч. във Варна, ул. Преспа № 1, стая 3, при следния дневен
ред: 1. избор на нови членове на клуба и нов управителен съвет, изменение на устава; 2. доклад
за дейността на клуба за 2018 г. и приемане на
годишния технически и финансов отчет за 2018 г.;
3. заявяване и обявяване пред Агенцията по вписванията – търговския регистър и регистъра на
ЮЛНЦ, годишните финансови отчети за 2017 г.
и 2018 г.; 4. предложения за обсъждане на други
актуални за клуба въпроси. Поканват се всички
членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред в 19,30 ч.
3298
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Форта – Костенец“, Костенец, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на 29.06.2019 г. в 15 ч. в Костенец, ул. Боровец
№ 73, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за
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дейността на клуба; 2. финансов отчет за 2018 г.;
3. освобождаване и изключване на членове на
клуба; 4. приемане на нови членове на клуба;
5. избор на нов председател и нов управителен
съвет; 6. други. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3247
5. – Управителният съвет на СНЦ „Несебър
Яхт Клуб“ – Несебър, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 22.06.2019 г. в 12 ч. в Несебър – Яхтено пристанище (кафе-клуб), при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет на дружеството; 2. вземане
на решение за приемане на нови членове и изключване на стари членове; 3. разпускане на
управителния съвет; 4. вземане на решение за
промени в устава на сдружението; 5. избор на
нов управителен съвет, председател, заместникпредседател и секретар; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
3295
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Армейски гребен клуб „Тракия“,
Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
12.06.2019 г. в 18,30 ч. в Пловдив, ул. Пролет № 2,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2018 г.; 2. представяне,
обсъждане и приемане на ГФО на сдружението
за 2018 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на УС за дейността на сдружението през
2018 г.; 4. обсъждане и приемане на бюджет на
сдружението за 2019 г.; 5. доклад на председателя на сдружението за актуалния списък на
членовете на сдружението от учредяването до
датата на провеждане на общото събрание, разглеждане на молби за приемане на нови членове
до деня на провеждане на общото събрание,
разглеж дане на молби за освобож даване на
членове на сдружението, както и предложения
за изключване на членове; 6. представяне, обсъждане и приемане на предложението за нов устав
на сдружението; 7. избор на нов управителен
съвет; 8. избор на нов председател на управителния съвет; 9. избор на нов контролен съвет; 10.
други. По предложение в дневния ред могат да
се включват за обсъждане и решаване и други
въпроси. Канят се всички членове или писмено
упълномощени техни представители да присъстват на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
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