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Народно събрание
Закон за ратифициране на Споразуме
нието между Съвета на министрите
на Босна и Херцеговина и правител
ствата на другите страни – членки
на Инициативата за готовност и
превенция при бедствия в Югоизточ
на Европа (правителствата на Репуб
лика България, Република Хърватия,
Република Македония, Черна гора, Ре
публика Словения, Република Сърбия,
Република Турция, Република Албания
и Румъния), относно договореностите
със страната домакин за Секретари
ата на Инициативата за готовност
и превенция при бедствия в Югоиз
точна Европа, подписано на 4 април
2018 г. в Анкара, Република Турция
Решение за персонални промени в
Министерския съвет на Република
България
Решение за работата на Народното
събрание през май 2019 г.
Решение за приемане на Доклада за
състоянието на отбраната и въоръ
жените сили на Република България
през 2018 г.

Президент на Републиката
 Указ № 107 за наименуване на ново
създаденото населено място на тери
торията на община Пещера, област
Пазарджик – Свети Константин
 Указ № 109 за освобождаване на Ру
мяна Тодорова Митрева от длъж
ността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Кралство Норвегия
 Указ № 110 за назначаване на Вера
Викторова Шатилова-Мицарова за из
вънреден и пълномощен посланик на
Република България в Кралство Норвегия със седалище в Осло
 Указ № 111 за освобождаване на Ру
мен Любенов Пирончев от длъж
ността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Ислямска република Пакистан

 Указ № 112 за назначаване на Алексан
дър Борисов Парашкевов за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Ислямска република Пакистан със седалище в гр. Исламабад
 Указ № 113 за назначаване на Кра
симир Димитров Стефанов – извън
реден и пълномощен посланик на Ре
публика България в Република Южна
Африка, и за извънреден и пълномо
щен посланик на Република България
в Кралство Лесото със седалище в
гр. Претория, Република Южна Африка

3

3
4

4

4

4

4

4

5

5

Министерски съвет
 Постановление № 115 от 13 май
2019 г. за приемане на Правилник за
прилагане на Закона за предприятия
та на социалната и солидарна икономика
5
 Постановление № 116 от 14 май
2019 г. за изменение и допълнение на На
редбата за пенсиите и осигурителния
стаж, приета с Постановление № 30
на Министерския съвет от 2000 г.
11
 Постановление № 117 от 15 май
2019 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за паричните обез
щетения и помощи от държавното
обществено осигуряване, приета с
Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г.
18
 Решение № 249 от 2 май 2019 г. за
създаване на ново населено място в
община Пещера, област Пазарджик
40
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Изменения към Международната
конвенция за безопасност на човешкия
живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
41
 Изменения към Международната
конвенция за безопасност на човешкия
живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
42
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Министерство
на външните работи
 Меморандум за сътрудничество в
областта на европейската интегра
ция и подобряване на връзките с НАТО
между правителството на Република
България и Съвета на министрите на
Босна и Херцеговина
43
Министерство
на околната среда и водите
 Меморандум за разбирателство
между Министерството на околната
среда и водите на Република България
и Министерството на защитата на
околната среда на Република Сърбия
за сътрудничество в областта на
опазване на околната среда
45
Национална
здравноосигурителна каса
 Правилник за изменение и допълне
ние на Правилника за устройството и
дейността на Националната здравноосигурителна каса
47
Министерство
на енергетиката
 Наредба № Е-РД-04-2 от 19 април
2019 г. за условията и редa за извърш
ване на оценка на енергийните спес
тявания, реализирани в резултат на
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изпълнени мерки за повишаване на
енергийната ефективност при произ
водството, преноса и разпределението
на енергия и за потвърждаването им 48
Българска народна банка
 Наредба № 10 от 24 април 2019 г. за
организацията, управлението и вътрешния контрол в банките
49
 Наредба № 20 от 24 април 2019 г.
за издаване на одобрения за членове
на управителния съвет (съвета на
директорите) и надзорния съвет на
кредитна институция и изисквания
във връзка с изпълнение на техните
функции
56
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 4 от 2010 г. за изисква
нията към възнагражденията в банките
76
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 7 от 2014 г. за организа
цията и управлението на рисковете в
банките
76
Централна избирателна комисия
 Решение № 319-НС от 15 май 2019 г.
относно обявяване на Мария Щерева
Белова за народен представител от
Двадесет и първи изборен район – Сливенски
77
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 114
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна
и Херцеговина и правителствата на другите
страни – членки на Инициативата за готовност
и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България,
Република Хърватия, Република Македония,
Черна гора, Република Словения, Република
Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със
страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия
в Югоизточна Европа, подписано на 4 април
2018 г. в Анкара, Република Турция, приет
от 44-то Народно събрание на 8 май 2019 г.
Издаден в София на 13 май 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
Съвета на министрите на Босна и Херцеговина
и правителствата на другите страни – членки
на Инициативата за готовност и превенция
при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република
Хърватия, Република Македония, Черна гора,
Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната
домакин за Секретариата на Инициативата
за готовност и превенция при бедствия в
Югоизточна Европа, подписано на 4 април
2018 г. в Анкара, Република Турция
Член единствен. Ратифицира Споразумението между Съвета на министрите на
Босна и Херцеговина и правителствата на
другите страни – членки на Инициативата за
готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република
България, Република Хърватия, Република
Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция,
Република А лбания и Румъния), относно
договореностите със страната домакин за

Секретариата на Инициативата за готовност
и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2018 г. в Анкара,
Република Турция.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 8 май 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3581

РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България
и във връзка с Решение на Народното събрание
за избиране на Министерски съвет на Република България от 4 май 2017 г. (ДВ, бр. 37 от
2017 г.), Решение на Народното събрание за
персонални промени в Министерския съвет
на Република България от 10 ноември 2017 г.
(ДВ, бр. 91 от 2017 г.), Решения на Народното
събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 20 септември 2018 г. (ДВ, бр. 78 от 2018 г.), Решение
на Народното събрание за персонални промени
в Министерския съвет на Република България
от 21 ноември 2018 г. (ДВ, бр. 97 от 2018 г.),
Решение на Народното събрание за персонални
промени в Министерския съвет на Република
България от 20 декември 2018 г. (ДВ, бр. 107
от 2018 г.) и Решение на Народното събрание
за персонални промени в Министерския съвет
на Република България от 5 април 2019 г. (ДВ,
бр. 29 от 2019 г.)
РЕШИ:
1. Освобождава Румен Андонов Порожанов като министър на земеделието, храните
и горите.
2. Избира Десислава Жекова Танева за
министър на земеделието, храните и горите.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 15 май 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
3716
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РЕШЕНИЕ

за работата на Народното събрание през
май 2019 г.
Народното събрание на основание чл. 74 и
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
1. Народното събрание не провежда пленарни заседания на 22 и 23 май 2019 г.
2. В дните по т. 1 се провеждат заседания
на парламентарните комисии.
3. В периода от 20 до 23 май 2019 г. включително, народните представители не ползват
служебен транспорт от Народното събрание,
с изключение на дните, в които са участвали
в заседания на парламентарните комисии.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 15 май 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3718

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклада за състоянието на
отбраната и въоръжените сили на Република
България през 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
РЕШИ:
Приема Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република
България през 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 15 май 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
3725

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 107
На основание чл. 98, т. 13 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 18, ал. 2 от Закона за административнотериториалното устройство на Република
България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Наименувам новосъздаденото населено
място на територията на община Пещера,
област Пазарджик – Свети Константин.
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БРОЙ 40

Изпълнението на указа възлагам на областния управител на Пазарджик и на кмета
на община Пещера.
Издаден в София на 8 май 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
3631

УКАЗ № 109
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Румяна Тодорова Митрева
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Кралство
Норвегия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 май 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3632

УКАЗ № 110
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Вера Викторова Шатилова-Мицарова за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Кралство Норвегия
със седалище в Осло.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 май 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3633

УКАЗ № 111
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Румен Любенов Пирончев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Ислямска
република Пакистан.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 9 май 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3635

УКАЗ № 112
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Александър Борисов Парашкевов за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Ислямска република
Пакистан със седалище в гр. Исламабад.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 9 май 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3636

УКАЗ № 113
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Красимир Димитров Стефанов – извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Южна
Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство
Лесото със седалище в гр. Претория, Репуб
лика Южна Африка.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 9 май 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3637
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115
ОТ 13 МАЙ 2019 Г.

за приемане на Правилник за прилагане на
Закона за предприятията на социалната и
солидарна икономика
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
прилагане на Закона за предприятията на
социалната и солидарна икономика.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ПРАВИЛНИК

за прилагане на Закона за предприятията на
социалната и солидарна икономика
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат:
1. условията и редът за вписване във и
за л и ча ва не о т Рег ис т ъра на соц иа л н и т е
предприятия;
2. условията и редът за отпускане на средства за обучение за повишаване на професионалната квалификация на лицата по чл. 7,
т. 4 от Закона за предприятията на социалната
и солидарна икономика, наети от социални
предприятия клас А+, под формата на схеми
за минимална помощ при спазване на изиск
ванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на чл. 107 и 108 от Договора
за функционирането на Европейския съюз
към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24
декември 2013 г.).
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВПИСВАНЕ ВЪВ И
ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА
СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл. 2. (1) Министерството на труда и социалната политика създава, води и поддържа
Регистър на социалните предприятия съгласно
чл. 10 и 11 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика като единен
национален административен регистър.
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(2) Информацията в Регистъра на социалните предприятия се съхранява в информационна система, която поддържа национална
база данни.
(3) За целите на изпълнение на правилника
информационната система се свързва по електронен път съгласно Закона за електронното
управление за автоматичен обмен на данни
с Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, регистър
БУЛСТАТ и Средата за междурегистров обмен
(RegiX).
Чл. 3. (1) За вписване в Регистъра на социалните предприятия лицата по чл. 5 от Закона
за предприятията на социалната и солидарна
икономика подават заявление по образец
съгласно приложение № 1 – за социалните
предприятия клас А, и съгласно приложение
№ 2 – за социалните предприятия клас А+,
към което се прилагат документи, които
удостоверяват изпълнението на условията
по чл. 7 и 8 от Закона за предприятията на
социалната и солидарна икономика.
(2) Когато заявлението се подава чрез пълномощник, към него се прилага нотариално
заверено пълномощно.
(3) Документите, удостоверяващи правото
на вписване, се проверяват служебно чрез
наличните електронни регистри.
(4) При невъзможност да се направи служебна проверка заявителят се уведомява за
необходимостта от предоставяне на допълнителни документи, удостоверяващи изпълнението на условията по чл. 7 или 8 от Закона
за предприятията на социалната и солидарна
икономика.
(5) Уведомяването по ал. 4 се осъществява
при условията на чл. 10, ал. 8 от Закона за
предприятията на социалната и солидарна
икономика.
Чл. 4. (1) Документите, удостоверяващи изпълнението на чл. 7 от Закона за предприятия
та на социалната и солидарна икономика, са:
1. формуляр, удостоверяващ произведена
социална добавена стойност, утвърден с Методика за определяне на социалната добавена стойност, регламентирана в чл. 7, т. 1 от
Закона за предприятията на социалната и
солидарна икономика;
2. учредителен договор, устав или друг устройствен документ на предприятието, който
включва процедура за прозрачно управление
с участие на членовете, работниците или служителите при вземането на решения;
3. последният годишен финансов отчет
с положителен финансов резултат, отчет за
последния отчетен период, както и пояснителни сведения за изразходваните средства по
видове разходи за регламентираната дейност
и връзката им с целите и програмите на организацията;
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4. за доказване на съответствие с изискванията на чл. 7, т. 4 от Закона за предприятията
на социалната и солидарна икономика и в
зависимост от посочената група наети лица в
предприятието заявителите подават следните
документи:
а) документ, издаден от лицата, при които
е проведено лечението или психосоциалната
рехабилитация;
б) копие на удостоверение, че лицето е
получило закрила по смисъла на Закона за
убежището и бежанците;
в) копие на заповед за ползване на услуга
като лице – жертва на трафик на хора по смисъла на Закона за борба с трафика на хора;
г) копие на заповед за ползване на услуга
като лице – жертва на насилие по смисъла
на Закона за защита от домашното насилие;
д) справка за средния списъчен брой на
персонала на предприятието по чл. 7, т. 4 от
Закона за предприятията на социалната и
солидарна икономика.
(2) За вписване в регистъра на социалните предприятия като социално предприятие
клас А, отговарящо на изискванията по ал. 1,
т. 1, 2 и 4, заявителите подават трите имена
и ЕГН на лицата по ал. 1, т. 4.
Чл. 5. Документите, удостоверяващи изпълнението на чл. 8 от Закона за предприятията
на социалната и солидарна икономика, са:
1. за социално предприятие клас А+ съгласно чл. 8, предложение първо от Закона
за предприятията на социалната и солидарна
икономика – документите по чл. 4;
2. за социално предприятие клас А+ съгласно чл. 8, предложение второ от Закона
за предприятията на социалната и солидарна
икономика:
а) документите по чл. 4, т. 1 – 3 или по
чл. 4, т. 1, 2 и 4, от които да е видно изпълнението на условията по чл. 8, т. 1 или 2 от
Закона за предприятията на социалната и
солидарна икономика;
б) документите по чл. 4, т. 1 – 3 или по
чл. 4, т. 1, 2 и 4 и декларация, удостоверяваща изискването по чл. 8, т. 3 от Закона за
предприятията на социалната и солидарна
икономика.
Чл. 6. (1) За вписване в Регистъра на социалните предприятия не се изискват документи,
които вече са били предоставени от заявителя
или са служебно известни, или могат да бъдат
осигурени чрез пряк и безплатен достъп до
националните бази данни.
(2) Чрез Средата за междурегистров обмен
(RegiX) се събира служебно известната информация, налична в съответните регистри.
(3) Когато документите по чл. 4 и 5 съдържат лични данни на наетите от заявителя
лица, задължително се представя документ,
удостоверяващ изрично съгласието на лицата за използването на тези данни от страна
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на заявителя за целите на вписването на
предприятието в Регистъра на социалните
предприятия.
Чл. 7. Заявленията за вписване в Регистъра
на социалните предприятия и за доброволно
заличаване, както и приложените към тях
документи, удостоверяващи изпълнението на
условията по чл. 7 и 8 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика,
се подават по електронен път или на хартиен
носител. При подаване на заявлението за вписване в Регистъра на социалните предприятия
на хартиен носител приложените към него
документи се заверяват от заявителя с гриф
„вярно с оригинала“.
Чл. 8. (1) Министърът на труда и социалната политика издава заповед за вписване или
заповед за отказ от вписване в Регистъра на
социалните предприятия. Заповедта се издава
в сроковете по чл. 10, ал. 7 – 10 от Закона за
предприятията на социалната и солидарна
икономика.
(2) След влизането в сила на заповедта за
вписване в Регистъра на социалните предприятия министърът на труда и социалната
политика издава удостоверение за вписване
на социалното предприятие.
(3) Заедно с удостоверението за вписване
на предприятието се предоставя и векторният
файл за използване на марката „Продукт на
социално предприятие“.
(4) Използването на марката „Продукт на
социално предприятие“ се осъществява при
условията и по реда на Закона за марките и
географските означения.
(5) Вписването и отказът от вписване в
Регистъра на социалните предприятия могат
да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 9. (1) За всяко социално предприятие,
подлежащо на вписване в Регистъра на социалните предприятия, се създава административна преписка в електронен формат.
(2) Административната преписка съдържа
подаденото заявление и всички приложени
към него документи.
Чл. 10. (1) При преминаване от клас А в
клас А+ предприятието подава заявление и
документите, предвидени в чл. 5, удостоверяващи изпълнението на заложените изисквания.
(2) Необходимите документи по ал. 1 се
допълват към създадената административна
преписка на предприятието.
Чл. 11. Данните, свързани с вписването и
заличаването на социалните предприятия в
Регистъра на социалните предприятия, се събират и обработват при спазване на Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на
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Директива 95/46/EО (общ регламент относно
защитата на данните) и на Закона за защита
на личните данни.
Чл. 12. (1) Заявлението за доброволно
за л и ча ва не о т рег ис т ъра на соц иа л н и т е
предприятия се подава по образец съгласно
приложение № 3.
(2) Считано от датата на влизане в сила
на заповедта за заличаване от Регистъра на
социалните предприятия предприятието не
може да използва марката „Продукт на социално предприятие“.
Чл. 13. Оригиналът на удостоверението за вписване в Регистъра на социалните
предприятия се връща в 7-дневен срок от
влизането в сила на заповедта за заличаване
от вписването, при служебно заличаване на
регистрацията, както и при преминаване от
клас А+ в клас А.
Чл. 14. Чрез Средата за междурегистров
обмен (RegiX) електронният регистър на
социалните предприятия ще има достъп до
следните регистри:
1. Националната агенция за приходите:
„Справка за актуалното състояние на всички/
действащи трудови договори“;
2. Националната експертна лекарска комисия: „Единна информационна система на
медицинската експертиза: степен на трайно
намалена работоспособност; срок на намалената работоспособност“.
Чл. 15. От Агенцията за социално подпомагане съгласно Закона за електронното
управление по електронен път ще се осигури
достъп до следната информация:
1. за продължително безработни лица, кои
то имат право на месечна социална помощ
съгласно Закона за социалното подпомагане
и правилника за прилагането му;
2. за лица, настанени извън семейството по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
3. за лица, които отглеждат деца с трайни
увреждания и получават помощи по чл. 8д от
Закона за семейните помощи за деца.
Чл. 16. От Агенцията по заетостта съгласно Закона за електронното управление
по електронен път ще се осигури достъп до
следната информация:
1. за продължително безработни лица, кои
то имат право на месечна социална помощ
съгласно Закона за социалното подпомагане
и правилника за прилагането му;
2. безработни лица над 55 години, които
са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА
СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл. 17. (1) Социално предприятие клас А+,
което осъществява икономическа дейност изцяло в административните граници на общини,
които за предходната година имат равнище на
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безработица, равно или по-високо от средното
за страната спрямо наличните статистически
данни към датата на подаването на заявлението, може да кандидатства за финансово
подпомагане за обучение за повишаване на
професионалната квалификация на наети лица
по чл. 7, т. 4 от Закона за предприятията на
социалната и солидарна икономика при условията и по реда на Закона за насърчаване
на заетостта и правилника за прилагането му.
(2) Отпускането на средства по реда на
ал. 1 се реализира под формата на схема за
минимална помощ, когато това е приложимо,
при съобразяване с разпоредбите на Регламент
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. за прилагане на чл. 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския
съюз към помощта de minimis (OB, L 352/1 от
24 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1407/2013“, и с регламентите,
които го изменят, допълват или заменят, и
съгласно глава 9а „Условия за предоставяне на
минимална помощ“ на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.
(3) Предприятията не могат да получават
средства за обучение за повишаване на професионалната квалификация на наети лица
по чл. 7, т. 4 от Закона за предприятията на
социалната и солидарна икономика, когато
отговарят на някое от следните условия:
1. имат изискуеми публични задължения;
2. имат задължения за неизпълнение на
сключени договори по програми, мерки и
обучения по Закона за насърчаване на заетостта, както и по проекти по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“;
3. са в изключенията, посочени в чл. 1 от
Регламент (ЕС) № 1407/2013;
4. осъществяват дейност в отрасъл „Рибарство и аквакултури“ съгласно Регламент
(ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г.
относно общата организация на пазарите на
продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и
(ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ,
L 354/1 от 28 декември 2013 г.).
(4) Получаването на средства, представляващи минимална помощ, се преустановява, когато
през периода на подпомагане за предприятията
възникне някое от условията по ал. 3.
Чл. 18. (1) Администратор на помощта по
чл. 15, ал. 3 от Закона за предприятията на
социалната и солидарна икономика е Агенцията по заетостта.
(2) Агенцията по заетостта документира и
събира цялата информация относно прилагането на схемата за минимална помощ по
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чл. 17 и информира министъра на финансите
за предоставянето на всяка помощ, попадаща
в обхвата на минимална помощ, при условията
и по реда на Закона за държавните помощи
и правилника за прилагането му.
(3) Проверката за съответствие с условията
на схемата за минимална помощ се извършва
на базата на методика за оценка за съответствието за минимална помощ, утвърдена
със заповед на изпълнителния директор на
Агенцията по заетостта.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 10 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага
на министъра на труда и социалната политика.
Приложения:
Приложение № 1 – Заявление за вписване
в Регистъра на социалните предприятия по
чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона
за предприятията на социалната и солидарна
икономика
Приложение № 2 – Заявление за вписване
в Регистъра на социалните предприятия по
чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона
за предприятията на социалната и солидарна
икономика
Приложение № 3 – Заявление за доброволно заличаване от Регистъра на социалните
предприятия по чл. 12, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за предприятията на
социалната и солидарна икономика
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
Заявление за вписване в Регистъра на социалните
предприятия на социални предприятия клас А
Входящ № ......................./.....................г.
Наименование на предприятието ......................
..................................................................................
Дата на подаване на заявлението ......................
..................................................................................
Правноорганизационна форма ...........................
................................................................................. ,
ЕИК по БУЛСТАТ/ПИК .....................................
................................................................................. ,
със седалище и адрес: гр.(с.) ...............................
................................................................................. ,
област .....................................................................
................................................................................. ,
община ...................................................................
................................................................................. ,
ж.к./кв. ................................................................... ,
ул. ............................................................................
№ ..........., бл. .........., вх. .........., ет. ........., ап. .........,
тел.:...........................................................................
e-mail: ......................................................................
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Основание за вписване в регистъра:
чл. 7, т. 1, 2 и 3 от ЗПССИ
чл. 7, т. 1, 2 и 4 от ЗПССИ
Основна стопанска и социална дейност и/или
социална цел на предприятието .........................
..................................................................................
Посочете от коя целева група наемате лица, ако
кандидатствате по чл. 7, т. 4 от ЗПССИ. Посочете техния брой, трите имена и ЕГН/ЛНЧ/ЛН:
а) хора с трайни увреждания – ............................
(брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
б) продължително безработни лица, които имат
право на месечна социална помощ съгласно
Закона за социално подпомагане и правилника
за прилагането му – ........................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
в) лица до 29-годишна възраст, които нямат
предходен професионален опит – ......................
(брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
г) лица, настанени извън семейството по реда
на чл. 26 от Закона за закрила на детето, включително след прекратяване на настаняването
им – ...................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
д) безработни лица над 55 години, които са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ – .................
(брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
е) лица, които отглеждат деца с трайни увреждания и получават помощи по чл. 8д от Закона за
семейни помощи за деца – ................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
ж) лица, изтърпели наказание лишаване от свобода за срок не по-кратък от 5 години, ако краят
на наказанието е настъпил през последните три
години от постъпването на работа – ..................
(брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
з) лица със зависимост към алкохол или наркотични вещества, преминали успешно лечебна
или психосоциална рехабилитационна програма
през последните две години преди постъпването
на работа, което се удостоверява чрез доку-
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мент, издаден от лицата, при които е проведено
лечението или психосоциалната рехабилитация – .................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
и) бездомни лица по смисъла на § 1, т. 1 от
допълнителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика – .............. (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
к) чужденци, получили закрила в Република
България по реда на Закона за убежището и
бежанците през последните три години от постъпването им на работа – ................. (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
л) лица, получили статут на специална закрила по реда на Закона за борба с трафика на
хора – ........................ (брой лица);
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
м) лица, пострадали от домашно насилие по
смисъла на Закона за защита от домашното
насилие – ........................ (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
Документи по чл. 4, ал. 1, т. 3 или 4 от ППЗПССИ,
с изключение на публично достъпните и служебно известните.
Кандидатстващите по чл. 7, т. 1 – 3 от ЗПССИ:
– посочват годината на последния годишен финансов отчет с положителен финансов резултат:
........................................................................................;
– представят пояснителните сведения по чл. 4,
ал. 1, т. 3 от ППЗПССИ:
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
Подпис: .............................................
.............................................
(име, презиме, фамилия)

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 1
Заявление за вписване в Регистъра на социалните
предприятия на социални предприятия клас А+
Входящ № ............/........... г.
Наименование на предприятието ......................
Дата на подаване на заявлението ......................
Правноорганизационна форма ...........................
ЕИК по БУЛСТАТ/ПИК .....................................
със седалище и адрес: гр.(с.) ...............................
................................................................................. ,
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област .....................................................................
................................................................................. ,
община ...................................................................
................................................................................. ,
ж.к./кв. ................................................................... ,
ул. ............................................................................
№ ..........., бл. .........., вх. .........., ет. ........., ап. .........,
тел.:...........................................................................
e-mail: ......................................................................
Основание за вписване в регистъра:
Отговаря на всички условия по чл. 7 от ЗПССИ
Отговаря на условията за клас А и чл. 8, т. 1
от ЗПССИ
Отговаря на условията за клас А и чл. 8, т. 2
от ЗПССИ
Отговаря на условията за клас А и чл. 8, т. 3
от ЗПССИ
Основна стопанска и социална дейност и/или
социална цел на предприятието ..........................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Посочете от коя целева група наемате лица, ако
кандидатствате по чл. 8, т. 3. Посочете техния
брой, трите имена и ЕГН/ЛНЧ/ЛН:
а) хора с трайни увреждания – ............. (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
б) продължително безработни лица, които имат
право на месечна социална помощ съгласно
Закона за социално подпомагане и правилника
за прилагането му – ....................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
в) лица до 29-годишна възраст, които нямат
предходен професионален опит – .......................
........ (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
г) лица, настанени извън семейството по реда
на чл. 26 от Закона за закрила на детето, включително след прекратяване на настаняването
им – ........... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
д) б е з раб о т н и л и ц а н а д 55 г од и н и , кои т о
са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ – ...................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
е) лица, които отглеждат деца с трайни увреждания и получават помощи по чл. 8д от Закона
за семейни помощи за деца – ............................
(брой лица):
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1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
ж) лица, изтърпели наказание лишаване от свобода за срок не по-кратък от 5 години, ако краят
на наказанието е настъпил през последните три
години от постъпването на работа – ......................
(брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
з) лица със зависимост към алкохол или наркотични вещества, преминали успешно лечебна
или психосоциална рехабилитационна програма
през последните две години преди постъпването
на работа, което се удостоверява чрез документ, издаден от лицата, при които е проведено
лечението или психосоциалната рехабилитация – ..................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
и) бездомни лица по смисъла на § 1, т. 1 от
допълнителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика – ................ (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
к) чужденци, получили закрила в Република
България по реда на Закона за убежището и
бежанците през последните три години от постъпването им на работа – .................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
л) лица, получили статут на специална закрила по реда на Закона за борба с трафика на
хора – ...................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
м) лица, пострадали от домашно насилие по
смисъла на Закона за защита от домашното
насилие – ...................... (брой лица):
1. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
2. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
3. ................................ ЕГН/ЛНЧ/ЛН ..............
Документи по чл. 4, т. 3 и чл. 5, т. 2, буква „б“
от ППЗПССИ, с изключение на публично достъпните и служебно известните.
Кандидатстващите по чл. 8, т. 2 от ЗПССИ
посочват годината на последния годишен финансов отчет с положителен финансов резултат – ................................
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
Подпис: .............................................
.............................................
(име, презиме, фамилия)
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Приложение № 3
към чл. 12, ал. 1

Заявление за доброволно заличаване от Регистъра на социалните предприятия
Входящ № ............/........... г.
Наименование на предприятието ......................

Удостоверение за вписване № ..............................
Правноорганизационна форма ............................
...................................................................................
Клас на предприятието ........................................
..................................................................................,
ЕИК по БУЛСТАТ/ПИК ......................................
..................................................................................,
със седалище и адрес: гр.(с.) ................................
..................................................................................,
област ......................................................................
..................................................................................,
община ....................................................................
..................................................................................,
ж.к./кв. ....................................................................,
ул. .............................................................................
...................................................................................
№ ..........., бл. .........., вх. .........., ет. ........., ап. .........,
тел.:...........................................................................
e-mail: ......................................................................
Дата: .........................
3650

Подпис:..............................
.............................................
(име, презиме, фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116
ОТ 14 МАЙ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, приета с
Постановление № 30 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г.,
бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; доп.,
бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 76
от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния
административен съд от 2002 г. – бр. 119 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и
68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г.,
бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16,
79, 84 и 87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13
от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 и 62 от
2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 19 и 40 от 2015 г.,
бр. 17 и 54 от 2016 г., бр. 29 и 41 от 2017 г. и
бр. 21, 49 и 107 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думите „международен
договор в областта на социалната сигурност“
се замен ят с „меж ду народен договор, по
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който Република България е страна, или на
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност“;
б) в изречение второ след думите „по електронен път“ се добавя „по реда на Закона за
електронното управление (ЗЕУ)“, а думите
„и единен граждански номер (ЕГН)/личен
номер (ЛН)/личен номер на чужденец (ЛНЧ)“
се заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В заявлението се вписват сведенията
за самоличността на заявителя, за гражданското му състояние и други данни във връзка
с отпускането или изплащането на пенсията,
включително за пенсиите по международен
договор, по който Република България е страна,
или по европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.“
3. В ал. 5:
а) в изречен ие п ърво след д у м и т е „с
препоръчано писмо с обратна разписка“ се
добавя „чрез лицензиран пощенски оператор
на посочен точен адрес или по електронен
път по реда на ЗЕУ“;
б) в изречение второ след думите „при
прилагане на международен договор, по който
Република България е страна“ се добавя „или
на европейските регламенти за координация
на системите за социална сигурност“.
4. В ал. 7 думите „писмото по ал. 5“ се
заменят с „уведомлението по ал. 5“, а след
думите „международен договор“ се добавя
„или европейските регламенти за координация
на системите за социална сигурност“.
5. В ал. 8 след думите „разпоредбите на
международен договор, по който Република
България е страна“ се поставя запетая и се
добавя „или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
§ 2. В чл. 2 т. 2 се изменя така:
„2. в случаите по чл. 70, ал. 8, изречения
второ, трето и четвърто от КСО – документи за последния осигурителен доход преди
1 януари 2000 г., в които доходът е посочен
по месеци, както следва:
а) за недостигащия период до 36 месеца,
когато осигурителният доход на лицето след
31 декември 1999 г. е за период, по-малък от
36 месеца;
б) за период от 36 месеца, когато лицето
няма осигурителен доход след 31 декември
1999 г.;
в) за наличния доход, когато същият е за
период, по-малък от 36 месеца.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 6 се отменя.
2. В ал. 1, т. 7 думите „международен договор в областта на социалното осигуряване,
по който Република България е страна“ се
заменят с „международен договор, по който
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Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност“.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. за родителите на лица, починали по
време на наборна военна служба – и документ,
издаден или заверен от съответното военно
формирование, а ако то е закрито – от неговия
правоприемник, удостоверяващ, че смъртта
е настъпила по време на наборната служба;“.
2. Създават се т. 8 – 10:
„8. за родителите на военнослужещите,
загинали при изпълнение на военна служба
в операции или мисии извън територията на
страната – и документ, издаден от командващия на Съвместното командване на силите,
удостоверяващ, че смъртта е настъпила при
изпълнение на военна служба в съответната
операция или мисия извън територията на
страната;
9. за родителите на курсантите от полувисшите и висшите военни училища, които
не са отслужили наборна военна служба и
са починали по време на и във връзка с обучението след навършване на пълнолетие, но
преди изтичане на срока, който се зачита за
наборна военна служба съгласно действащото
законодателство към момента на настъпването
на смъртта – и документ, издаден от началника
на съответното военно училище, удостоверяващ, че смъртта е настъпила по време на и
във връзка с обучението на курсанта;
10. за родителите на школниците от средните и полувисшите военни училища, които
не са отслужили наборна военна служба и
са починали по време на и във връзка с обучението след навършване на пълнолетие, но
преди изтичане на срока, който се зачита за
наборна военна служба съгласно действащото
законодателство към момента на настъпването
на смъртта – и документ, издаден от началника на съответното военно училище, удостоверяващ, че смъртта е настъпила по време
на и във връзка с обучението, или справка,
издадена от Държавен военноисторически
архив при Държавна агенция „Архиви“ за
срока на обучение на школника, и заверено
копие от заповедта му за отчисляване или
от удостоверението за обстоятелствата, при
които същият е загинал.“
§ 5. В чл. 6, ал. 1 думите „по утвърден
образец“ се заменят с „по утвърден от управителя на НОИ образец“.
§ 6. В чл. 7, ал. 2 думите „разпоредбите на
двустранните или многостранните международни договори, по които Република България е страна“ се заменят с „разпоредбите на
международен договор, по който Република
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България е страна, или по европейските
регламенти за координация на системите за
социална сигурност“.
§ 7. В чл. 8, ал. 1, т. 3 думите „месечната
добавка по чл. 42 от Закона за интеграция на
хората с увреждания“ се заменят с „финансовата подкрепа по чл. 69 от Закона за хората
с увреждания“.
§ 8. В чл. 9 ал. 3 се изменя така:
„(3) Пенсионните досиета на лицата с постоянен адрес в чужбина, пенсиите на които
се изплащат при прилагане разпоредбите на
международен договор, по който Република
България е страна, или на европейските
регламенти за координация на системите за
социална сигурност, се съхраняват в службата
в НОИ, на която е възложено прилагането
на международните договори и европейските
регламенти за координация на системите за
социална сигурност.“
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо след думите „по
международни договори“ се поставя запетая
и се добавя „по които Република България
е страна, или по европейските регламенти
за координация на системите за социална
сигурност“;
б) в изречение второ след думите „а в
слу чаите на прилагане на меж ду народен
договор, по който Република България е
страна“ се поставя запетая и се добавя „или
на европейските регламенти за координация
на системите за социална сигурност“.
2. В ал. 8 думите „пряко на лицето или
чрез пощенската мрежа на лицензиран пощенски оператор срещу подпис и съответно
датиране“ се заменят с „лично срещу подпис,
чрез лицензиран пощенски оператор с обрат
на разписка на посочен точен адрес или по
електронен път по реда на ЗЕУ“.
3. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Когато разпореждането по чл. 98, ал. 2
от КСО не може да бъде връчено по реда на
ал. 8, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение на таблото за обявления в
териториалното поделение на НОИ или на
интернет страницата на НОИ за срок не пократък от 7 дни, след изтичането на който
разпореждането се смята за връчено.“
§ 10. В чл. 10а, ал. 2, изречение първо думите „международен договор в областта на
социалното осигуряване, по който Република
България е страна“ се заменят с „международен договор, по който Република България
е страна, или на европейските регламенти
за координация на системите за социална
сигурност“.
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§ 11. В чл. 10в, ал. 6 изречение второ се
заличава.
§ 12. В чл. 11а думите „меж дународен
договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна
или“ се заменят с „международен договор,
по който Република България е страна или
на европейските регламенти за координация
на системите за социална сигурност, или на“.
§ 13. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
„За извършените поправки и изменения се
издава разпореждане по чл. 98, ал. 1 и 2 от
КСО.“
2. В ал. 5, изречение първо след думите
„разпоредбите на международен договор, по
който Република България е страна“ се поставя запетая и се добавя „или европейските
регламенти за координация на системите за
социална сигурност“.
§ 14. Член 13 се отменя.
§ 15. В чл. 16 ал. 4 се изменя така:
„(4) Осигурителен стаж, зачетен от друга
държава, с която Република България прилага международен договор или европейските
регламенти за координация на системите за
социална сигурност, като положен при специфични условия на труд, съответстващ на
първа или втора категория труд по българското законодателство, се взема предвид при
преценка на правото на пенсия в неговата
календарна продължителност, без да се превръща по реда на чл. 104, ал. 2 – 9 от КСО.“
§ 16. В чл. 18а, ал. 3 накрая се поставя
запетая и се добавя „както и всяка друга
структура съгласно § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на закона, чийто статут на
културна организация е удостоверен от Министерството на културата“.
§ 17. В чл. 19, ал. 2 след думите „заемащи
длъжности“ се добавя „в учебни и възпитателни заведения по ал. 1“.
§ 18. В чл. 20, ал. 3 се създава т. 3:
„3. от 1 януари 2019 г., за:
1 месец = 0,1;
2 месеца = 0,2;
3 месеца = 0,3;
4 месеца = 0,4;
5 месеца = 0,5;
6 месеца = 0,6;
7 месеца = 0,7;
8 месеца = 0,8;
9 месеца = 0,9;
10 месеца = 1;
11 месеца = 1,1;
12 месеца = 1,2.“
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§ 19. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Преизчисляване на пенсията
по чл. 102, ал. 1 от КСО за осигурителен
стаж, придобит след пенсионирането, или за
придобит осигурителен стаж и осигурителен
доход след пенсионирането, когато това е поблагоприятно за пенсионера, се извършва по
заявление, подадено по реда на чл. 1, ал. 1.
(2) По заявление на лицето пенсията му
може да бъде сл у жебно п реизч исл я ва на
съгласно чл. 102, ал. 3 от КСО за придобит
осигурителен стаж след пенсионирането или
за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, когато
това е по-благоприятно за него. Заявлението
може да бъде подадено по реда на чл. 1, ал. 1
едновременно със заявлението за отпускане
на пенсията, както и по всяко време след
отпускането є.
(3) В случай че преизчисляването по ал. 1
или 2 с осигурителен стаж и осигурителен
доход е по-неблагоприятно за пенсионера,
размерът на пенсията се определя само въз
основа на осигурителния стаж, придобит след
пенсионирането, съответно след последното
преизчисляване на пенсията.
(4) Преизчисленият по ал. 1 или 2 размер
на пенсията се определя от първо число на
месеца, следващ месеца на подаване на заявлението. Служебното преизчисляване за всяка
следваща календарна година се извършва от
първо число на същия месец, от който е извършено предходното преизчисляване.
(5) В една календарна година не се допуска преизчисляване на пенсията и по ал. 1, и
по ал. 2, както и не се допуска промяна на
избрания вид преизчисляване.“
§ 20. В чл. 21а ал. 1 се изменя така:
„(1) При изчисляване на индивидуалния
коефициент по чл. 70, ал. 4 и 8 от КСО осигурителният доход се намалява с доход, определен по реда на чл. 70, ал. 10 от КСО, за
месеците, през които лицата са осигурявани
в универсален пенсионен фонд, както следва:
за лицата по чл. 127, ал. 1 от КСО – след 31
декември 2001 г., за лицата по чл. 127, ал. 4 от
КСО – след 31 декември 2003 г., а за лицата
от дирекция „Специална куриерска служба“
към Държавната комисия по сигурността на
информацията – след 31 декември 2012 г.“
§ 21. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „по международен
договор“ се поставя запетая и се добавя „по
който Република България е страна, или по
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност“.
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2. В ал. 5 думите „който е в сила за Република България“ и запетаята след тях се заменят
с „по който Република България е страна, или
в европейските регламенти за координация
на системите за социална сигурност“.
§ 22. В чл. 29, ал. 2 след думите „по международен договор“ се поставя запетая и се
добавя „по който Република България е страна,
или по европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
§ 23. В чл. 29а се създава т. 3:
„3. от 1 януари 2019 г.:
а) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на
сто – 0,4494;
б) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до
90 на сто – 0,3932;
в) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до
70,99 на сто – 0,3371.“
§ 24. В чл. 30, ал. 6 след думите „изменят
или прекратяват“ се добавя „служебно“.
§ 25. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. лица, които учат в чужбина – те установяват това обстоятелство и срока на
обучението в началото на всеки семестър
или учебна година с документ, отговарящ на
следните изисквания:
а) оригинален документ, издаден от учебно
заведение на държава извън държавите – членки на Европейския съюз, на Европейската
икономическа зона (Исландия, Норвегия,
Лихтенщайн) и Швейцария, оформен в съответствие с разпоредбите на двустранните
международни договори, по които Република
България е страна, или на Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на
чуждестранните публични актове, съставена
в Хага на 5 октомври 1961 г., а когато не са
приложими тези разпоредби – е преминал
процедурата по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и
други книжа, утвърден с Постановление № 184
на Министерския съвет от 1958 г.; документи,
издадени от едно и също учебно заведение,
се изискват оформени по този ред само при
първоначалното им представяне; документът
трябва да е преведен на български език по реда
на Правилника за легализациите, заверките
и преводите на документи и други книжа, с
изключение на случаите, при които разпоредбите на международен договор в областта на
социалната сигурност, по който Република
България е страна, предвиждат друго;
б) документ, издаден от учебно заведение
в държава – членка на Европейския съюз, на
Европейската икономическа зона (Исландия,
Норвегия, Лихтенщайн) и Швейцария, който
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е оригинален документ или електронен документ, подписан с квалифициран електронен
подпис на учебното заведение, или електронно
генериран документ, за който учебното заведение е предоставило възможност за верификация на неговата интернет страница, снабдена
с удостоверение за автентичност на уебсайт
по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО, като верността на
данните, вписани в документа, е удостоверена
по този ред.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Лицата, които са прекъснали обучението си, с изключение на тези по ал. 2, не
се считат за учащи и нямат право на наследствена пенсия от началото на прекъснатия
семестър, освен ако в заповедта на ректора
не е посочена друга дата. Лицата, които са
отписани или отстранени от учебното заведение, нямат право на наследствена пенсия
от датата, посочена в заповедта на ректора,
а ако такава не е посочена – от датата на
заповедта.“
§ 26. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Право на наследствена пенсия за военна инвалидност независимо от възрастта
им имат родителите на:
1. лицата, починали по време на наборна
военна служба;
2. военнослужещите, загинали при изпълнение на военна служба в операции или мисии
извън територията на страната;
3. курсантите и школниците от средните,
полувисшите и висшите военни училища, които не са отслужили наборна военна служба
и са починали по време на и във връзка с
обучението след навършване на пълнолетие,
но преди изтичане на срока, който се зачита за
наборна военна служба съгласно действащото
законодателство към момента на настъпването
на смъртта.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Лицата по ал. 2, които имат право
и на лична пенсия, получават пенсията за
военна инвалидност и личната си пенсия в
пълен размер.“
§ 27. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „международен договор в
областта на социалното осигуряване, по който
Република България е страна“ се заменят с
„международен договор, по който Републи-
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ка България е страна, или на европейските
регламенти за координация на системите за
социална сигурност“.
2. В ал. 3 след думите „меж дународен
договор“ се поставя запетая и се добавя „по
който Република България е страна, или на
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност“.
§ 28. В чл. 41, ал. 3 думите „по утвърден
образец“ се заменят с „по утвърден от управителя на НОИ образец“.
§ 29. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „по
утвърден образец, издаден от“ се заменят с
„по утвърден от управителя на НОИ образец,
издаден от длъжностно лице, определено от
ръководителя на“.
2. В ал. 3 думите „международен договор
в областта на социалното осигуряване“ се
заменят с „международен договор, по който
Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност“.
§ 30. В чл. 45а, ал. 5 думите „в държава,
с която се прилага международен договор в
областта на социалното осигуряване“ се заменят с „по законодателството на държава, с
която се прилага международен договор или
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност“.
§ 31. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 навсякъде след думите „Средномесечният осигурителен доход“ се поставя
запетая, добавя се „съответно осигурителният
доход за месеца“ и се поставя запетая.
2. В ал. 4, т. 6 и 7 думите „трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане
над 90 на сто, които постоянно се нуждаят
от чужда помощ“ се заменят с „определена
чужда помощ“.
3. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) За пенсиите с начална дата след 31
декември 2018 г., когато няма данни по чл. 5,
ал. 4, т. 1 от КСО за всички или за част от
месеците от периода по чл. 70, ал. 8 от КСО,
когато доходът не е посочен по месеци в представените документи, от които се установява,
и необходимите данни не могат да бъдат поправени или набавени служебно, месечният
осигурителен доход за съответния период се
определя по следния начин:
1. от дохода, посочен в представения документ, се изважда сумата от месечните доходи
в наличните данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО,
а за времето преди 1 януари 1997 г., както и
след тази дата, за месеците, за които липсват
данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО – сумата от
размерите на минималната работна заплата за
страната, когато всички месеци осигурителен
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стаж от периода са пълни, както и съответната
пропорционална част от нея, когато в периода
има непълен месец или месецът е пълен, но
липсват данни за дохода за част от него;
2. получената по т. 1 разлика се разделя на:
а) броя на месеците, за които липсват
данни, след което полученото се прибавя към
минималната работна заплата за страната за
съответните месеци – когато всички месеци
осигурителен стаж от периода са пълни;
б) броя на работните дни на лицето за
всички месеци, за които липсват данни, след
което се умножава по броя на работните дни
в отделните месеци; полученото се прибавя
към минималната работна заплата за страната, съответно към пропорционалната є
част – когато в периода има непълен месец
или месецът е пълен, но липсват данни за
дохода за част от него.
(13) За пенсиите, отпуснати с начална дата
след 31 декември 2018 г., когато осигурителният
доход на лицето след 31 декември 1999 г. е за
период, по-малък от 36 месеца, при изчисляване на индивидуалния коефициент се взема
предвид и последният осигурителен доход на
лицето за времето преди 1 януари 2000 г. за
период, допълващ периода от 36 месеца, без да
се пропускат периоди с осигурителен доход.“
§ 32. В чл. 47, ал. 1 думите „международен
договор в областта на социалното осигуряване“ се заменят с „международен договор, по
който Република България е страна, или на
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност“.
§ 33. В чл. 48, ал. 2 след думите „по международен договор“ се поставя запетая и се
добавя „по който Република България е страна,
или по европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
§ 34. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „пощенските станции и
банките“ се заменят с „пощенски станции
и доставчици на платежни услуги (ДПУ),
лицензирани от Българската народна банка
(БНБ), и клонове на ДПУ, осъществяващи
дейност на територията на страната“ и след
тях се поставя запетая.
2. В ал. 4 думите „международен договор
в областта на социалното осигуряване“ се
заменят с „международен договор, по който
Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Отношенията между НОИ и ДПУ,
лицензирани от БНБ, и клонове на ДПУ,
осъществяващи дейност на територията на
страната, във връзка с изплащане на пенсиите,
се уреждат с договор.“
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§ 35. В чл. 64, ал. 3 думите „или банката“
се заличават.
§ 36. В чл. 65, ал. 1, изречение трето след
думите „по електронен път“ се добавя „по
реда на ЗЕУ“, а думите „и ЕГН/ЛН/ЛНЧ“
се заличават.
§ 37. Наименованието на раздел VII се
изменя така: „Изплащане на пенсии чрез доставчици на платежни услуги, лицензирани от
БНБ, и клонове на доставчици на платежни
услуги, осъществяващи дейност на територията на страната“.
§ 38. В чл. 67:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) По заявление на пенсионера получаваните от него пенсии и добавки могат да се
изплащат по посочена от него лична платежна
сметка, обозначена с Международен номер
на банкова сметка (International Bank Account
Number – IBAN), водена от ДПУ, лицензиран
от БНБ, или клон на ДПУ, осъществяващ
дейност на територията на страната. Заявлението се подава по реда на чл. 1, ал. 1 до
териториалното поделение на НОИ, което
изплаща пенсията. Заявлението може да бъде
подадено и чрез съответния ДПУ или клон на
ДПУ, който води платежната сметка на пенсионера, ако има договореност между него и
НОИ за обмен на информация. В този случай
ДПУ или клонът на ДПУ представя данните
от заявлението на съответното териториално
поделение на НОИ в договорения срок.“
2. В ал. 2, изречение първо думите „банкова
сметка, открита в Република България“ се
заменят с „лична платежна сметка, обозначена
с IBAN, водена от ДПУ, лицензиран от БНБ,
или клон на ДПУ, осъществяващ дейност на
територията на страната“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В заявлението по ал. 1 се вписват:
наименование на ДПУ, лицензиран от БНБ,
или клона на ДПУ, осъществяващ дейност на
територията на страната, IBAN на платежната
сметка, пълните имена на пенсионера по документ за самоличност, ЕГН, ЛНЧ, ЛН (Служебен номер), адресът, на който се получава
пенсията и пощенският код на пощенската
станция. Към заявлението се прилага копие
на документ, издаден от ДПУ, лицензиран
от БНБ, или клон на ДПУ, осъществяващ
дейност на територията на страната, удостоверяващ IBAN на платежната сметка, освен
когато заявлението е подадено чрез ДПУ или
клона на ДПУ.“
4. В ал. 4 думите „Заявленията за превеждане на пенсия по банкова сметка“ се заменят
със „Заявленията по ал. 1“.
§ 39. В чл. 69, изречение първо думите
„съответната банка“ се заменят със „съответния ДПУ, лицензиран от БНБ, или клон на
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ДПУ, осъществяващ дейност на територията
на страната“ и след тях се поставя запетая.
§ 40. Член 70 се изменя така:
„Чл. 70. (1) При получаване на данни за
смърт на пенсионера НОИ изпраща на съответния ДПУ, лицензиран от БНБ, или на
клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната, удостоверение с данни
за последния месец, за който починалият е
имал право на пенсия, както и за месеца, до
който включително е преведена пенсията по
личната му платежна сметка. В случай че
преведената пенсия се отнася за време след
месеца, през който е починал пенсионерът,
размерът на неоснователно преведената сума
се вписва в удостоверението.
(2) В случаите по ал. 1, изречение второ,
при които ДПУ, лицензиран от БНБ, или
клонът на ДПУ, осъществяващ дейност на
територията на страната, е уведомен от НОИ
за смъртта на пенсионера и са преведени суми
за пенсия след месеца, през който е починал,
доставчикът на платежни услуги или клонът
в срок три работни дни от датата на уведомлението възстановява по сметката на НОИ
пълния размер на преведените суми.
(3) При получено уведомление по ал. 1
и 2, както и по чл. 69 за недължимо или
неоснователно преведени суми за пенсии по
лична платежна сметка на пенсионер, които
подлежат на възстановяване, ДПУ, лицензиран
от БНБ, или клонът на ДПУ, осъществяващ
дейност на територията на страната, не може
да удържа от тях суми за такси или да удовлетворява други свои вземания, произтичащи
от договорните му отношения с пенсионера.“
§ 41. В чл. 71 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „банките“ се заменя с
„доставчиците на платежни услуги, с които
НОИ е сключил договори за изплащане на
пенсии“ и се поставя запетая, а думите „номер на личната банкова сметка“ се заменят
с „IBAN на личната платежна сметка“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 42. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думите „на съответната банка по определена от нея обща сметка“
се заменят с „по отделна, разкрита за целта
сметка на съответния доставчик на платежни
услуги“ и след тях се поставя запетая.
2. В изречение второ думите „международни
договори“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна“
и след тях се поставя запетая.
§ 43. В чл. 74, ал. 1 в основния текст думата „Банката“ се заменя с „Доставчикът на
платежни услуги“.
§ 44. В чл. 75 думата „банката“ се заменя със
„съответния доставчик на платежни услуги“.
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§ 45. В чл. 76 навсякъде думата „банката“
се заменя с „ДПУ, лицензиран от БНБ, или
клонът на ДПУ, осъществяващ дейност на
територията на страната“ и след тях се поставя запетая.
§ 46. В заглавието на глава втора, раздел
VIII думите „международни договори“ се
заменят с „международен договор, по който
Република България е страна, или европейски
регламенти за координация на системите за
социална сигурност“.
§ 47. В чл. 78, ал. 1 думите „международен
договор в областта на социалното осигуряване“ се заменят с „международен договор, по
който Република България е страна, или на
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност“.
§ 48. В чл. 80 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „международния договор“ се заменят с „международен договор, по
който Република България е страна, или на
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност“.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. по лична платежна сметка, обозначена
с Международен номер на банкова сметка
(International Bank Account Number – IBAN),
водена от клон или доставчик на платежни
услуги, лицензиран от БНБ, който осъществява дейност на територията на Република
България, по реда на чл. 67 – 77.“
3. В ал. 3, изречение първо думите „по банкови сметки, открити в банки на територията
на Република България“ се заменят с „чрез
доставчици на платежни услуги, лицензирани
от Българската народна банка, и клонове на
доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната“.
4. В ал. 4 думите „международния договор“ се заменят с „международен договор,
по който Република България е страна, или
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност“.
5. В ал. 6 след думите „международен договор, по който Република България е страна“ се добавя „или европейските регламенти
за координация на системите за социална
сигурност“.
§ 49. В чл. 81 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в изречение второ думите „в банка на
територията на Република България“ се заменят с „чрез ДПУ, лицензирани от БНБ, и
клонове на ДПУ, осъществяващи дейност на
територията на страната“;
б) в изречение трето думите „в български
банки“ се заменят с „чрез ДПУ, лицензирани
от БНБ, и клонове на ДПУ, осъществяващи
дейност на територията на страната“.
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2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Декларацията за продължаване получаването на пенсия от Република България
се подава чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път по реда на ЗЕУ,
подписана с персонален идентификационен
код или с квалифициран електронен подпис.“
3. В ал. 4 думите „международен договор в
областта на социалното осигуряване, по който
Република България е страна“ се заменят с
„международен договор, по който Република
България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за
социална сигурност“.
4. В ал. 5 думите „международен договор
в областта на социалното осигуряване“ се
заменят с „международен договор, по който
Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите
за социална сигурност“.
§ 50. В заглавието на глава втора, раздел
IX след думите „отпуснати по международен
договор“ се поставя запетая и се добавя „по
който Република България е страна, или
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност“.
§ 51. В чл. 83 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „международни договори“ се заменят с „международен договор, по
който Република България е страна, или на
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Пенсии, отпуснати от чуждестранни осигурителни институти при прилагане
разпоредбите на международен договор, по
който Република България е страна, или на
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност на български
граждани и на чужди граждани, постоянно
или продължително пребиваващи в Република България, се изплащат чрез НОИ или се
превеждат от чуждестранния осигурителен
институт директно на лицата чрез превод по
личните им платежни сметки, обозначени с
IBAN, водени от ДПУ, лицензирани от БНБ,
и клонове на ДПУ, осъществяващи дейност
на територията на страната.“
§ 52. В чл. 85 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато пенсията е прекратена, ако в
срока за доброволно изпълнение сумата не е
възстановена, се пристъпва към принудително
събиране по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.“
2. В ал. 6, изречение първо думите „длъжностното лице, на което е възложено ръководството на изплащането на пенсии по международни договори“ се заменят с „длъжностното
лице, на което е възложено ръководството
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на дейността по отпускането и изплащането на пенсии по международни договори, и
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност“.
§ 53. В чл. 89 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В изречение второ:
а) след думите „по електронен път“ се
добавя „по реда на ЗЕУ“;
б) думите „и ЕГН/ЛН/ЛНЧ“ се заличават.
2. В изречение четвърто думите „международни договори“ се заменят с „международен договор, по който Република България
е страна“.
§ 54. В чл. 91 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „на
основание чл. 95, т. 1 и 3“ се заменят с „на
основание чл. 95, ал. 1, т. 1 и 3“.
2. В ал. 2 след думите „меж дународен
договор“ се поставя запетая и се добавя „по
който Република България е страна, или
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност“.
§ 55. В чл. 94, ал. 2 думите „съответните
банки“ се заменят със „съответните доставчици на платежни услуги“.
§ 56. В чл. 95 думите „чрез пощенска станция или банка“ се заменят с „чрез пощенска
станция или чрез ДПУ, лицензиран от БНБ,
или клон на ДПУ, осъществяващ дейност на
територията на страната“.
§ 57. В § 9 от преходните и заключителнит е
разпоредби думите „чл. 70, ал. 7“ се заменят
с „чл. 69в, ал. 5, чл. 70, ал. 8 и ал. 10, т. 1,
чл. 82, ал. 1, чл. 92 и 102“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 58. Висящите производства за отпускане
на пенсии за осигурителен стаж и възраст
по чл. 69а от КСО се довършват съобразно
предвиденото с това постановление. Отпуснатите по чл. 69а от КСО пенсии, както и
отказите за отпускане на такива пенсии до
влизането в сила на това постановление не
се преразглеждат.
§ 59. (1) Договорите, сключени до обнародването на това постановление, между НОИ
и ДПУ, лицензирани от БНБ, и клонове на
ДПУ, осъществяващи дейност на територията
на страната, запазват своето действие.
(2) Доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на ДПУ, осъществяващи дейност на територията на страната,
извън тези по ал. 1, които водят платежни
сметки, обозначени с IBAN на физически
лица, започват изплащането на пенсии след
сключването на договор по чл. 50, ал. 5 и в
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сроковете, определени в него. До изтичането
на тези срокове изплащането на пенсиите се
извършва по досегашния ред.
§ 60. Постановлението влиза в сила от 1
януари 2019 г., с изключение на:
1. Параграф 1, т. 1, буква „б“ и т. 3, буква
„а“, § 9, т. 2, § 36, § 49, т. 2 и § 53, т. 1, буква
„а“ – относно израза „по реда на ЗЕУ“, които
влизат в сила от 10 октомври 2019 г.
2. Параграф 25, § 34, т. 1 и 3, § 35, § 37 – 41,
§ 42, т. 1, § 43 – 45, § 48, т. 2 и 3, § 49, т. 1,
§ 51, т. 2, § 55 и 56, които влизат в сила от
деня на обнародването в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3693

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117
ОТ 15 МАЙ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета
с Постановление № 188 на Министерския
съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.;
изм. и доп., бр. 17 от 2016 г., бр. 30 от 2017 г.
и бр. 57 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Паричните обезщетения и паричните
помощи по чл. 1, ал. 1 се изплащат по представени от правоимащите лица лични платежни сметки, обозначени с Международен
номер на банкова сметка (International Bank
Account Number – IBAN), водени от доставчици
на платежни услуги (ДПУ), лицензирани от
Българската народна банка (БНБ), и клонове
на ДПУ, осъществяващи дейност на територията на страната.
(3) От ношени я та меж д у Национа лни я
осигурителен институт (НОИ) и ДПУ, лицензирани от БНБ, и клоновете на ДПУ,
осъществяващи дейност на територията на
страната, във връзка с изплащане на паричните
обезщетения и помощи се уреждат с договор.“
§ 2. В чл. 3, ал. 2 думите „банковата сметка“ се заменят с „личната платежна сметка“.
§ 3. В чл. 5 думите „банковата сметка“ се
заменят с „платежната сметка“.
§ 4. В чл. 8, ал. 3 думите „банковата сметка“
се заменят с „платежната сметка“.
§ 5. В чл. 9, ал. 2 думите „банковата сметка“
се заменят с „платежната сметка“.
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§ 6. В чл. 10 думите „банковата сметка“
се заменят с „платежната сметка“.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „банковата си сметка“ се
заменят с „платежната си сметка“.
2. В ал. 4 думите „банковата сметка“ се
заменят с „платежната сметка“.
§ 8. В чл. 16, ал. 1 думите „и подпечатано“
и „и печата“ се заличават.
§ 9. В чл. 19, ал. 1, изречение трето думите
„и подпечатва“ се заличават.
§ 10. В чл. 24, ал. 2 думите „букви „а“ и „г“
се заменят с „букви „а“, „г“ и „е“, а думите
„чл. 4, т. 1 – 3“ се заменят с „чл. 4, т. 1 – 5“.
§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, които искат изплащане на
помощта по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква „б“, могат
да подадат заявление-декларация по образец
съгласно приложение № 17.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявлението-декларация се подава от
всяко от лицата по ал. 1 лично, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице или по
електронен път с квалифициран електронен
подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК) на подателя в ТП на НОИ
по постоянния или настоящия му адрес.“
§ 12. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Наследниците на починало
правоимащо лице могат да подадат заявлениедекларация по образец съгласно приложение
№ 18 за изплащане на неполучените от наследодателя им парични обезщетения и помощи.
(2) Заявлението-декларация по ал. 1 се
подава от всеки от наследниците лично, чрез
упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице
или по електронен път с КЕП или с ПИК на
подателя в ТП на НОИ по постоянния или
настоящия му адрес.
(3) Документите, издавани от общините
(кметствата), необходими за преценка на
правата по ал. 1, ако не са представени от
заявителите, се изискват служебно. Общините (кметствата) изпращат документите в
14-дневен срок от получаването на искането.“
§ 13. В чл. 29, ал. 2 изречение първо се изменя така: „Уведомяването се извършва чрез
лицензиран пощенски оператор на посочен
точен адрес или по електронен път по реда на
Закона за електронното управление (ЗЕУ).“
§ 14. В чл. 32, ал. 3 думите „и за специализантите по чл. 4, ал. 1, т. 9 от КСО“ се
заличават.
§ 15. В чл. 38, ал. 3 накрая се добавя „или
на техния родител/попечител“.
§ 16. В чл. 39, в ал. 1 и 3 думите „разплащателни или спестовни безсрочни банкови
сметки“ се заменят с „платежни сметки.“
§ 17. Член 40 се изменя така:
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„Чл. 40. (1) Националният осигурителен
институт превежда два пъти седмично на всеки ДПУ, с който е сключен договор по чл. 2,
ал. 3, общата сума за всички правоимащи
лица с платежни сметки, водени от съответния
ДПУ, включени в списъка по ал. 2. Преводът
се извършва по отделна, разкрита за целта
сметка на ДПУ.
(2) Разпределянето на сумата по ал. 1 и
заверяването на личните платежни сметки на
правоимащите лица се извършва въз основа
на списък на лицата, съдържащ трите имена,
единен граждански номер/личен номер/личен
номер на чужденец/служебен номер, издаден
от Националната агенция за приходите, номер
на платежната сметка (IBAN) и сума. Списъкът се изпраща по електронен път, по реда
на ЗЕУ, от НОИ до съответния ДПУ.
(3) При закрита или несъществуваща лична платежна сметка, по която се превежда
парично обезщетение и/или помощ, ДПУ
възстановява на НОИ сумата в 3-дневен срок
от получаването є.“
§ 18. Член 41 се отменя.
§ 19. Заглавието на раздел V се изменя така:
„Парични обезщетения и помощи при
п ри ла га не на меж д у нар оден дог овор,
по който Република България е страна, и на
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност“.
§ 20. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „с която
Република България прилага европейските
регламенти или международните договори в
областта на социалната сигурност“ се заменят
със „с която се прилага международен договор,
по който Република България е страна, или
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност“.
2. В ал. 2 думите „която не прилага европейските регламенти или международните
договори в областта на социалната сигурност“ се заменят със „с която не се прилага
международен договор, по който Република
България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за
социална сигурност“.
§ 21. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 ду мите „с която Република
България прилага европейските регламенти
или международните договори в областта
на социалната сигурност“ се заменят със
„с която се прилага международен договор,
по който Република България е страна, или
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност“.
2. В ал. 3, изречение първо думите „и под
печатано“ се заличават.
§ 22. В чл. 45, ал. 2 думите „с европейските
регламенти или международните договори
в областта на социалната сигурност ред“ се
заменят със „с международен договор, по
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който Република България е страна, или с
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност ред“.
§ 23. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. (1) Паричните обезщетени я и
помощи се изплащат в друга държава при
условията и по реда, предвидени в международен договор, по който Република България
е страна, или в европейските регламенти за
координация на системите за социална сигурност, когато правоимащото лице пребивава
в другата държава и е избрало да получава
дължимите суми в съответната държава.
(2) Изплащането на парични обезщетения
и помощи по ал. 1 се извършва чрез преводи
в евро, освен ако в международен договор, по
който Република България е страна, или в
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност е предвидена
друга конвертируема валута.“
§ 24. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато се установи обстоятелство по
чл. 40, ал. 4 от КСО, длъжностното лице, на
което е възложено ръководството по изплащането на паричните обезщетения и помощи,
или друго длъжностно лице, определено от
ръководителя на ТП на НОИ, издава разпореждане за спиране на производството по
изплащането на обезщетението.“
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2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Разпореждането по ал. 1 и 2 се връчва
на лицето лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка
на посочен точен адрес или по електронен
път по реда на ЗЕУ.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Разпореждането по ал. 1 и 2 може да
се обжалва в 14-дневен срок от получаването
му пред ръководителя на съответното ТП на
НОИ по реда на чл. 117 от КСО.“
4. Досегашната ал. 4 се отменя.
§ 25. В приложения № 1 – 8, 12, 13, 19 и
20 се правят следните изменения:
1. Навсякъде думите „и печат“, „и се поставя печат на осигурителя/дружеството, а
за самоосигуряващото се лице се поставя
печат, ако има такъв“, „и се поставя печат
на осиг у рител я“, „и се поставя печат на
самоо сигуряващото се лице, ако има такъв“,
„печат на осигурителя/дружеството“, „печат
на упълномощителя“, „печат на осигурителя“,
„BIC“ и „при банка“, „ЛК № …, издадена на…
от…“ се заличават.
2. Навсякъде думите „банкова сметка“ се
заменят с „платежна сметка“.
§ 26. Приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и
чл. 11, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 9
към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1

ПРЕДСТАВЯНЕ
КОРЕКЦИЯ
ЗАЛИЧАВАНЕ

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА
НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГР. ……………………………………….
УДОСТОВЕРЕНИЕ
от ...........................................................................................................................................................................,
(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК/код по БУЛСТАТ на осигурителя/дружеството/самоосигуряващия се ..............................................,
относно правото за изплащане на парично обезщетение
по болничен лист № ...................................................., дата на издаване .............................................20.......г.
в отпуск от ............ 20..... г. до ........... 20..... г.
на ...........................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ......................................................................................................................
*адрес за кореспонденция ........................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ............................................................................., мобилен телефон ..........................................................
електронен адрес .....................................................................................…………………..................................................
* В полето се попълват данни за кореспонденция с лицето, за което се иска изплащане на парично
обезщетение, които се използват само за уведомяването му при установени нередности.
І. Удостоверявам следните обстоятелства:
1. Към деня на настъпване на временната неработоспособност, трудоустрояването или бременността
и раждането лицето е осигурено за съответния риск – да/не
1.1. по безсрочно/срочно правоотношение до ............ 20..... г.;
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1.2. с безсрочна/срочна регистрация до .............. 20..... г. като самоосигуряващо се лице.
2. Към деня на настъпване на временната неработоспособност/трудоустрояването лицето няма 6
месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ............ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива необходимия осигурителен стаж през периода по
болничния лист)
3. Към деня на настъпване на бременността и раждането лицето няма 12 месеца осигурителен
стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ........... 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива необходимия осигурителен стаж през периода по
болничния лист)
4. Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ – .............................
(01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 16; 17; 21; 24; 25; 26; 71; 72; 82; 83; 92; 93; 95; 96; 99)
5. Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя – .............................................
6. Пореден номер на удостоверение № 9 – ...............................................................................................
7. Считано от …………………....... 20..... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.
8. Считано от ............................ 20..... г. осигуряването на лицето е прекъснато.
9. Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение.
За месец

Година

От ден

До ден
вкл.

Работни дни

Работни
часове

Дневно работно време
по правоотношението на
лицето за месеца
(в часове)

10. Лицето е трудоустроено считано от .............20 .... г. до .............20 .... г. със заповед № ..............
от ............20.... г.
10.1. Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който започва трудоустрояването – ........... лв.
10.2. Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който изтича трудоустрояването – ........... лв.
*11. С анкетен лист № ............ от ........... 20.... г. е установено ............................................ (умишлено
увреждане на здравето с цел получаване на отпуск или обезщетение/нарушаване на режима, определен от
здравните органи/употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради
прояви, извършвани под въздействието на такива средства/хулигански и други противообществени прояви,
установени по съответния ред/временна неработоспособност поради неспазване на правилата за безопасна
работа, установено по съответния ред) за:
За месец

Година

От ден

До ден
вкл.

Работни
дни

Работни
часове

* Точка 11 се попълва за случаите по чл. 46, ал. 1 от КСО.
*12. Лицето ползва платен годишен отпуск съгласно заповед № ....... от ........20.... г. за:
Месец

Година

От ден

До ден
вкл.

Работни
дни

* Точка 12 се попълва за случаите по чл. 9, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза.
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13. Детето .................................................................................................................................. е родено на ........20.... г.
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор ...............................................................................................
Когато детето няма ЕГН: Удостоверение за раждане № ………………………./ ..........20.. г.
Майка ……………………..............................................................................................................................................................……
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор...................................................................................................…..…..
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ................................……………...........................................................................................................................................…
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор ………………...................................................………………………...…...….
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
14. Децата са близнаци, ..…… на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
15. Детето е живо.
16. Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на
лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).
17. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – не се отнася за случаите, в
които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
18. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството – не се отнася за
случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
19. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по
реда на чл. 26 от ЗЗД – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е
настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
20. Лицето не е лишено от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на майката или бащата.
21. Родителските права на лицето не са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се
изплаща на майката или бащата.
22. Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
23. Настаняването по реда на чл. 26 от ЗЗД не е прекратено – отнася се за случаите, в които обезщетението
се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
** Полето се попълва само за деклариране на обстоятелства за изплащане на парично обезщетение
по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса
на труда (КТ).
24. Други обстоятелства .............................................................................................................
25. Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя – № ........... от ..............
20....... г.
*** 26. Личната платежна сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ...................................................................................................................................
*** Точка 26 се попълва само при първото представяне на удостоверение – приложение № 9.
II. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата:
1. Лицето, на което се изплаща обезщетението, е починало на ............ 20..... г.
2. Считано от ................... 20..... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.
*3. Лицето ползва платен годишен отпуск съгласно заповед № .......... от .........20.... г. за:
Месец

Година

От ден

До ден
вкл.

Работни
дни

* Точка 3 се попълва за случаите по чл. 9, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза.
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4. Детето е починало на ............................20...... г.
Считано от ..............20.... г.:
5. Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице,
при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
6. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – не се отнася за случаите, в които
обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
7. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството – не се отнася за случаите,
в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
8. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда
на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на
лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
9. Лицето е лишено от родителски права – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на
майката или бащата.
10. Родителските права на лицето са ограничени – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща
на майката или бащата.
11. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно
лице – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
12. Настаняването по реда на чл. 26 от ЗЗД е прекратено – отнася се за случаите, в които обезщетението
се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
**** Полето се попълва само за деклариране на промяна в обстоятелства за изплащане на парично
обезщетение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167
от Кодекса на труда (КТ).
13. Болният член на семейството, за който се изплаща обезщетение по болничен лист с причини
за временна неработоспособност 25, 26 или 27, е починал на ................20... г.
14. Други обстоятелства .........................................................................................................
15. Входящ номер и дата на представяне на осигурителя на декларация по образец съгласно
приложение № 1 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване с данни за промяна на обстоятелствата, свързани с изплащане на паричното обезщетение – № ............... от .............. 20...... г.
16. Личната платежна сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е променена,
както следва:
IBAN ........................................................................……………………………………………...….....
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват
съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от:
– представянето на нова декларация с данни за промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение, както и при промяна в ползването/прекратяване на законоустановен
отпуск и/или прекратяване на правоотношението/осигуряването на лицето (за осигурителите)
– промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение (за самоосигуряващите се лица)
се задължавам да подам ново удостоверение. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от Кодекса за социално осигуряване.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ..................
...........................................................................................................................................
(име, фамилия, длъжност и подпис)
гр. (с.) ..........................
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Указания
за попълване на удостоверение – приложение
№ 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1, относно
правото на парично обезщетение за временна
неработоспособност, бременност и раждане до 135
дни или при трудоустрояване по болничен лист
Удостоверението се представя за всеки болничен лист – за временна неработоспособност,
бременност и раждане или трудоустрояване,
независимо дали е „първичен“ или „продължение“. Удостоверението не се представя от лица,
придобили право за получаване на парично
обезщетение, за периодите след приключване на
производство по ликвидация или прекратяване
на осигурителя.
За болничен лист, издаден на лице, осигурено
за съответния риск към деня на настъпването
на риска по повече от едно правоотношение/
основание за осигуряване при един осигурител
(същия ЕИК/код по БУЛСТАТ), се представя
отделно удостоверение за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване. Когато
преди настъпването на риска осигуряването по
всички правоотношения/основания е прекратено, се представя само едно удостоверение.
Удостоверението се попълва и се представя
от осиг у ри тели те – за осиг у рени те п ри тя х
лица; от самоосигуряващите се лица – когато
не са собственици или съдружници в търговски
дружества или членове на неперсонифицирани
дружества; от дружествата – за самоосигуряващите се лица, когато са собственици или
съдружници в търговски дружества или членове
на неперсонифицирани дружества.
Навсякъде в удостоверението датите се попълват от ляво надясно в две позиции за ден,
в две позиции за месец и четири позиции за
година.
При попълване на удостоверението се отб е л я зв а с ъ о т в е т н и я т код – „Пр едс т а в я не“,
„Корекция“ или „Заличаване“.
Корекция на представено удостоверение се
извършва, като се попълва удостоверение с коректните данни и се отбелязва код „Корекция“.
Не се коригират: номер на болничен лист,
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите,
ЕИК/код по БУЛСТАТ, брой правоотношения/
основания за осигуряване при осигурителя и
пореден номер на удостоверението. При необходимост от корекции на посочените данни
удостоверението се заличава, след което се
попълва и п редставя ново удостоверение с
коректни данни.
Заличаване на представено удостоверение се
извършва, като се отбелязва код „Заличаване“
и се попълват: номер на болничен лист, ЕГН/
ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден
от Националната агенция за приходите, ЕИК/
код по БУЛСТАТ, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден
номер на удостоверението.
І. „Уд о с т о в ер я в а м с л ед н и т е о б с т о я т е лства“ – този раздел се попълва, когато с удостоверението се иска изплащане на парично
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обезщетение въз основа на болничен лист, по
следния начин:
1. „Към ден я на наст ъпване на временната
неработоспособност, т рудоуст рояването и ли
бременност та и ра ж дането лицето е осиг у рено
за съо т вет ни я риск – да/не“ – о тбел язва се
да ли лицето е осиг у рено за съот вет ни я риск
к ъм ден я на наст ъпването м у. А ко е отбел язано, че лицето не е осиг у рено, се попълва и
дата в т. 7 и ли в т. 8. А ко в т. 1.1 е отбел язано,
че п равоот ношението е срочно, се попълва
датата, на коя то изт и ча срок ът на договора.
А ко в т. 1.2 е отбел язано, че рег ист раци я та
като самоосиг у ряващо се лице е срочна, се
попълва датата, на коя то изт и ча срок ът на
рег ист раци я та.
2. „Към деня на настъпване на временната
неработоспособност/трудоустрояването лицето
няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На …………............ 20.... г. лицето придобива
изискуемия осигурителен стаж.“
3. „Към деня на настъпване на бременността
и раж дането лицето няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване
и майчинство.
На ...................... 20.... г. лицето придобива
изискуемия осигурителен стаж.“
Забележка към т. 2 и 3. Обстоятелството се
отбелязва само когато лицето няма необходимия
осигурителен стаж.
Когато е отбелязано, че лицето няма изискуемия осигурителен стаж към деня на настъпването
на съответния риск, се попълва датата, на която
го придобива, когато тази дата е през периода
по болничния лист, т.е. попълва се последният
ден, с който се придобива необходимият осигурителен стаж.
4. „Лицето е осигурено с код за вид осигурен
съгласно дек лараци я – образец № 1 „Данни
за осигуреното лице“ – в две позиции се попълва кодът за „Вид осигурен“ към деня на
настъпването на риска, попълнен в дек ларация
образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ към
Наредба № Н-8 на министъра на финансите от
29 декември 2005 г.
Забележка към т. 4. Когато към деня на настъпването на риска осигуряването е прекратено
или прекъснато, се попълва кодът за „Вид осигурен“ за последния по време период, през който
лицето е било осигурено.
5. „Бр ой п ра во о т ношен и я/о снова н и я за
осигуряване при осигурителя“ – в две позиции
се попълва броят на правоотношенията или
основани я та, по кои то лицето е осиг у рено
при един осигурител (същия ЕИК) към деня
на настъпването на риска.
6. „Пореден номер на удостоверение № 9“ – в
две позиции се попълва поредният номер на
удостоверението в зависимост от броя на правоотношенията/основанията за осиг у ряване,
посочени в т. 5.
7. „Считано от ............ 20..... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено“ – попълва се, ако правоотношението или
осигуряването е прекратено след настъпването
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на риска. Датата, от която е прекратено правоотношението или осигуряването, е календарният
ден непосредствено след последния календарен
ден, през който лицето е осигурено.
8. „Считано от ............ 20..... г. осигуряването
на лицето е прекъснато“ – попълва се, ако правоотношението не е прекратено, но осигуряването
е прекъснато и не е възобновено преди деня
на настъпването на риска. Датата, от която е
прекъснато осигуряването, е календарният ден
непосредствено след последния календарен ден,
през който лицето е осигурено. Осигуряването се
прекъсва при самоотлъчка, ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен
стаж, работа през определени дни в месеца,
както и през периодите, които не се зачитат за
осигурителен стаж, независимо че дейността по
чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от Кодекса за социално
осигуряване не е прекратена.
9. „Работни дни или работни часове през
периода по болничния лист с право на парично
обезщетение и работни дни/работни часове, за
които осигурителят изплаща възнаграждение“
се попълва, както следва:
· в колона „Месец“ в две позиции се попълва на отделен ред всеки месец от периода по
болничния лист;
· в колона „Година“ се попълва годината, през
която е месецът от периода по болничния лист;
· в колони „От ден“ и „До ден включително“
в две позиции се попълват първият и последният
календарен ден на периода по болничния лист
за съответния месец;
· в колона „Работни дни“ в две позиции се
попълва броят на работните дни, през които
лицето е следвало да работи, но не е работило
поради състоянието си, за които има право на
възнаграждение от осигурителя и/или на обезщетение, независимо от продължителността на
дневното работно време по правоотношението
на лицето;
· в колона „Работни часове“ се попълват
данни само когато лицето работи при сумирано
изчисляване на работното време и/или на смени
по часов график; в 3 позиции се попълва броят на
работните часове, през които лицето е следвало
да работи, но не е работило поради състоянието
си, за които има право на възнаграждение от
осигурителя и/или на обезщетение, съобразно
графика на лицето за съответния период, изготвен по реда на Наредбата за работното време,
почивките и отпуските.
· в колона „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ в
една позиция се попълва продължителността на
дневното работно време по правоотношението
на лицето за месеца; когато продължителността
на дневното работно време по правоотношението на лицето за месеца е различна, се попълва
среднодневното работно време, като при остатък
по-малък от 30 минути се закръглява към пълния
час, а при остатък 30 минути и повече – към
следващия пълен час; за лицата, които нямат
определено работно време в часове, се попълва
„8 часа“.
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Забележки към т. 9:
1. Когато се попълват данни в колона „Работни дни“, не се попълват данни в колона „Работни
часове“ на същия ред и обратно.
2. Когато правоотношението или осигуряването е прекратено през периода по болничния лист:
а) броят на дните до прекратяването трябва да съответства на броя на работните дни,
определени по календар и при спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда, а броят
на часовете – на нормата часове според продължителността на дневното работно време по
правоотношението на лицето от началото на
периода за сумираното изчисляване и/или работата на смени по часов график до датата на
прекратяването;
б) за периодите след прекратяването на правоотношението или на осигуряването в колона
„Работни дни“ на отделен ред се попълва броят
на работните дни, определени по календар и при
спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на
труда, за които лицето има право на обезщетение,
независимо дали за периода преди прекратяването
са попълнени „Работни дни“ или „Работни часове“.
Колона „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ не се попълва.
3. Когато са попълнени данни в т. 11 и/или
в т. 12, в т. 9 се попълва пълният брой на работните дни или работните часове, през които
лицето е следвало да работи, но не е работило
поради състоянието си.
10. „Лицето е т рудоуст роено считано от
............ 20 ..... г. до ............ 20 ..... г. със заповед
№ .............. от ............20.... г.“ – попълва се само
когато удостоверението се представя за болничен лист за трудоустрояване. За дати считано от
............ 20 ..... г. до ............ 20 ..... г. се попълват
датите за трудоустрояване, посочени в заповедта
на работодателя.
10.1. „Получено среднодневно/средночасово
брутно трудово възнаграждение от лицето като
трудоустроено за месеца, през който започва трудоустрояването – ........... лв.“ – отбелязва се дали
полученото брутно трудово възнаграждение от
лицето като трудоустроено за месеца, през който
започва трудоустрояването, е „среднодневно“ или
„средночасово“. Възнаграждението се попълва в
левове и стотинки.
10.2. „Получено среднодневно/средночасово
брутно трудово възнаграждение от лицето като
трудоустроено за месеца, през който изтича трудоустрояването – ........... лв.“ – отбелязва се дали
полученото брутно трудово възнаграждение от
лицето като трудоустроено за месеца, през който
изтича трудоустрояването, е „среднодневно“ или
„средночасово“. Възнаграждението се попълва в
левове и стотинки.
Забележка. За месеца, през който изтича
периодът на трудоустрояването, данните се
представят допълнително от осигурител я с
удостоверение с попълнен код „Корекция“ и всички
останали данни от удостоверението за изплащане
на обезщетението.
11. С анкетен лист № ............. от ........... 20.... г.
е установено ................................. (умишлено увреждане на здравето с цел получаване на отпуск
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или обезщетение/нарушаване на режима, определен от здравните органи/употреба на алкохол,
приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради прояви, извършвани под
въздействието на такива средства/хулигански и
други противообществени прояви, установени по
съответния ред/временна неработоспособност
поради неспазване на правилата за безопасна
работа, установено по съответния ред) за:“ – попълва се за случаите по чл. 46, ал. 1 от Кодекса
за социално осигуряване, както следва:
· в колона „Месец“ в две позиции се попълва
на отделен ред всеки месец от периода по анкетния лист, за който е извършено нарушението;
· в колона „Година“ се попълва годината,
през която е месецът от периода на анкетния
лист, за който е извършено нарушението;
· в колони „От ден“ и „До ден включително“
в две позиции се попълват първият и последният
календарен ден от периода по анкетния лист за
съответния месец;
· в колона „Работни дни“ в две позиции се
попълва броят на работните дни, включени в
периода по анкетния лист, за които е извършено
нарушението;
· в колона „Работни часове“ се попълват
данни само когато лицето работи при сумирано
изчисляване на работното време и/или на смени
по часов график; в 3 позиции се попълва броят
на работните часове, включени в периода по
анкетния лист, за които е извършено нарушението, съобразно графика на лицето за съответния период, изготвен по реда на Наредбата
за работното време, почивките и отпуските.
12. „Л и це т о ползва п лат ен г од и шен о т пуск съгласно заповед № .......... от .........20.... г.
за:“ – попълва се за случаите по чл. 9, ал. 3 от
Наредбата за медицинската експертиза, както
следва:
· в колона „Месец“ в две позиции се попълва на отделен ред всеки месец от периода на
разрешения платен годишен отпуск;
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· в колона „Година“ се попълва годината,
през която е месецът от периода на разрешения
платен годишен отпуск;
· в колони „От ден“ и „До ден включително“
в две позиции се попълва първият и последният
календарен ден от периода на разрешения платен
годишен отпуск за съответния месец;
· в колона „Работни дни“ в две позиции се
попълва броят на работните дни, за които е
разрешен платен годишен отпуск.
25. „Входящ номер и дата на представяне на
болничния лист на осигурителя“ – попълва се
входящият номер – при ляво подравняване, и
датата, на която болничният лист е представен
на осигурителя. В удостоверението за болнични
листове, издадени на самоосигуряващи се лица,
не се попълват данни на този ред.
ІІ. „Удостоверявам следните промени в обстоятелствата“ – този раздел се попълва, когато се
удостоверява промяна в декларираните в раздел
І обстоятелства, водеща до прекратяване изплащането на паричното обезщетение, или когато
се удостоверява промяна в личната платежна
сметка на правоимащото лице. Отбелязват се
обстоятелствата, които са променени спрямо
декларираните в раздел І за същото обезщетение,
вписва се датата, от която се променя съответното обстоятелство. Там, където е необходимо,
се попълват съответните данни.
Допуска се попълване на данни едновременно
в раздел І и раздел ІІ, когато в удостоверението
се отбелязват както декларирани обстоятелства,
така и обстоятелства, които подлежат на промяна,
считано от точно определена дата, отнасящи се
за същото обезщетение.
На последния ред се попълват името, фамилията и длъжността на лицето, което представлява осигурителя/дружеството, или името и
фамилията на самоосигуряващото се лице и се
подписва, когато удостоверението е на хартиен
носител.“

§ 27. Приложение № 10 към чл. 9 се изменя така:

„Приложение № 10
към чл. 9
ПРЕДСТАВЯНЕ
КОРЕКЦИЯ
ЗАЛИЧАВАНЕ
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. ……………………………………….
УДОСТОВЕРЕНИЕ
от ...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... ,
(наименование на осигурителя)
ЕИК/код по БУЛСТАТ .......................................,
за данните от заявление-декларация – приложение .....................................................................................
(№ 2, № 2а, № 3, № 4, № 5, № 5а, № 6, № 7, № 8)
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от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване за изплащане на парично обезщетение за: ...................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... ,
(бременност и раждане за остатъка до 410 дни по чл. 50, ал. 1 от КСО/бременност и раждане за остатъка до 410 дни по чл. 50, ал. 5 от КСО/при неизползване на отпуска за бременност и раждане за
остатъка до 410 дни по чл. 50а от КСО/раждане на дете по чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване
на дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 2 от КСО до 15 дни/раждане на дете по чл. 50, ал. 7 от
КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни/осиновяване на дете до
5-годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53в, ал. 1 от КСО/при неизползване на отпуска при осиновяване
на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53г от КСО/осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване
за остатъка до 365 дни/отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от КСО/при неизползване на
отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 54 от КСО)
считано от ................ 20... г.
на ...........................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер .........................................
в качеството му на .............................................................................................................................................
(майка/баща/баба/дядо/лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД/
съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД/настойник/
осиновител/осиновителка на дете до 5-годишна възраст/осиновител, който сам е
осиновил дете до 5-годишна възраст)
*адрес за кореспонденция ........................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ............................................................................., мобилен телефон ..........................................................,
електронен адрес .....................................................................................…………………..................................................
* В полето се попълват данни за кореспонденция с лицето, за което се иска изплащане на парично
обезщетение, които се използват само за уведомяването му при установени нередности.
за дете ..............................................................................................................................., родено на ......... 20... г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор .................................................................................
Когато детето няма ЕГН: Удостоверение за раждане № ………………………./ ..........20…. г.
Майка/Осиновителка .........................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор .....................................................................................
Баща/Осиновител ...............................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор .....................................................................................
Децата са близнаци – …… на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
I. Удостоверявам следните обстоятелства:
1. На лицето е разрешен отпуск по ...........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(чл. 163, ал. 1; чл. 163, ал. 7; чл. 163, ал. 8; чл. 163, ал. 10, изречение първо; чл. 163, ал. 10, изречение второ; чл. 163, ал. 10, изречение трето; чл. 163, ал. 12; чл. 164, ал. 1; чл. 164, ал. 3; чл. 164а, ал. 1 и ал. 2;
чл. 164б, ал. 1; чл. 164б, ал. 2, изречение първо; чл. 164б, ал. 2, изречение второ; чл. 164б, ал. 3; чл. 164б,
ал. 5, изречение първо; чл. 164б, ал. 5, изречение второ; чл. 164б, ал. 8; чл. 167, ал. 1, изречение първо;
чл. 167, ал. 1, изречение второ; чл. 167, ал. 2; чл. 167, ал. 3; чл. 167, ал. 4; чл. 167, ал. 5)
от Кодекса на труда със Заповед № ............. от ........20......г.
за периода от ...........20..... г. до ............ 20..... г. включително.
2. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство – да/не, по безсрочно/срочно правоотношение до ........... 20.... г.
3. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На............20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения
отпуск)
4. Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ ....................................................................................................................................................
(01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 16; 17; 21; 24; 25; 26; 71; 72; 82; 83; 92; 93; 95; 99)
5. Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя – ................
6. Пореден номер на удостоверение – приложение № 10 – ……….
7. Считано от ….. 20… г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.
8. Считано от …….. 20… г. осигуряването на лицето е прекъснато.
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9. Дневно работно време в часове по правоотношението на лицето за месеца, през който е началото на отпуска – ................ часа.
10. Детето е изписано от лечебното заведение на .......20...г. – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) на бащата.
11. Детето е предадено за осиновяване на .......20...г. – отнася се за случаите, в които обезщетението
се изплаща на основание чл. 53, чл. 53в, ал. 1, 2 и 3, чл. 53г и чл. 54 от КСО.
12. Датата на влизането в сила на съдебното решение за осиновяване е ........ 20.... г. – отнася се за
обезщетенията по чл. 53, чл. 53в, ал. 1, 2 и 3, чл. 53г и чл. 54 от КСО.
13. Работни дни или работни часове през периода на отпуска по чл. 50, ал. 6 или чл. 53в, ал. 2 от
КСО с право на парично обезщетение.
Месец

Година

От ден

До ден
вкл.

Работни
дни

14. Други обстоятелства .....................................
........................................................................................
.......................................................................................
15. Входящ номер и дата на представяне
на за я влен ие-дек лара ц и я та на оси г у ри т ел я
№ .......... от ......... 20..... г.
16. Личната платежна сметка на лицето за
изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN .................................................................
...................................................................................
...................................................................................
* Точка 16 се попълва само при първото
представяне на удостоверение – приложение
№ 10.
II. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ......... 20.... г. – отнас я се за о безщетени ята по ч л. 50, а л. 1;
ч л . 5 0 , а л . 5 , ч л . 5 0 , а л . 6 ; ч л . 5 0 , а л . 7;
чл. 50а; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в,
ал. 3; чл. 53г; чл. 53 и чл. 54 от КСО.
Считано от ........... 20.... г.:
2. Детето е дадено за осиновяване – отнася
се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6;
чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53 и чл. 54 от КСО. Не
се отнася за случаите, в които обезщетението
се изплаща на лице, при което е настанено дете
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).
3. Детето е настанено в детско заведение на
пълна държавна издръжка – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50,
ал. 7; чл. 50а; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в,
ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за
случаите, в които обезщетението се изплаща
на лице, при което е настанено дете по реда на
чл. 26 от ЗЗД.

Работни
часове

Дневно работно време по
правоотношението на лицето за месеца
(в часове)

4. Детето е настанено в детско заведение,
включително детска ясла – отнася се за обезщетението по чл. 53 от КСО.
5. Детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение – отнася се за обезщетението по чл. 53в, ал. 1; чл. 53в,
ал. 3 от КСО.
6. Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за обезщетени ята по чл. 53; чл. 53в,
ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54
от КСО. Не се отнася за случаите, в които
обезщетението се изплаща на лице, при което
е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
7. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно
семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – отнася се за обезщетенията
по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а;
чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3;
чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за лицата,
при които е настанено дете по този ред.
8. Детето се отглежда от лице, включено в
програми за подкрепа на майчинството – отнас я се за обезщетени ята по чл. 50, ал. 1 ;
чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в,
ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за
случаите, в които обезщетението се изплаща
на лице, при което е настанено дете по реда на
чл. 26 от ЗЗД.
9. Лицето е лишено от роди телск и права – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1;
чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в,
ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за
случаите, в които обезщетението се изплаща
на лице, при което е настанено дете по реда на
чл. 26 от ЗЗД, за баба, дядо и настойник.
10. Родителските права на лицето са ограничени – отнася се за обезщетенията по чл. 50,
ал. 1; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1;
чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се
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отнася за случаите, в които обезщетението се
изплаща на лице, при което е настанено дете по
реда на чл. 26 от ЗЗД, за баба, дядо и настойник.
11. Правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено – отнася се за обезщетенията
по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5, чл. 50, ал. 6; чл. 50,
ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2;
чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО.
12. Лицето е започнало упражняване на трудова дейност, за която подлежи на задължително
осигуряване по чл. 4 от КСО за общо заболяване
и майчинство – отнася се за обезщетенията по
чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7;
чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2 и чл. 53в, ал. 3 от КСО,
които се изплащат на основание чл. 52 от КСО
след прекратяване на осигуряването.
13. Лицето е дало съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата
по чл. 163, ал. 10 или ал. 12 от КТ (баща, баба
или дядо или съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД) – отнася
се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1, чл. 50, ал. 5
и чл. 50а от КСО.
14. Лицето е дало съгласие отпускът при
осиновяване на дете до 5-годишна възраст да
се ползва от някое от лицата по чл. 164б, ал. 2,
изречение второ, ал. 3 и ал. 5, изречение второ
от КТ (осиновител на дете до 5-годишна възраст,
баба или дядо) – отнася се за обезщетенията по
чл. 53в, ал. 1 и чл. 53г от КСО .
15. Лицето е дало съгласие детето му да се
отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 от
КТ (баща/осиновител, баба или дядо) – отнася
се за обезщетенията по чл. 53 и чл. 54 от КСО.
16. Правоотношението/осигу ряването на
майката/осиновителката/лицето, при което е
настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД, е
прекратено – отнася се за обезщетенията по
чл. 50, ал. 7, чл. 53 и чл. 53в, ал. 3 от КСО.
17.
Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него д л ъж ност но лице – от нася се
за обезще т ен и я та по ч л. 50, а л. 1; ч л. 50 а,
чл. 53, чл. 53в, ал. 1, чл. 53г и чл. 54 от КСО.
18. Настаняването на детето по реда на чл. 26
от ЗЗД e прекратено съгласно съдебно решение/
заповед на директора на дирекция „Социално
подпомагане“ – отнася се за обезщетението по
чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7 и чл. 53 от КСО за лицата,
при които е настанено дете по този ред.
19. Бракът с майката/осиновителката на детето е прекратен – отнася се за обезщетението
по чл. 50, ал. 6 и чл. 53в, ал. 2 от КСО.
20. Бащата на детето не живее в едно домакинство с майката на детето – отнася се за
обезщетението по чл. 50, ал. 6 от КСО.
21. Отпускът на лицето на основание чл. .....
от КТ е прекратен – отнася се за обезщетенията
по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50,
ал. 7; чл. 53; чл. 53в, ал. 1, чл. 53в, ал. 2, чл. 53в,
ал. 3 от КСО.
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22. Лицето ползва отп уск по чл. ….. от
КТ – отнася се за обезщетенията по чл. 50а;
чл. 53г и чл. 54 от КСО.
23. Други обстоятелства ..................................
........................................................................................
........................................................................................
24. Входящ номер и дата на представяне на
осигурителя на заявление-декларацията с данни
за промяна на обстоятелствата, свързани с изплащане на паричното обезщетение – №................
от .............. 20....... г.
25. Личната платежна сметка на лицето за
изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN …………………………...........................................
........................................................................................
.......................................................................................
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват
съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от представянето от
лицето на ново заявление-декларация с данни
за промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение, както и
при промяна в ползването/прекратяването на
законоустановения отпуск и/или прекратяване
на правоотношението/осигуряването на лицето
се задължавам да подам ново удостоверение.
При неизпълнение на това задължение нося
административнонаказателна отговорност по
реда на чл. 349 от КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата ............. ............................................................
(име, фамилия, длъжност и подпис)
гр. (с.) ....................
Указания
за попълване на удостоверение – приложение
№ 10 към чл. 9, от осигурител относно правото
на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст
и осиновяване на дете до 5-годишна възраст по
заявление-декларация
Удостоверението се представя за всяко заявление-декларация – при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст
и осиновяване на дете до 5-годишна възраст,
представено на осигу рителя от осигу реното
лице. Удостоверението не се представя от лица,
придобили право за получаване на парично
обезщетение, за периодите след приключване на
производство по ликвидация или прекратяване
на осигурителя.
Когато към деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено по повече от едно
правоотношение/основание за осигуряване при
един осигурител, се попълват и се представят
отделни удостоверения за всяко от правоотно-
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шенията/основанията за осигуряване, с изключение на случаите по чл. 53 и 54 от Кодекса за
социално осигуряване (КСО).
Удостоверението се попълва и се представя
от осигурителите – за осигурените при тях лица
за изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване.
Навсякъде в удостоверението датите се попълват от ляво на дясно в две позиции за ден, две
позиции за месец и четири позиции за година.
При попълване на удостоверението се отбелязва съответният код – „Представяне“, „Корекция“
или „Заличаване“.
Корекция на представено удостоверение се
извършва, като се попълва удостоверение с коректните данни и се отбелязва код „Корекция“.
Не се коригират: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
номер на лицето, издаден от Националната
агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ,
началната дата за изплащане, вид и основание
на обезщетението, за което се отнасят данните
в удостоверението, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден
номер на удостоверението. При необходимост от
корекции на посочените данни удостоверението
се заличава, след което се попълва и се представя
ново удостоверение с коректни данни.
Заличаване на представено удостоверение се
извършва, като се отбелязва код „Заличаване“
и се попълват: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер
на лицето, издаден от Националната агенция за
приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната
дата за изплащане, вид и основание на обезщетението, брой правоотношения/основания за
осигуряване при осигурителя и пореден номер
на удостоверението.
І. „Уд о с т о в ер я в а м с л ед н и т е о б с т о я т е лства“ – този раздел се попълва, когато с удостоверението се иска изплащане на парично
обезщетение въз основа на заявление-декларация,
по следния начин:
1. На лицето е разрешен отпуск по ….............
........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................
(чл. 163, ал. 1; чл. 163, ал. 7; чл. 163, ал. 8; чл. 163,
ал. 10, изречение първо; чл. 163, ал. 10, изречение
второ; чл. 163, ал. 10, изречение трето; чл. 163,
ал. 12; чл. 164, ал. 1; чл. 164, ал. 3; чл. 164а,
ал. 1 и ал. 2; чл. 164б, ал. 1; чл. 164б, ал. 2, изречение първо; чл. 164б, ал. 2, изречение второ;
чл. 164б, ал. 3; чл. 164б, ал. 5, изречение първо; чл. 164б, ал. 5, изречение второ; чл. 164б,
ал. 8; чл. 167, ал. 1, изречение първо; чл. 167,
ал. 1, изречение второ; чл. 167, ал. 2; чл. 167, ал. 3;
чл. 167, ал. 4; чл. 167, ал. 5)
от КТ със заповед № ............. от ........20.... г.,
за периода от ...........20..... г. до ............ 20..... г.
включително.
Забележка. Когато към датата, считано от
която се иска изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане, правоотношението/
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осигуряването на лицето е прекратено, в т. 1 се
попълват данни само „за периода от .....20...г. до
.....20...г.“ за изплащане на обезщетение на основание
чл. 52 от КСО.
2. „Към деня, от който е разрешен отпус
кът, лицето е осигурено за общо заболяване
и майчинство – да/не, по безсрочно/срочно
правоотношение до ........20...... г.“ – отбелязва
се дали лицето е осигурено за съответния риск.
Ако е отбелязано, че правоотношението е срочно, се попълва датата, на която изтича срокът
на договора. Ако е отбелязано, че лицето не е
осигурено, се попълва и дата в т. 7 или 8.
3. „Към деня, от който е разрешен отпуск ът,
лицето няма 12 месеца осигурителен стаж като
осигурено за общо заболяване и майчинство.“
„На ........ 20.... г. лицето придобива изискуемия
осигурителен стаж.“
Забележка. Обстоятелството се отбелязва
само когато лицето няма необходимия осигурителен стаж.
Когато е отбелязано, че лицето няма изискуемия осигурителен стаж към деня, от който е
разрешен отпускът, се попълва датата, на която
то го придобива, когато тази дата е през периода
на разрешения отпуск, т.е. попълва се последният ден, с който се придобива необходимият
осигурителен стаж.
4. „Лицето е осигурено с код за вид осигурен
съгласно декларация – образец № 1 „Данни за
осигуреното лице“ – в две позиции се попълва
кодът за „Вид осигурен“ към деня, от който е
разрешен отпускът, попълнен в декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ към
Наредба № Н-8 на министъра на финансите от
29 декември 2005 г.
Забележка. Когато към деня, от който е разрешен отпускът, осигуряването е прекратено или
прекъснато, се попълва кодът за „Вид осигурен“ за
последния по време период, през който лицето е
било осигурено.
5. „Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя“ – в две позиции се
попълва броят на правоотношенията или основанията, по които лицето е осигурено при един
осигурител (същия ЕИК/код по БУЛСТАТ) към
деня, от който е разрешен отпускът.
6. „Пореден номер на удостоверение – приложение № 10“ – в две позиции се попълва поредният номер на удостоверението в зависимост
от броя на правоотношенията/основанията за
осигуряване, посочени в т. 6.
7. „Считано от ....... 20 ... г. правоотношението/
осигуряването на лицето е прекратено“ – попълва
се, ако правоотношението или осигуряването е
прекратено, независимо дали рискът е настъпил
преди, или след прекратяването. Датата, от която
е прекратено правоотношението или осигурява-
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нето, е календарният ден непосредствено след
последния календарен ден, през който лицето
е осигурено.
8. „Считано от ....... 20 ... г. осигуряването на
лицето е прекъснато“ – попълва се, ако правоотношението не е прекратено, но осигуряването
е прекъснато и не е възобновено преди деня
на настъпването на риска. Датата, от която е
прекъснато осигуряването, е календарният ден
непосредствено след последния календарен ден,
през който лицето е осигурено. Осигуряването се
прекъсва при самоотлъчка, ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен
стаж, работа през определени дни в месеца,
както и през периодите, които не се зачитат за
осигурителен стаж, независимо че дейността по
чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от КСО не е прекратена.
13. „Работни дни или работни часове през
периода на отпуска по чл. 50, ал. 6 или чл. 53в,
ал. 2 от КСО с право на парично обезщетение“
се попълва, както следва:
· в колона „Месец“ в две позиции се попълва
на отделен ред всеки месец от периода на разрешения отпуск;
· в колона „Година“ се попълва годината, през
която е месецът от периода на разрешения отпуск;
· в колони „От ден“ и „До ден включително“
в две позиции се попълват първият и последният
календарен ден от периода на разрешения отпуск
за съответния месец;
· в колона „Работни дни“ в две позиции се
попълва броят на работните дни през периода
на разрешения отпуск с право на обезщетение;
· в к о л о н а „ Р а б о т н и ч а с о в е“ с е п о п ъ л ват да н н и само когат о л и це т о рабо т и п ри су м и ра но изч исл я ва не на рабо т но то време и/или на смени по часов график:
в 3 позиции се попълва броят на работните
часове през периода на разрешения отпуск съобразно графика на лицето, изготвен по реда
на Наредбата за работното време, почивките и
отпуските, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (ДВ,
бр. 6 от 1987 г.);
· в колона „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ в
една позиция се попълва продължителността на
дневното работно време по правоотношението
на лицето за месеца; когато продължителността
на дневното работно време по правоотношението на лицето за месеца е различна, се попълва
среднодневното работно време, като при остатък,
по-малък от 30 минути, се закръглява към пълния час, а при остатък 30 минути и повече – към
следващия пълен час; за лицата, които нямат
определено работно време в часове, се попълва
„8 часа“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

Забележки към т. 13:
1. Когато се попълват данни в колона „Работни дни“, не се попълват данни в колона „Работни
часове“ на същия ред и обратно.
2. Когато правоотношението или осигуряването
е прекратено през периода на отпуска:
а) броят на дните до прекратяването трябва да
съответства на броя на работните дни, определени
по календар, и при спазване разпоредбите на чл. 154
от Кодекса на труда, а броят на часовете – на
нормата часове според продължителността на
дневното работно време по правоотношението
на лицето от началото на периода за сумираното
изчисляване и/или работата на смени по часов
график до датата на прекратяването;
б) за периодите след прекратяване на правоотношението или осигуряването в колона „Работни
дни“ на отделен ред се попълва броят на работните
дни, определени по календар и при спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда, за които
лицето има право на обезщетение, независимо
дали за периода преди прекратяването са попълнени „Работни дни“ или „Работни часове“; колона
„Дневно работно време по правоотношението на
лицето за месеца в часове“ не се попълва.
15. „Входящ номер и дата на представяне
на за явлението дек лараци я на осиг у ри тел я
............/............. 20... г.“ – попълва се входящият
номер – при ляво подравняване, и датата, на
която заявлението декларация е представено от
лицето на осигурителя.
II. „Удостоверявам следните промени в обстоятелствата“ – този раздел се попълва, когато се
удостоверява промяна в декларираните в раздел
І обстоятелства, водеща до прекратяване изплащането на паричното обезщетение, или когато
се удостоверява промяна в личната платежна
сметка на правоимащото лице. Отбелязват се
обстоятелствата, които са променени спрямо
декларираните в раздел І за същото обезщетение,
вписва се датата, от която се променя съответното обстоятелство. Там, където е необходимо,
се попълват съответните данни.
Допуска се попълване на данни едновременно
в раздели І и ІІ, когато в съответното заявление
декларация, представено от осигуреното лице
пред осигурителя, са отбелязани както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които
подлежат на промяна, отнасящи се за същото
обезщетение, считано от точно определена дата.
На последния ред се попълват името, фамилията и длъжността на лицето, което представлява
осигурителя, и се подписва, когато удостоверението е на хартиен носител.“

§ 28. Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2
се изменя така:
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„Приложение № 11
към чл. 11, ал. 2

ПРЕДСТАВЯНЕ
КОРЕКЦИЯ
ЗАЛИЧАВАНЕ

ДО
ДИ РЕКТОРА

НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. ……………………………………….
УДОСТОВЕРЕНИЕ
от ...........................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ....................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ................................................................................................................................... ,
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ............................................................., мобилен телефон ..................................................................... ,
електронен адрес ................................................................................................................................................. ,
осигурен като самоосигуряващо се лице ........................................................................................................
(посочва се дейността като самоосигуряващо се лице – регистриран като: упражняващ свободна професия,
занаятчийска дейност; едноличен търговец; собственик на търговско дружество; съдружник в търговско
дружество; лице, което се облага по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; физическо лице – член на неперсонифицирано дружество; регистриран земеделски стопанин;
тютюнопроизводител; лице по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)
чрез ....................................................................................................................................................................... ,
ЕИК/код по БУЛСТАТ ......................................................................................................................................
(наименование на дружеството)
Моля, в качеството ми на .................................................................................................................................
(майка/баща/баба/дядо/лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД/съпруг на лице, при
което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД/настойник/осиновител/ка на дете до 5-годишна възраст/осиновител, който сам е осиновил дете до 5-годишна възраст)
да ми бъде изплащано парично обезщетение за .......................................................................................... ,
(бременност и раждане за остатъка до 410 дни по чл. 50, ал. 1 от КСО/бременност и раждане за остатъка
до 410 дни по чл. 50, ал. 5 от КСО/при неизползване на отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410
дни по чл. 50а от КСО/раждане на дете по чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна
възраст по чл. 53в, ал. 2 от КСО до 15 дни/раждане на дете по чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на
6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни/осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок
до 365 дни по чл. 53в, ал. 1 от КСО/при неизползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53г от КСО/осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 3 от
КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни/
отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от КСО/при неизползване на отпуск за отглеждане на
дете до 2-годишна възраст по чл. 54 от КСО)
считано от .............. 20... г.
за дете ........................................................................................................................., родено на ............... 20.... г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор .................................................................................
Когато детето няма ЕГН: Удостоверение за раждане № ………………….................................…./ .......... 20.... г.
Майка/осиновителка .................................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор ................................................................................................
Баща/осиновител ......................................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор ............................................................................................
Децата са близнаци, …… на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
I. Удостоверявам следните обстоятелства:
1. Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението, съм осигурен/осигурена за общо
заболяване и майчинство – да/не, като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация
до ................ 20.... г.
2. Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението, нямам 12 месеца осигурителен
стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство.
На .........................20.... г. придобивам изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска изплащане на обезщетение)
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3. Код за вид осигурен съгласно декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ –
…………….........................................................................…
(12; 13; 96)
4. Считано от ............. 20.... г. осигуряването
ми е прекъснато/прекратено – отнас я се за
обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5;
чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в,
ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54
от КСО.
5. Детето е живо – отнася се за обезщетенията
по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50,
ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2;
чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО.
6. Детето не е дадено за осиновяване – отнася
се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6;
чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53 и чл. 54 от КСО. Не се
отнася за случаите, в които обезщетението се
изплаща на лице, при което е настанено дете по
реда на чл. 26 от ЗЗД.
7. Детето не е настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50,
ал. 7; чл. 50а; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в,
ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за
случаите, в които обезщетението се изплаща
на лице, при което е настанено дете по реда на
чл. 26 от ЗЗД.
8. Детето не е настанено в детско заведение,
включително детска ясла – отнася се само за
обезщетението по чл. 53 от КСО.
9. Детето не посещава детско заведение,
включително детска ясла или учебно заведение – отнася се само за обезщетенията по чл. 53в,
ал. 1 и чл. 53в, ал. 3 от КСО.
10. О с и нов я в а не т о не е п р ек р ат ено о т
съда – отнася се за обезщетенията по чл. 53;чл. 53в,
ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от
КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено
дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
11. Детето не е настанено за отглеждане в
семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето – отнася се за обезщетенията
по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а;
чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3;
чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за лицата,
при които е настанено дете по този ред.
12. Детето не се отглежда от лице, включено
в програми за подкрепа на майчинството – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50,
ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 3;
чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за случаите,
в които обезщетението се изплаща на лице, при
което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
13. Не с ъм л и шен /л и шен а о т р од и т е лск и п рава – отнася се за обезщетенията по
чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в,
ал. 1; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се
отнася за случаите, в които обезщетението се
изплаща на лице, при което е настанено дете по
реда на чл. 26 от ЗЗД, за баба, дядо и настойник.
14. Родителските ми права не са ограничени – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1;
чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в,
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ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за
случаите, в които обезщетението се изплаща на
лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26
от ЗЗД, за баба, дядо и настойник.
15. През периода на ............................................
.........................................................................................
(бременност и раждане за остатъка до 410 дни по
чл. 50, ал. 1 от КСО/бременност и раждане за остатъка до 410 дни по чл. 50, ал. 5 от КСО /раждане
на дете по чл. 50, ал. 6 от КСО/при осиновяване на
дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 2 от КСО
до 15 дни/раждане на дете по чл. 50, ал. 7 от КСО
след навършване на 6-месечна възраст на детето за
остатъка до 410 дни/осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53в, ал. 1
от КСО/осиновяване на дете до 5-годишна възраст
по чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6 месеца
от деня на предаване на детето за осиновяване
за остатъка до 365 дни/отглеждане на дете до
2-годишна възраст по чл. 53 от КСО)
не продължавам да упражнявам трудова дейност
като самоосигуряващо се лице.
16. През периода на бременност и раждане/
осиновяване на дете до 5-годишна възраст/отглеждане на дете до 2-годишна възраст продължавам
да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице, осигурено за общо заболяване
и майчинство – отнася се за обезщетенията по
чл. 50а, чл. 53г и чл. 54 от КСО.
17. Не съм дал/дала съгласие отпускът за
бременност и раждане да се ползва от някое от
лицата по чл. 163, ал. 10 или 12 от КТ (баща,
баба или дядо или съпруг на лице, при което е
настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД) – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1, чл. 50,
ал. 5 и чл. 50а от КСО.
18. Не съм дал/дала съгласие отпускът при
осиновяване на дете до 5-годишна възраст да
се ползва от някое от лицата по чл. 164б, ал. 2,
изречение второ, ал. 3 или ал. 5, изречение второ
от КТ (осиновител на дете до 5-годишна възраст,
баба или дядо) – отнася се за обезщетенията по
чл. 53в, ал. 1 и чл. 53г от КСО.
19. Не съм дал/дала съгласие детето ми да се
отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 от
КТ (баща/осиновител, баба или дядо) – отнася
се за обезщетенията по чл. 53 и 54 от КСО.
20. Пра воо т ношениет о/осиг у рява нет о на
майката/осиновителката/лицето, при което е
настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД, не
е прекратено – отнася се за обезщетенията по
чл. 50, ал. 7, чл. 53 и чл. 53в, ал. 3 от КСО.
21. Назначен/назначена съм за настойник
съгласно акт на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за периода
от ........ 20..... г. до ......... 20..... г. – отнася се за
обезщетенията по чл. 50, ал. 1, чл. 50а, чл. 53,
чл. 53в, ал. 1, чл. 53г и чл. 54 от КСО.
22. През периода от ......... 20.... г. до .........
20..... г. майката/осиновителката на детето не
може да се грижи за него поради тежко заболяване съгласно протокол на ЛКК – отнася се
за обезщетенията по чл. 50, ал. 1, чл. 53 и чл. 53в,
ал. 1 от КСО.
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23. Майката/осиновителката е починала на
......... 20..... г. и/или бащата/осиновителят на детето е починал на ......... 20.... г. съгласно преписизвлечение от акта/актовете за смърт – отнася се
за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50а; чл. 53;
чл. 53в, ал. 1; чл. 53г и чл. 54 от КСО.
24. Датата на влизането в сила на съдебното
решение за осиновяване е ......... 20.... г. – отнася
се за обезщетенията по чл. 53; чл. 53в, ал. 1, 2 и
3, чл. 53г и чл. 54 от КСО.
25. Датата на предаване на детето за осиновяване съгласно издадения акт е ......... 20.... г. – отнася се за обезщетенията по чл. 53; чл. 53в, ал. 1,
2 и 3, чл. 53г и чл. 54 от КСО.
26. Съгласно съдебно решение/заповед на
директора на дирекция „Социално подпомагане“
детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето за периода от .....20... г. до ........
20.... г. – отнася се за обезщетението по чл. 50,
ал. 5; чл. 50, ал. 7 и чл. 53 от КСО за лицата, при
които е настанено дете по този ред.
27. Детето е изписано от лечебното заведение
на ......... 20.... г. – отнася се за случаите, в които
обезщетението се изплаща на основание чл. 50,
ал. 6 от КСО.
28. С майката/осиновителката на детето се
намирам в брак – отнася се за случаите, в които
обезщетението се изплаща на основание чл. 50,
ал. 6 и чл. 53в, ал. 2 от КСО.
29. Живея в едно домакинство с майката и
съм припознал детето – отнася се за случаите,
в които обезщетението се изплаща на основание
чл. 50, ал. 6 от КСО.
30. Други обстоятелства ...................................
........................................ считано от ......... 20..... г.
*31. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ....................................................................
* Точка 31 се попълва само при първото представяне на удостоверение – приложение № 11.
II. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ......... 20.... г. – отнася
се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5;
чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в,
ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54
от КСО.
Считано от ............ 20.... г.:
2. Детето е дадено за осиновяване – отнася
се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6;
чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53 и чл. 54 от КСО. Не се
отнася за случаите, в които обезщетението се
изплаща на лице, при което е настанено дете по
реда на чл. 26 от ЗЗД.
3. Детето е настанено в детско заведение на
пълна държавна издръжка – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50,
ал. 7; чл. 50а; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в,
ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за
случаите, в които обезщетението се изплаща
на лице, при което е настанено дете по реда на
чл. 26 от ЗЗД.
4. Детето е настанено в детско заведение,
включително детска ясла – отнася се само за
обезщетенията по чл. 53 от КСО.
5. Детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение – от-
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нася се само за обезщетенията по чл. 53в, ал. 1 и
чл. 53в, ал. 3 от КСО.
6. Осиновяването е прекратено от
съда – отнася се за обезщетенията по чл. 53;
чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и
чл. 54 от КСО. Не се отнася за случаите, в които
обезщетението се изплаща на лице, при което е
настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.
7. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно
семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила
на детето – отнася се за обезщетенията по чл. 50,
ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53;
чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и
чл. 54 от КСО. Не се отнася за лицата, при които
е настанено дете по този ред.
8. Детето се отглеж да от лице, вк лючено в програми за подкрепа на майчинствот о – отнас я се за обезщетени ята по чл. 50,
а л. 1; ч л. 50, а л. 7; ч л. 50 а; ч л. 53; ч л. 53в,
ал. 1; чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се
отнася за случаите, в които обезщетението се
изплаща на лице, при което е настанено дете по
реда на чл. 26 от ЗЗД.
9. Л и ш е н /а с ъ м о т р о д и т е л с к и п р а ва – отнас я се за обезщетени ята по чл. 50,
ал. 1; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1;
чл. 53в, ал. 3; чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася
за случаите, в които обезщетението се изплаща
на лице, при което е настанено дете по реда на
чл. 26 от ЗЗД, за баба, дядо и настойник.
10. Родителските ми права са ограничени – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50,
ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 3;
чл. 53г и чл. 54 от КСО. Не се отнася за случаите,
в които обезщетението се изплаща на лице, при
което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД,
за баба, дядо и настойник.
11. През периода на ............................................
(бременност и раждане за остатъка до 410 дни по
чл. 50, ал. 1 от КСО/бременност и раждане за остатъка до 410 дни по чл. 50, ал. 5 от КСО /раждане
на дете по чл. 50, ал. 6 и при осиновяване на дете
до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 2 от КСО до
15 дни/раждане на дете по чл. 50, ал. 7 от КСО
след навършване на 6-месечна възраст на детето
за остатъка до 410 дни/ отглеждане на дете до
2-годишна възраст по чл. 53 от КСО/осиновяване
на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни
по чл. 53в, ал. 1 от КСО/осиновяване на дете до
5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 3 от КСО след
изтичане на 6 месеца от деня на предаване на
детето за осиновяване за остатъка до 365 дни)
продължавам да упражнявам трудова дейност
като самоосигуряващо се лице, осигурено и за
общо заболяване и майчинство.
12. Прекъснал/а/прекратил/а съм упражняването на трудова дейност като самоосигуряващо се лице по чл. 4, ал. 3 от КСО – отнас я се за обезщетени ята по чл. 50, ал. 1;
чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а;
чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3;
чл. 53г и чл. 54 от КСО.
13. Променил/променила съм вида на осиг у ряването си в осиг у ряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и
смърт – отнася се за обезщетенията по чл. 50,
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ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а;
чл. 53; чл. 53в, ал. 1; чл. 53в, ал. 2; чл. 53в, ал. 3;
чл. 53г и чл. 54 от КСО.
14. Започнал/започнала съм упражняване
на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо заболяване
и майчинство по чл. 4 от КСО – отнася се за
обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50,
ал. 6, чл. 50, ал. 7 и чл. 53в, ал. 1, 2 или 3 от КСО,
които се изплащат на основание чл. 52 от КСО
след прекратяване на осигуряването.
15. Дал/дала съм съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от
лицата по чл. 163, ал. 10 или ал. 12 от КТ (баща,
баба или дядо или съпруг на лице, при което е
настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД) – отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1, ал. 5 и
чл. 50а от КСО.
16. Да л/да ла съм съгласие отпускът при
осиновяване на дете до 5-годишна възрас т да с е пол зва о т н я ко е о т л и ц ат а по
ч л. 164б, а л. 2 , изречен ие вт оро, а л. 3 и л и
ал. 5, изречение второ от КТ (осиновител на дете
до 5-годишна възраст, баба или дядо) – отнася
се за обезщетенията по чл. 53в, ал. 1 и чл. 53г
от КСО.
17. Дал/дала съм съгласие детето ми да се
отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 от
КТ (баща/осиновител, баба или дядо) – отнася
се за обезщетенията по чл. 53 и 54 от КСО.
18. Пра воо т ношен ие т о/оси г у ря ва не т о на
майката/осиновителката/лицето, при което е
настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД, е
прекратено – отнася се за обезщетенията по
чл. 50, ал. 7, чл. 53 и чл. 53в, ал. 3 от КСО.
1 9. Н а с т о й н и ч е с т в о т о м и е п р е к р а тено от кмета на общината или от определено т о о т нег о д л ъ ж но с т но л и це – отнас я
се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50а;
чл. 53, чл. 53в, ал. 1, чл. 53г и чл. 54 от КСО.
20. Настаняването на детето по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето e прекратено
съгласно съдебно решение/заповед на директора
на дирекция „Социално подпомагане“ – отнася се за обезщетението по чл. 50, ал. 5; чл. 50,
ал. 7 и чл. 53 от КСО за лицата, при които е настанено дете по този ред.
21. Бракът с майката/осиновителката на
детето ми е прекратен – отнася се за случаите,
в които обезщетението се изплаща на основание
чл. 50, ал. 6 и чл. 53в, ал. 2 от КСО.
22. Не живея в едно домакинство с майката
на детето – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6
от КСО.
23. Други обстоятелства ...................................
24. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена,
както следва:
IBAN ....................................................................
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват
съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам
ново удостоверение. При неизпълнение на това
задължение нося административнонаказателна
отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
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Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да
възстановя неправомерно полученото по моя
вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.

Дата .......... .............................................................
гр. (с.) ..........................

(име, фамилия и подпис)

Указания
за попълване на удостоверение – приложение
№ 11 към чл. 11, ал. 2, от самоосигуряващо се
лице относно правото на парично обезщетение
при бременност и раждане, отглеждане на дете
до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до
5-годишна възраст
Удостоверението се представя за изплащане
на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст
и осиновяване на дете до 5-годишна възраст
от самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3,
т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване
(КСО) – лицата, регистрирани като упражняващи
свободна професия и/или занаятчийска дейност,
лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници
в търговски дружества, лицата, които се облагат
по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица, физическите лица – членове на неперсонифицирани
дружества, регистрираните земеделски стопани
и тютюнопроизводители, които са избрали да се
осигуряват и за общо заболяване и майчинство,
за изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване. Удостоверението
се представя и за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО.
Навсякъде в удостоверението датите се попълват от ляво на дясно в две позиции за ден, две
позиции за месец и четири позиции за година.
При попълване на удостоверението се отбелязва съответният код – „Представяне“, „Корекция“
или „Заличаване“.
Корекция на представено удостоверение се
извършва, като се попълва удостоверение с коректните данни и се отбелязва код „Корекция“.
Не се коригират: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
номер на лицето, издаден от Националната
агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ,
началната дата за изплащане, вид и основание
на обезщетението, за което се отнасят данните
в удостоверението. При необходимост от корек
ции на посочените данни удостоверението се
заличава, след което се попълва и се представя
ново удостоверение с коректни данни.
Заличаване на представено удостоверение се
извършва, като се отбелязва код „Заличаване“
и се попълват: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер
на лицето, издаден от Националната агенция за
приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната дата
за изплащане, вид и основание на обезщетението.
І. „Удо с т ов ер я в а м с лед н и т е о б с т о я т е лства“ – този раздел се попълва, когато с удостоверението се иска изплащане на парично
обезщетение, по следния начин:
1. „Към датата, от която искам да ми бъде
изплащано обезщетението, съм осигурен/осигурена за общо заболяване и майчинство – да/
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не, като самоосигуряващо се лице с безсрочна/
срочна регистрация до .................... 20... г.“ – отбелязва се дали самоосигуряващото се лице е
осигурено за съответния риск. Ако е отбелязано,
че регистрацията му като самоосигуряващо се
лице е срочна, се попълва датата, на която изтича
срокът на регистрацията. Ако е отбелязано, че
лицето не е осигурено, се попълва и дата в т. 4.
2. „Към датата, от която искам да ми бъде
изплащано обезщетението, нямам 12 месеца
осигурителен стаж като осигурен/осигурена за
общо заболяване и майчинство.“
„На........ 20.... г. придобивам изискуемия осигурителен стаж.“
Забележка. Обстоятелството се отбелязва
само когато лицето няма необходимия осигурителен стаж.
Когато е отбелязано, че самоосигуряващото
се лице няма изискуемия осигурителен стаж към
деня, от който се иска изплащане на парично
обезщетение, се попълва датата, на която то го
придобива, когато тази дата е през периода на
исканото обезщетение, т.е. попълва се последният
ден, с който се придобива необходимият осигурителен стаж.
3. „Код за вид осиг у рен съгласно дек ларация – образец № 1 „Данни за осигуреното
лице“ – в 2 позиции се попълва кодът за „Вид
осигурен“ към деня, от който се иска изплащане
на парично обезщетение, попълнен в декларация – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“
към Наредба № Н-8 на министъра на финансите
от 29 декември 2005 г.
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Забележка. Когато към деня, от който се иска
изплащане на парично обезщетение, осигуряването
е прекратено или прекъснато, се попълва кодът за
„Вид осигурен“ за последния по време период, през
който лицето е било осигурено.
4. „Считано от .................... 20..... г.“ осигуряването ми е прекъснато/прекратено – попълва
се, ако осигуряването е прекъснато/прекратено,
независимо дали рискът е настъпил преди, или
след прекъсването/прекратяването. Датата, от
която осигуряването е прекъснато/прекратено, е
календарният ден непосредствено след последния
календарен ден, през който лицето е осигурено.
II. „Удостоверявам следните промени в обстоятелствата“ – този раздел се попълва, когато
се удостоверява промяна в декларираните в
раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване на изплащането на паричното обезщетение,
или когато се удостоверява промяна в личната
платеж на сметка на самоосиг у ряващото се
лице. Отбелязват се обстоятелствата, които са
променени спрямо декларираните в раздел І за
същото обезщетение, вписва се датата, от която се
променя съответното обстоятелство. Там, където
е необходимо, се попълват съответните данни.
Допуска се попълване на данни едновременно
в раздели І и ІІ, когато в удостоверението се отбелязват както декларирани обстоятелства, така
и обстоятелства, които подлежат на промяна,
отнасящи се за същото обезщетение, считано от
точно определена дата.
На последния ред се попълват името и фамилията на самоосигуряващото се лице и се
подписва, когато удостоверението е на хартиен
носител.“

§ 29. Приложение № 15 към чл. 24 се изменя така:
„Приложение № 15
към чл. 24

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА
НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. ……………………………

ЗАЯВЛЕНИЕ
за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване на осигурителя или при
прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда
от ...........................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ...................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ...................................................................... мобилен телефон ............................................................ ,
електронен адрес ................................................................................................................................................ ,
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ......................................................................... ,
............................................................................................................................................................................... ,
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ЕИК/код по БУЛСТАТ ......................................................................................................................................
чрез упълномощено лице:...................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/служебен номер ...........................,
адрес за кореспонденция ...................................……….................…...........................................................................,
(град/село, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес .....................................................................................................
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ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за …………………………...........................................
..............................................................................………,
(временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане, отглеждане на дете
до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до
5-годишна възраст)
считано от ............... 20.... г.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетени я за временна
неработоспособност, бременност и раждане и
трудоустрояване по болнични листове – приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 и 3 от Наредбата за
паричните обезщетения и помощи от държавното
обществено осигуряване (НПОПДОО).
3. Заявление-декларация за изплащане на
парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 5 от Кодекса
за социално осигуряване (КСО) за остатъка до
410 дни – приложение № 2 към чл. 4, т. 1 от
НПОПДОО.
4. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск
за бременност и раждане на основание чл. 50а
от КСО за остатъка до 410 дни – приложение
№ 2а към чл. 4, т. 1 от НПОПДОО.
5. Заявление-декларация за изплащане на
парично обезщетение при раждане на дете на
основание чл. 50, ал. 6 и при осиновяване на
дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в,
ал. 2 от КСО до 15 дни – приложение № 3 към
чл. 4, т. 2 от НПОПДОО.
6. Заявление-декларация за изплащане на
парично обезщетение при раждане на дете на
основание чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка
до 410 дни – приложение № 4 към чл. 4, т. 3 от
НПОПДОО.
7. Заявление-декларация за изплащане на
парично обезщетение при осиновяване на дете
до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на
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основание чл. 53в, ал. 1 от КСО – приложение
№ 5 към чл. 4, т. 4 от НПОПДОО.
8. Заявление-декларация за изплащане на
пари чно обезщет ение п ри неизползва не на
отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна
възраст на основание чл. 53г от КСО за срок до
365 дни – приложение № 5а към чл. 4, т. 4 от
НПОПДОО.
9. Заявление-декларация за изплащане на
парично обезщетение при осиновяване на дете
до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 3
от КСО след изтичане на 6 месеца от деня на
предаване на детето за осиновяване за остатъка
до 365 дни – приложение № 6 към чл. 4, т. 5 от
НПОПДОО.
10. З а я в л е н и е -д е к л а р а ц и я з а и з п л а щ а не на пари ч но обезщет ен ие за о т глеж да не
н а де т е до 2 -г од и ш н а в ъ з рас т н а о с нов ан ие ч л. 53 о т КСО – п ри ложен ие № 7 к ъм
чл. 4, т. 6 от НПОПДОО.
11. Заявление-декларация за изплащане на
парично обезщетение при неизползване на отпуск
за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на
основание чл. 54 от КСО – приложение № 8 към
чл. 4, т. 6 от НПОПДОО.
12. Акт за прекратяване на правоотношението – за справка.
13. Други ...............................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра
се отбелязва кои от изброените документи са
приложени.
Дата ............... Подпис на лицето: ……………….......
(име и фамилия на заявителя/
упълномощеното лице)
гр. (с.) ...........................................................................
Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 г. и на Закона за защита на личните данни
(ЗЗЛД). Повече информация може да намерите на
интернет адрес: www.noi.bg.“

§ 30. Приложение № 16 към чл. 25 се изменя така:

„Приложение № 16
към чл. 25

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. ……………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 от КСО
от ...........................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ...................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... ,
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ............................................................... мобилен телефон ................................................................... ,
електронен адрес ................................................................................................................................................ ,
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ...............................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
чрез упълномощено лице: ........................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ...................................................................................................................... ,
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адрес за кореспонденция ...................................……
….................................….................................................,
(град/село, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес ..
........................................................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде изплатена парична помощ,
тъй като поради липса на осигурителен стаж
ми бе отказано отпускане на лична пенсия за
инвалидност поради общо заболяване.
І. Декларирам следните обстоятелства:
1. Не ми е изплащана помощ на същото
основание.
2. Личната ми платежна сметка за изплащане
на паричната помощ е:
IBAN ......................................................................
Прилагам: Док у мент за самоличност (за
справка).
ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
Личната ми платежна сметка за изплащане
на паричната помощ е променена, както следва:
IBAN ......................................................................
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват
съответните данни.
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ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам
ново заявление-декларация. При неизпълнение
на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да
възстановя неправомерно полученото по моя
вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата .................. Подпис на лицето: ………………....
(име и фамилия на заявителя/
упълномощеното лице)
гр. (с.) ...........................................................................
Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 г. и на Закона за защита на личните данни
(ЗЗЛД). Повече информация може да намерите на
интернет адрес: www.noi.bg.“

§ 31. Приложение № 17 към чл. 26 се изменя така:

„Приложение № 17
към чл. 26

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. ……………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице
по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 от КСО
от ........................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на лицето/законния представител на малолетно дете)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер .......................................................................................................................,
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ............................................................., мобилен телефон .....................................................................,
електронен адрес .................................................................................................................................................,
чрез упълномощено лице/със съгласието на родител/попечител на непълнолетно дете: .........................
..........................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ........................................................................................................................
адрес за кореспонденция ....................................................................................................................................
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес ................................................................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля, в качеството ми на:
1. ...........................................................................................................................................................................
(съпруг/съпруга/дете/родител на починалото лице)
на ...........................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на починалото лице)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер .......................................................................................................................,
починал на .............................. 20.... г., вследствие на ......................................................................................,
(общо заболяване, трудова злополука или професионална болест)
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ...........................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
2. Законен представител на малолетното дете: ..............................................................................................
(име, презиме и фамилия на детето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер .......................................................................................................................,
Наследник на ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ,
(име, презиме и фамилия на починалото лице)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ………………………...,
починал на ...................... 20.... г. вследствие на ..............................................................................................,
(общо заболяване, трудова злополука или професионална болест)
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ...........................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
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да ми бъде изплатена помощта/полагаемата ми
се част от общия размер на паричната помощ
при смърт на осигурено лице.
І. Декларирам следните обстоятелства:
1. Не ми е изплащана помощ за същото лице.
2. Личната ми платежна сметка за изплащане
на паричната помощ е:
IBAN ......................................................................
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват
съответните данни. Ненужното се зачертава.
Прилагам: Док у мент за самоличност (за
справка).
ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Личната ми платежна сметка за изплащане
на паричната помощ е променена, както следва:
IBAN ......................................................................
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам
ново заявление-декларация. При неизпълнение
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на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да
възстановя неправомерно полученото по моя
вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата ............ Подпис на лицето: …….....…………......
(име и фамилия на заявителя/
упълномощеното лице)
гр. (с.) ...........................................................................
Подпис на далото съгласие лице: …………....………...
(име и фамилия на родител/
попечител)
Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни. съобразно
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 г. и на Закона за защита на личните данни
(ЗЗЛД). Повече информация може да намерите на
интернет адрес: www.noi.bg.“

§ 32. Приложение № 18 към чл. 27 се изменя така:
„Приложение № 18
към чл. 27

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. ……………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи
от ........................................................................................................................................................................... ,
(име, презиме и фамилия на лицето/законния представител на малолетно дете)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер .......................................................................................................................,
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .............................................................., мобилен телефон ....................................................................,
електронен адрес .................................................................................................................................................,
чрез упълномощено лице/със съгласието на родител/попечител на непълнолетно дете: .........................
..........................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер .......................................................................................................................,
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................,
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес ................................................................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля, в качеството ми на:
1. Наследник на ..................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на починалото лице)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..................................., починал на ...................... 20 ...г.,
2. Законен представител на малолетното дете: .............................................................................................,
(име, презиме и фамилия на детето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер .......................................................................................................................,
наследник на .......................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на починалото лице)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ......................................, починал на ................... 20 ...г.
да ми бъде изплатена полагащата се сума, представляваща неполучено парично обезщетение и/или
парична помощ за ….................................................................................................................................
(временна неработоспособност/трудоустрояване/бременност и раждане/осиновяване на дете до 5-годишна
възраст/отглеждане на малко дете/парична помощ за инвалидност поради общо заболяване)
І. Декларирам следните обстоятелства:
1. Не съм направил/направила отказ от наследство по реда на Закона за наследството.
2. Личната ми платежна сметка за изплащане на сумата е:
IBAN .................................................................................................................................................................
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват
съответните данни. Ненужното се зачертава.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Удостоверение за наследници № ............. от ......... 20.... г. (представя се поне от един от наследниците – за справка).
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3. Други .................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра
се отбелязва кои от изброените документи са
приложени.
ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Направил/направила съм отказ от наследство по реда на Закона за наследството считано
от ………….….......... 20….. г.
2. Личната ми платежна сметка за изплащане
на сумата е променена, както следва:
IBAN .....................................................................
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват
съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам
ново заявление-декларация. При неизпълнение
на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да
възстановя неправомерно полученото по моя
вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата ................... Подпис на лицето: ……………….....
(име и фамилия на заявителя/
упълномощеното лице)
гр. (с.) ...........................................................................
Подпис на далото съгласие лице: ……….......…………...
(име и фамилия на родител/попечител)
„Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 г. и на Закона за защита на личните данни
(ЗЗЛД). Повече информация може да намерите на
интернет адрес: www.noi.bg.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 33. Месечното нетно възнаграждение
за специа лизантите, които са приети по
реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г.
за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от
2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 и 60 от
2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 и 73 от 2013 г.;
Решение № 15612 на Върховни я а дминистративен съд от 2013 г. – бр. 59 от 2014 г.;
отм., бр. 7 от 2015 г.) и чиито договори за
обучение за придобиване на специалност не
са приключили до 31 декември 2018 г., се
определя по реда на чл. 32, ал. 3.
§ 34. (1) Договорите, сключени до обнародването на това постановление, между НОИ и
ДПУ, лицензирани от БНБ, и клоновете на
ДПУ, осъществяващи дейност на територията
на страната, запазват своето действие.
(2) Доставчиците на платежни услуги,
лицензирани от БНБ, и клоновете на ДПУ,
осъществяващи дейност на територията на
страната, извън тези по ал. 1, които водят
платежни сметки, обозначени с IBAN на физи-
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чески лица, започват изплащането на парични
обезщетения и помощи след сключването на
договор по чл. 2, ал. 3 и в сроковете, определени в него. До изтичането на тези срокове
изплащането на обезщетенията се извършва
по досегашния ред.
§ 35. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на:
1. Параграфи 14, 19 – 23, § 24, т. 1, 3 и 4 и
§ 33, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.
2. Параграф 11, т. 2, § 12 относно чл. 27,
ал. 2, § 13 и § 24, т. 2, които влизат в сила от
10 октомври 2019 г.
3. Параграфи 25 – 32, които влизат в сила
от 1 юли 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3717

РЕШЕНИЕ № 249
ОТ 2 МАЙ 2019 Г.

за създаване на ново населено място в община
Пещера, област Пазарджик
На основание чл. 19 и 20 от Закона за административно-териториалното устройство на
Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Създава ново населено място – село в
землището на гр. Пещера, община Пещера,
област Пазарджик, с територия, определена
от строителните граници на селищно образувание с местно значение „Свети Константин“.
2. Предлага на Президента на Република България на основание чл. 98, т. 13 от
Конституцията на Република България във
връзка с чл. 18, ал. 2 от Закона за админ ис т рат и вно - т ери т ориа л но т о ус т р ойс т во
на Република България да издаде указ за
наименуване на новото населено място с
наименованието „Свети Константин“.
3. Областният управител на област Пазарджик в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър в 3-месечен
срок да определи землищните граници на
новото населено място.
4. Изпълнението на решението се възлага
на областния управител на област Пазарджик
и на кмета на община Пещера.
5. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“,
което да се извърши едновременно с обнародванет о на у каза на Прези ден та на
Република България.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3371
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.69(69) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 18 май 1998 г.
В сила за Република България от 1 юли
2002 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията
за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Припомняйки още член VIII (б) на Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г.,
наричана по-долу „Конвенцията“, относно
процедурите за изменение на Приложението
към Конвенцията с изключение на разпоредбите на глава I от него,
След като разгледа на шестдесет и деветата си сесия изменения към Конвенцията,
предложени и оповестени в съответствие с
член VIII (б) (i) от нея:
1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv)
от Конвенцията изменения към Конвенцията,
текстът на които е даден в Приложението към
настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII (б)
(vi) (2) (бб) от Конвенцията, че измененията
се считат за приети на 1 януари 2002 г., освен
ако преди тази дата повече от една трета от
Договарящите се правителства по Конвенцията или Договарящите се правителства,
чийто обединен търговски флот съставлява
не по-малко от 50 % от брутния тонаж на
световния търговски флот, са изразили своите
възражения срещу поправките;
3. Приканва Договарящите се правителства
да имат предвид, че в съответствие с член
VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията измененията
влизат в сила на 1 юли 2002 г. с тяхното приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията
да изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащ
се в Приложението, на всички Договарящи
се правителства по Конвенцията;
5. Изисква още Генералният секретар да
предаде копия на тази резолюция и нейното
Приложение на Членовете на Организацията,
които не са Договарящи се правителства по
Конвенцията.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г. с измененията и допълненията
Г Л А В А

І І - 1

КОНСТ РУ К Ц И Я – УСТ Р ОЙСТ ВО, ДЕ Л ЕНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, М А ШИННИ МЕХ А НИЗМИ И Е ЛЕКТРИЧЕСК И У РЕДБИ
ЧАСТ B – ДЕЛЕНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
Правило 14 – Конструкция и първоначално
изпитване на водонепроницаемите вертикални прегради и т.н. на пасажерските кораби
и товарните кораби
1 Съществуващият текст на параграф 3 се
заменя със следното:
„3 Изпитване на главните отделения чрез
напълването им с вода не е задължително.
Когато изпитване с пълнене на вода не се извършва, тест на шланга трябва да се извърши,
когато е практично. Този тест се извършва в
най-напредналия етап от монтажа (натъкмяването) на кораба. Когато извършване на тест
на шланга не е практично, тъй като могат
да бъдат нанесени повреди на машинните
механизми, оборудването на електрическите
инсталации или части от кораба, които служат за неговото дострояване след пускането
му на вода, то може да бъде заменено с внимателно визуално изследване на заваръчни
връзки, подпомогнато, когато е необходимо,
от методи, като тест за пенетрант на боя или
ултразвуков тест за течове, или еквивалентен
тест. Във всеки случай обстойна инспекция
на водонепроницаемите вертикални прегради
трябва да се извърши.“
Г Л А В А

І V

РАДИОКОМУНИКАЦИИ
Правило 1 – Приложение
2 В параграф 1 думите „Освен ако изрично не е предвидено друго,“ се добавят преди
думите „тази глава“.
Правило 2 – Термини и дефиниции
3 Следният нов подпараграф 16 към параг раф 1 се добавя след съществу ващи я
подпараграф 15:
„16 Идентичности на Глобалната морска
система за бедствие и безопасност (GMDSS)
означава идентичност на морски мобилни
услуги, повиквателен знак на кораба, идентичности на Inmarsat и идентичност на серийния номер, които могат да се предават от
оборудването на кораба и да се използват за
идентифициране на кораба.“
4 Съществуващият текст на параграф 2 се
заменя със следното:
„2. Всички други термини и съкращения,
които са използвани в тази глава и които са
определени в Радио Правилата и в Международната конвенция за търсене и спасяване
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по море, 1979, както може да бъде изменена,
трябва да имат значенията, както са определени в тези Правила и SAR Конвенцията.“
5 Следното ново Правило 5-1 се добавя
след съществуващото Правило 5:
„Правило 5-1
Идентичности на Глобалната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS)
1 Това правило се прилага за всички кораби
по време на всички пътувания.
2 Всяко договарящо се правителство се
задължава да осигури, да са взети подходящи
мерки за регистриране на идентичностите
на Глобалната морска система за бедствие
и безопасност и да направи информацията
в тези идентичности достъпна за центровете
по координиране на спасяването 24 часа в
денонощието. Когато е подходящо, международните организации, поддържащи регистър
на тези идентичности, трябва да бъдат уведомени от договарящите се правителства за
тези възлагания.“
Правило 13 – Източници на захранване
6 В параграф 8 думите „включително навигационният приемник, посочен в Правило
18“ са добавени след думата „глава“.
Правило 15 – Изисквания, свързани с
техническото обслужване
7 Следният нов параграф 9 се добавя след
съществуващия параграф 8:
„9. Сателитът на EPIRB трябва да бъде
тестван на интервали, ненадвишаващи 12
месеца, за всички аспекти на оперативната
експедитивност с по-специално наблягане на
честотата на устойчивост, силата на сигнала
и кодиране. Въпреки това в случаи, в които
изглеж да подходящо и разумно, А дминистрацията може да удължи този период на 17
месеца. Изпитването може да бъде направено
на борда на кораба или на одобрено място за
изпитване или обслужване.“
8 Следният нов параграф 18 се добавя след
съществуващото Правило 17:
„Правило 18
Актуализиране на позиция
Ц ялото оборудване за ком у никаци я и
в двете посоки, намиращо се на борда на
кораба, за което е приложима тази глава,
което е способно автоматично да включва
позицията на кораба в съобщението за бедствие, трябва автоматично да бъде снабдено
с тази информация от вътрешен или външен
навигационен приемник, ако някой от двата
е инсталиран. Ако такъв приемник не е инсталиран, позицията на кораба и времето, в
което тази позиция е била определена, трябва
да бъдат ръчно актуализирани на интервали,
ненадвишаващи 4 часа, докато корабът плава
на море, така че винаги да са готови за предаване от оборудването.“
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Г Л А В А

V І

ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
Правило 5 – Разполагане и укрепване на
товара
9 Съществуващият текст на параграф 6 се
заменя със следното:
„6. Всички товари, различни от твърдите
и течните насипни (наливни) товари, трябва
да бъдат натоварени, разположени и укрепени по време на рейса в съответствие с
Наръчника за укрепване на товари, одобрен
от А дминистрацията. За кораби с места за
ро-ро товари, както са определени в Правило II-2/3.14, всички дейности, използвани за
укрепване на такива товари, в съответствие
с Наръчника за укрепване на товари, трябва
да бъдат завършени, преди корабът да отплава от котвената стоянка. Наръчникът за
укрепване на товари трябва да бъде изготвен
до стандарт поне еквивалентен (отговарящ)
на съответните насоки, изготвени от Организацията.“
Г Л А В А

V І I

ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
Правило 5 – Документи
10 Съществуващият текст на параграф 6
се заличава.
Правило 6 – Изисквания към подреждането
11 Заглавието на това правило се заменя
със „Разполагане и укрепване“.
12 Следният нов параграф 6 се добавя след
съществуващия параграф 5:
„6 Всички товари, различни от твърдите и
течните насипни товари, трябва да бъдат натоварени, разположени и укрепени по време на
рейса в съответствие с Наръчника за укрепване
на товари, одобрен от Администрацията. За
кораби с места за ро-ро товари, както са определени в Правило II-2/3.14, всички дейности,
използвани за укрепване на такива товари,
в съответствие с Наръчника за укрепване на
товари, трябва да бъдат завършени, преди
корабът да отплава от котвената стоянка.
Наръчникът за укрепване на товари трябва да
бъде изготвен до стандарт поне еквивалентен
(отговарящ) на съответните насоки, изготвени
от Организацията.“
3589

Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.91(72) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 26 май 2000 г.
В сила за Република България от 1 януари
2002 г.)
Комитетът по морска безопасност,
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Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията
за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Припомняйки още член VIII (б) на Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г.,
наричана по-долу „Конвенцията“, относно
процедурите за изменение на Приложението
към Конвенцията с изключение на разпоредбите на глава I от него,
Отбелязвайки своето решение, взето на
седемнадесетата му сесия, че изискването на
Правило III/28.2 от SOLAS (на пътнически
кораби с дължина 130 м и повече, построени
на или след 1 юли 1999 г., трябва да бъдат
осигурени зони за кацане на хеликоптер),
трябва да се отмени за пътнически кораби,
които не са ро-ро, и последващото издаване в
тази връзка на MSC/Circ.907 за прилагане на
Правило III/28.2 от SOLAS относно зоните за
кацане на хеликоптери на пътнически кораби,
които не са ро-ро,
Отбел язва йк и още повече доба вя нет о
към Конвенцията SOLAS на нова Глава XII
(Допълнителни мерки относно безопасността
на кораби за насипни товари), приетa с Резолюция 1 на Конференцията от 1997 г. във
връзка с Конвенцията SOLAS,
След като разгледа на седемдесет и втората си сесия изменения към Конвенцията,
предложени и оповестени в съответствие с
член VIII (б) (i) от нея:
1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv)
от Конвенцията изменения към Конвенцията,
текстът на които е даден в Приложението към
настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII (б)
(vi) (2) (бб) от Конвенцията, че измененията
се считат за приети на 1 юли 2001 г., освен
ако преди тази дата повече от една трета от
Договарящите се правителства по Конвенцията или Договарящите се правителства,
чийто обединен търговски флот съставлява
не по-малко от 50 % от брутния тонаж на
световния търговски флот, са изразили своите
възражения срещу поправките;
3. Приканва Договарящите се правителства
да имат предвид, че в съответствие с член
VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията измененията
влизат в сила на 1 януари 2002 г. с тяхното
приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията
да изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащ
се в Приложението, на всички Договарящи
се правителства по Конвенцията;
5. Изисква още Генералният секретар да
предаде копия на тази резолюция и нейното
Приложение на Членовете на Организацията,
които не са Договарящи се правителства по
Конвенцията.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г. с измененията и допълненията
Г Л А В А

І І I

СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА И СЪОРЪЖЕНИЯ
Правило 28 – Зони за кацане на хеликоптери и качване
1 В параграф 2 на Правилото думите „Пасажерски кораби“ се заменят с думите „Ро-ро
пасажерски кораби“.
ДОПЪЛНЕНИЕ
Свидетелства
2 В образеца на Свидетелството за безопасна конструкция на товарен кораб и образеца
на Свидетелството за безопасно оборудване
на товарен кораб, дадени в допълнението към
Анекса към Международната конвенция за
безопасност на човешкия живот на море от
1974 г., под заглавието „Тип кораб“ думите
„Кораб за насипни товари“ се добавят между
заглавието и думите „Нефтен танкер“.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
МЕМОРАНДУМ

за сътрудничество в областта на европейската интеграция и подобряване на връзките с
НАТО между правителството на Република
България и Съвета на министрите на Босна
и Херцеговина
(Одобрен с Решение № 422 от 26 юни 2018 г.,
изменено с Решение № 156 от 22 март 2019 г.
на Министерския съвет. В сила от 5 април
2019 г.)
Стремейки се да насърчат по-нататъшното
развитие на двустранните отношения и да
укрепят сътрудничеството в областите от
взаимен интерес в сферата на европейската
интеграция,
Отчитайки факта на членството на Република България в Европейския съюз и
стратегическата цел на Босна и Херцеговина
за присъединяване към Европейския съюз,
Вземайки предвид ангажимента на Босна и
Херцеговина да задълбочава сътрудничеството
си в областта на отбраната и сигурността с
НАТО и изпълнението на условията за активиране на Плана за действие за членство
(ПДЧ), както и готовността на Република
България да предоставя подходящото политическо и техническо съдействие на Босна
и Херцеговина по този є път, Страните се
споразумяха за следното:
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Член 1
Страните поемат ангажимента да насърчават сътрудничеството помежду си в областта
на европейската интеграция, насочено към
успешната подготовка на Босна и Херцеговина
за присъединяване към Европейския съюз и
подобряване на сътрудничеството с НАТО.
Като общ споделен интерес в двустранните
отношения Страните ще си сътрудничат с цел
постигане на по-високо обществено съзнание
по отношение на европейските ценности.
Член 2
Страните ще си сътрудничат с цел подоб
ряване на дейностите, предприети от тях
по отношение на европейските въпроси и
по-специално във връзка с подготовката на
Босна и Херцеговина за присъединяване към
Европейския съюз. Сътрудничеството ще се
осъществява в следните области:
1. Хармонизация на законодателството
на Босна и Херцеговина с достиженията на
европейското право (acquis communautaire), с
акцент върху приоритетните области в този
процес.
2. Укрепване на институционалните механизми за координация в областта на европейската интеграция на държавно ниво и
развитието на административния капацитет
на държавните служители, отговарящи за
европейските въпроси в Босна и Херцеговина.
3. Участие в туининг и други проекти за
укрепване на административния капацитет,
финансирани от Европейския съюз, отчитайки
факта, че Делегацията на Европейския съюз
в Босна и Херцеговина е натоварена с договарянето на тези проекти в съответствие с
процедурите на Европейския съюз.
Укрепване на сътрудничеството в областта
на икономическата дипломация.
4. Координиране на чуждестранната помощ
с цел постигане на максимални резултати от
използването на финансовите инструменти
на Европейския съюз.
5. Превеждане на законодателството на Европейския съюз и трансфер на ноу-хау относно
процеса на преводи и подбор на приоритети.
6. Информиране на обществеността относно процеса на интеграция на Босна и
Херцеговина в Европейския съюз в контекста
на сътрудничеството с правителството на
Република България.
7. Съвместни консултации, инициативи
и други дейности за популяризиране на постиженията на двете Страни в областта на
европейската интеграция.
8. Организиране на консултации за обмяна на опит и добри практики, установени в
преговорния процес на Република България,
предшестващ присъединяването към Европейския съюз.
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9. Установяване на пряко сътрудничество
между мисиите на двете Страни към Европейския съюз с цел по-добро насочване на
процеса на европейска интеграция на Босна
и Херцеговина. Провеждане на съвместни
консултации за изясняване на позициите и
решенията на общата външна политика и
политика за сигурност на Европейския съюз.
Член 3
Страните ще си сътрудничат в областта
на визовата политика, граничния контрол и
миграцията. Сътрудничеството ще се осъществява посредством консултации, координация
и техническо и административно съдействие
по следните въпроси:
1. Обмяна на информация за законодателството и практиката.
2. Задълбочаване на сътрудничеството по
консулски въпроси.
3. Разработване на информационни системи
в областите, свързани с визи, документи за
самоличност и граничен контрол.
4. Сигурност на документите за самоличност.
5. Укрепване на сътрудничеството в областта на фитосанитарния и ветеринарния
контрол.
6. Обучение на кадри в изброените области.
Член 4
Страните ще си сътрудничат с цел даване
на принос към продължаване на политиката
на „отворени врати“ на НАТО. Това сътрудничество ще се осъществява в следните направления:
1. Редовни консултации по въпросите,
свързани с подобряване на сътрудничеството между Босна и Херцеговина и НАТО, и
други въпроси на регионалната сигурност от
взаимен интерес.
2. Укрепване на институционалните механизми за национална координация в областта
на интеграционните процеси.
3. Укрепване на административните капацитети и обучението на национални кадри във
връзка с подобряване на сътрудничеството с
НАТО и участие в структурите и дейностите
на НАТО.
4. Информиране на обществеността по въп
роси, свързани с международната сигурност и
НАТО, както и с правата, отговорностите и
задълженията, произтичащи от потенциалното
членство в НАТО.
Член 5
Страните ще си сътрудничат в областите,
изброени в чл. 2, 3 и 4, използвайки следните
инструменти и методи за прилагането им:
1. Обмяна на информация и опит и развиване на сътрудничеството между Страните в
областта на европейската интеграция.
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2. Организиране на съвместни мероприятия: срещи, семинари, кръгли маси и други
форуми с участието на експерти и официални
лица от двете Страни.
3. Обучение посредством семинари, курсо
ве и стажове по европейска интеграция и
насърчаване на участието на представители
от всяка от Страните в национални и международни семинари и курсове, организирани
от другата Страна.
4. Разработване на съвместни инициативи
и туининг проекти между институциите на
двете Страни.
5. Обмен на експерти в областите от взаимен интерес въз основа на наличните ресурси.
6. Насърчаване на сътрудничеството между
неправителствени организации.
Член 6
Страните могат да изготвят годишни планове за прилагането на този Меморандум.
Член 7
Страните могат да уведомят Европейския
съвет, Европейската комиси я и страните
членки относно взаимното си сътрудничество.
Всяка от Страните може да предостави резултатите от взаимното сътрудничество на трета
страна при наличие на взаимно съгласие на
двете Страни и в съответствие с действащото
законодателство.
Член 8
Разпоредбите на този Меморанд у м не
могат да противоречат на други действащи
или бъдещи споразумения, сключени между
Страните. Този Меморандум не засяга правата
и задълженията на Страните по което и да е
международно споразумение. Изпълнението
на Меморандума се осъществява от всяка от
Страните в съответствие с нейните национални
законови и административни разпоредби и в
рамките на компетенциите им и наличните
ресурси.
Член 9
Този Меморандум влиза в сила от датата
на подписването му.
Член 10
Меморандумът се сключва за срок от три
(3) години. Ако в рамките на шест (6) месеца
преди изтичане на действието на Меморандума
нито една от Страните не уведоми писмено
другата Страна за прекратяването му, действието му ще бъде автоматично продължено
за още три (3) години.
Член 11
Този Меморандум може да бъде изменян
по взаимно съгласие на Страните, изразено
в писмен вид.
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Член 12
След прекратяването на действието на
този Меморандум неговите разпоредби ще
продължат да се прилагат по отношение на
вече изпълняващи се проекти и договори в
сила, до тяхното приключване, освен ако
Страните не се договорят за друго.
Член 13
Подписан в Требине на 5 април 2019 г. в
два оригинални екземпляра на английски език.
За правителството на
За Съвета на
Република България:
министрите на
Августина ЦветковаБосна и
Карабашева,
Херцеговина:
извънреден и пълномощен Игор Църнадак,
посланик на Република Бълминистър на
гария в Босна и Херцеговина външните работи
3603

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МЕМОРАНДУМ

за разбирателство между Министерството
на околната среда и водите на Република
България и Министерството на защитата
на околната среда на Република Сърбия за
сътрудничество в областта на опазване на
околната среда
(Ут върден с Решен ие № 149 о т 21 мар т
2019 г. на Министерския съвет. В сила от
4 април 2019 г.)
М и н ис т ерс т во т о на окол ната среда и
водите на Република България и Министерството на защитата на околната среда
на Република Сърбия, наричани по-нататък
„Страните“,
Изразявайки желанието да укрепят доб
росъседск ите и при ятелск ите отношени я
между двете страни и да насърчат сътрудничеството помежду си с цел съхраняване
и опазване на природните ресурси,
Потвърждавайки готовността си да задълбочат сътрудничеството в областта на
опа зва не на окол ната с реда с оглед засилване на сътрудничеството в конкретни
сектори на околната среда на принципите
на доверие, взаимно уважение и зачитане
на интересите на двете страни и спазване
на су веренитета на всяка от ст раните и
съответните задължения, произтичащи от
международни конвенции,
От чи тайк и, че Реп ублика Бъ лгари я е
страна – член на Европейския съюз (ЕС), и
е задължена да прилага европейското законодателство във всички политики, отнасящи
се до околната среда, и че Република Сърбия
е кандидат за членство в ЕС,
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Отчитайки факта, че замърсяването на
околната среда има и трансграничен характер и борбата с него може да бъде успешна
само в условия на тясно меж дународно сътрудничество на двустранно, регионално и
глобално равнище,
Признавайки ползите от увеличаването
и обмена на знания и опит по въпросите от
сектора на опазването на околната среда,
Съзнавайки отговорността за осигуряване
на безопасна околна среда за настоящите и
б ъдещ и т е поколен и я, се споразу м я ха за
следното:
Член 1
Страните развиват и задълбочават взаимноизгодно и равноправно сътрудничество в
областта на опазване и управление на околната среда.
Член 2
Страните ще си сътрудничат в области
от взаимен интерес, като:
1. Подпомагане на процеса на европейска
интеграция на Република Сърбия:
– х армон изи ра не на за конодат елс т во то в областта на околната среда с acquis
communautaire;
– експертна помощ в усвояването на предприсъединителните фондове на ЕС.
2. Опазване на чистотата на възду ха и
предотвратяване на замърсяването.
3. Опазване на водите и управление на
отпадъчните води, включително:
– осигуряване на експертна помощ и обмен на опит при разработването на стратегически нормативни документи за управление
на водите и отпадъчните води;
– сътрудничество в рамките на TWINNING
проекти в областта на управление на отпадъчни води и утайки.
4. Управление на отпадъците, трансграничен превоз и опазване на почвите, в т.ч.:
– оказване на експертна подкрепа и предаване на ноу-хау за разработване на стратегически нормативни документи, свързани
с управление на отпадъците;
– сътрудничество в рамките на TWINNING
проекти в областта на управление на отпадъците, кръгова икономика и ресурсна
ефективност.
5. Опазване на природата и природните
ресурси, в т.ч. опазване на биологичното
ра зно о бра зие, о с о б ено на зас т ра шен и т е
животински и растителни видове и техните
местообитания.
6. Защитени територии и защитени зони
от Натура 2000.
7. Разработване на планове за управление.
8. Екологично образование.
9. Цялостна контролна дейност, в т.ч. и
на опасните химически вещества.
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10. Действия при аварийни трансгранични
замърсявания на околната среда по всички
компоненти.
11. Сътрудничество при изпълнение на
правата и задълженията, произтичащи от
конвенциите, подписани от двете страни.
12. Екологично законодателство.
13. Изменение на климата.
14. Обмен на информация и опит в осъществяването на инспекции в областта на
опазването на околната среда.
15. И д ру г и о б л ас т и н а оп а зва не н а
околната среда, които взаимно се считат
за подходящи.
Член 3
Страните си сътрудничат по точките, изложени в чл. 2 на този Меморандум, чрез:
1. Организиране на съвместни срещи на
ниво експерти и длъжностни лица на страните по точките, включени в този Меморандум.
2. Организиране на симпозиуми, конференции, семинари, консултации и обучения
по теми от взаимен интерес на Страните.
3. Разработване и изпълнение на съвместни проекти.
4. Обмен на информация.
5. Сключване на споразумения/декларации за сътрудничество в конкретна област
по чл. 2.
Член 4
1. С цел реализацията на договореностите, залегнали в настоящия Меморандум, се
създава Смесена комисия за сътрудничество
в областта на опазването на околната среда
(Комисията). Комисията се състои от по 5
представители от всяка страна. Комисията
се председателства едновременно от упълномощени представители на двете Страни.
2. В срок от три месеца след влизането
в сила на този Меморандум Страните се
информират взаимно относно състава на
Комисията.
3. Комисията следва да приеме процедурни правила за своето функциониране на
първото си заседание.
4. Комисията провежда заседания найм а л ко в ед н ъ ж г од и ш но н а р о т а ц ионен
принцип във всяка от двете страни последователно.
5. Сред задачите на Комисията са:
– изпълнение на договореностите, залег
нали в този Меморандум;
– разработване и приемане на Двугодишна
програма за изпълнение на Меморандума;
– създаване на работни г ру пи за реализиране на Меморандума и приемане на
процедурни правила за функционирането на
работните групи;
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– оценяване резултатите от сътрудничеството, както и вземането на други решения.
6. От заседанията на Комисията се изготвят протоколи.
Член 5
Страните подкрепят и насърчават сътрудничеството в областта на опазване на околната среда между институции, организации
и предприятия, осъществявано в рамките на
този Меморандум.
Член 6
Този Меморандум по никакъв начин не засяга поетите от Страните права и задължения
по други по-рано сключени международни
споразумения.
Член 7
Разходите на експертите, участващи в заседанията на Комисията, се поемат от изпращащата Страна, освен ако не е договорено друго.
Член 8
Разногласията, възникващи между Страните, които се отнасят до правата и задълженията, произтичащи от този Меморандум,
се разрешават по пътя на преговори между
Страните.
Член 9
1. Този Меморандум влиза в сила от датата на получаване на втората от нотите, с
която двете страни взаимно се уведомяват
по дипломатически път, че са изпълнени
изискванията на националните им законодателства за влизане в сила на Меморандума.
2. Този Меморандум се сключва за срок
от пет години и действието му се удължава автоматично за следващ период от пет
години, освен ако едната от Страните не
уведоми писмено другата Страна за намерението си да денонсира Меморандума, но
не по-късно от три месеца преди изтичането
на съответния период от пет години.
3. Този Меморандум може да бъде изменян
и допълван по всяко време при взаимна договореност и писмено съгласие на Страните.
Всяко такова изменение влиза в сила по реда
на ал. 1 от настоящия член и представлява
неделима част от този Меморандум.
4. Независимо от разпоредбите на ал. 2
от настоящия член разпоредбите на този
Меморандум продължават да се прилагат
за съществуващите проекти и дейности до
тяхното завършване, освен ако не е договорено друго между Страните.
Член 10
С лед к ат о т ози Мемора н д у м в ле з е в
сила, Меморандумът за разбирателство за
сътрудничество в областта на опазването на
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околната среда, подписан между Страните
на 10 октомври 2007 г. в Белград, престава
да бъде валиден.
Подписан в Димитровград на 22.01.2019 г.
в два ориг ина л ни екзем п л я ра, всек и о т
които на български, сръбски и английски
език, като всички текстове имат еднаква
сила. В случай на различия в тълкуването
меродавен е английският текст.
За Министерството
на околната среда и
водите на Република
България:
Нено Димов,
министър
3447

За Министерството на
защитата на околната
среда на Република
Сърбия:
Горан Триван,
министър

НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността
на Националната здравноосигурителна каса
(ДВ, бр. 19 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 17 със следното съдържание:
„17. организира разглеждането на заявления на български здравноосигурени лица
за възстановяване на разходите, заплатени
за предоставена необходима или разрешена
планова медицинска и/или дентална помощ
при престой в ЕС – по реда на регламентите
за координация на системите за социална
сигурност в ЕС, както и участие в отговори
на запитванията на здравните фондове в държавите от ЕС относно цените/ставките, които
НЗОК заплаща на договорните си партньори
за съответната година за лечението на български осигурени лица – в случаите, когато
чужди здравноосигурени лица са получили и
заплатили необходимата им медицинска и/или
дентална помощ при престой на територията
на Република България;“.
2. Досегашната т. 17 става т. 18.
§ 2. В приложението към чл. 19, ал. 3 и 4
се правят следните изменения:
1. В ред „Дирекция „Бюджет и финансови
параметри“, колона „численост – брой“, числото „33“ се заменя с „34“.
2. В ред „Дирекция „Обществени поръчки
и управление на собствеността“, колона „численост – брой“, числото „29“ се заменя с „28“.
3. В ред „Дирекция „Човешки ресурси
и а дминист рат ивно обсл у ж ване“, колона
„численост – брой“, числото „23“ се заменя
с „26“.
4. В ред „Териториални поделения“, колона
„численост – брой“, числото „1936“ се заменя
с „1933“.

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Изменен ие т о и доп ъ л нен ие т о на
Правилника за устройството и дейността на
Националната здравноосигурителна каса е
прието с Решение № РД-НС-04-41 от 8.05.2019 г.
на Надзорния съвет на НЗОК и влиза в сила
от датата на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател на Надзорния съвет:
Жени Начева
3616

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
НАРЕДБА № Е-РД-04-2
от 19 април 2019 г.

за условията и редa за извършване на оценка
на енергийните спестявания, реализирани в
резултат на изпълнени мерки за повишаване
на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението на енергия
и за потвърждаването им
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията
и редът за извършване на оценка и потвърждаване на енергийните спестявания, реализирани
в резултат на изпълнени мерки при:
1. производство на електрическа и/или
топлинна енергия;
2. преноса на електрическа енергия, топ
линна енергия или природен газ;
3. разпределението на електрическа енергия
или природен газ.
Чл. 2. (1) Оценката за постигнати енергийни
спестявания, извършена при условията и по
реда на тази наредба, има за цел да потвърди
количеството спестена енергия в резултат
на изпълнени енергоспестяващи мерки при
производството, преноса и разпределението
на енергия.
(2) Оценката по ал. 1 може да бъде извършена за:
1. изпълнен пакет от комбинирани енергоспестяващи мерки, или
2. изпълнена единична мярка.
(3) Оценката по ал. 1 се извършва от:
1. производителя на електрическа и/или
топлинна енергия;
2. оператора на мрежа за пренос на елект рическа енерги я, топлинна енерги я или
природен газ;
3. оператора на мрежа за разпределение
на електрическа енергия или природен газ.
(4) Лицето по ал. 3 може да възложи извършването на оценката по ал. 1 на консултант
по енергийна ефективност по чл. 59, ал. 1, т. 3
от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).
(5) Резултатите от оценката за постигнати
енергийни спестявания се отразяват в прото-
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кол, който съдържа информацията, необходима
за потвърждаване на енергийните спестявания
и издаване на удостоверения за енергийни
спестявания по чл. 74 от ЗЕЕ.
(6) Протоколът се съставя на хартиен носител и в електронен формат по образец, утвърден
от изпълнителния директор на Агенцията за
устойчиво енергийно развитие (АУЕР).
(7) Образецът на електронния формат на
протокола по ал. 5 се публикува на електронната страница на АУЕР.
(8) За издаване на удостоверения за енергийни спестявания по чл. 74 от ЗЕЕ електронната
форма на протокола по ал. 5 се представя
в АУЕР от лицето, желаещо да придобие
удостоверение за енергийни спестявания при
условията и по реда на наредбата по чл. 18,
ал. 2 от ЗЕЕ.
Г л а в а

в т о р а

ОЦЕНК А НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И/ИЛИ ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
Чл. 3. Оценката на енергийните спестявания при производство на електрическа и/
или топлинна енергия трябва да осигурява
определ янето на следните показатели на
оценяваната мярка:
1. количество спестена първична енергия
по видове енергийни ресурси за производство
на електрическа и/или топлинна енергия;
2. количество спестена електрическа и/
или топлинна енергия за нуждите на производството.
Чл. 4. (1) За извършването на оценка по
чл. 3, т. 1 се определя специфичен разход
на първична енергия, а за извършването на
оценка по чл. 3, т. 2 се определя специфичен разход на енергия за собствени нужди
за произведена единица електрическа и/или
топлинна енергия.
(2) За определяне размера на енергийните
спестявания се изчислява:
1. специфичен разход/и по ал. 1 за периода
след въвеждане на мярката/ите, за който се
извършва оценката; и
2. специфичен разход за период преди
въвеждане на мярката/ите, съпоставим на
този по т. 1.
(3) Намаленият специфичен разход в резултат на мярката/ите е разлика между специфичния разход по ал. 2, т. 1 и специфичния
разход по ал. 2, т. 2.
(4) Коли чест вото спестена енерги я за
периода, за който се извършва оценката, се
изчислява като произведение на количеството
произведена за този период енергия и определения по ал. 3 намален специфичен разход.
Чл. 5. (1) За доказване на количеството
спестена енергия по чл. 3 се използват отчетни данни за количества потребен първичен
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енергиен ресурс и за потребена електрическа
и/или топлинна енергия.
(2) При производство на електрическа
енергия от възобновяеми източници, с изключение на биомаса, при което не може да бъде
отчетено количеството първичен енергиен
ресурс, спестената първична енергия може да
се докаже на база подобрени показатели за
ефективност на съоръженията, които са част
от енергийния обект, чрез тяхната подмяна
или извършена модернизация.
Г л а в а

т р е т а

ОЦЕНК А НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ ПРИ ПРЕНОСА НА ЕЛЕКТРИЧЕСК А
ЕНЕРГИЯ, ТОПЛИНН А ЕНЕРГИЯ ИЛИ
ПРИРОДЕН ГАЗ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО
НА ЕЛЕКТРИЧЕСК А ЕНЕРГИЯ ИЛИ ПРИРОДЕН ГАЗ
Чл. 6. Оценката на енергийните спестявания
при преноса на електрическа енергия, топлинна
енергия или природен газ и разпределението
на електрическа енергия или природен газ
трябва да осигурява определянето на следните
показатели на оценяваната мярка:
1. количества спестена електрическа енергия
или енергия от природен газ за технологични
разходи за пренос или разпределение на електрическа енергия или енергия от природен газ
през съответната мрежа;
2. количества спестена топлинна енергия
за технологичен разход за пренос на топлинна
енергия през съответната мрежа;
3. количества спестена енергия за нуждите
на преноса или разпределението през съответната мрежа.
Чл. 7. (1) За извършването на оценка по
чл. 6 се определя специфичен технологичен
разход на енергия за единица пренесена или
разпределена през съответната мрежа енергия.
(2) За определяне размера на енергийните
спестявания се изчислява:
1. специфичен разход/и по ал. 1 за периода
след въвеждане на мярката/ите, за който се
извършва оценката; и
2. специфичен разход за период преди въвеждане на мярката/ите, съпоставим на този
по т. 1.
(3) Намаленият специфичен разход в резултат
на мярката/ите е разлика между специфичния
разход по ал. 2, т. 1 и специфичния разход по
ал. 2, т. 2.
(4) Количеството спестена енергия за периода, за който се извършва оценката, се
изчислява като произведение на пренесените
или разпределени през съответната мрежа
количества енергия или природен газ за този
период и определения по ал. 3 намален специфичен разход.
(5) За доказване на количеството спестена
енергия по чл. 6 се използват отчетни данни за
потребените количества електрическа енергия,
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топлинна енергия или енергия от природен газ
за технологични разходи за пренос или разпределение и потребената електрическа енергия
за нуждите на преноса или разпределението
през съответната мрежа.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се приема на основание
чл. 18, ал. 3 от Закона за енергийната ефективност.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Теменужка Петкова
3544

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБА № 10
от 24 април 2019 г.

за организацията, управлението и вътрешния
контрол в банките
Г л а в а

п ъ р в а

ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията към организацията, управлението
и вътрешния контрол в банките.
(2) Разпоредбите на наредбата се прилагат
и за:
1. клоновете на банки от трети държави;
2. дружествата, попадащи в надзора на
консолидирана основа.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТТА
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 2. (1) Организацията, управлението
и вътрешните правила на банките следва
да съответстват на големината, естеството,
мащаба и сложността на извършваните от
тях дейности и на рисковете, на които са
изложени.
(2) За целите на ал. 1 банките вземат предвид критериите по т. 19 от Насоките относно
вътрешното управление (EBA/GL/2017/11),
приети от Европейския банков орган.
Чл. 3. (1) Управителните и контролните
органи на банката съобразно тяхната компетентност създават подходяща и прозрачна
организационна и оперативна ст ру к т у ра,
коя то осиг у рява ефек т ивното и разу мно
управление на банката.
(2) Структурата на банката следва да бъде
съобразена със стратегията є по отношение
на риска и нейния рисков апетит и да не
затруднява управителните и контролните
органи при у правлението и конт рола на

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

рисковете, пред които е изложена, както и
Българската народна банка при осъществяването на ефективен надзор върху нейната
дейност.
(3) Банките не могат да създават необосновано сложни и непрозрачни структури,
които нямат ясна икономическа обосновка и
които могат да се използват за незаконна цел.
Раздел II
Вътрешни правила
Чл. 4. (1) Управителният орган на банката
приема и прилага правила за организацията
и управлението на банката, които включват
най-малко:
1. подробно описание на управленската
и организационната структура на банката,
включително ясно разпределение на функциите и отговорностите между структурните
звена, взаимоотношенията меж ду тях и реда
за вземане на решения;
2. изчерпателно посочване на правомощията и отговорностите на администраторите
и на лицата, заемащи ключови позиции в
банката, както и описание на изискванията
за заемане на длъжностите, осигуряващи
наличието на знания, умения и професионален опит, необходими за изпълнение на
техните задължения;
3. стратегията и плана за дейността на
банката, които отчитат нейните дългосрочни
финансови интереси и платежоспособност;
4. политиката и структурата за управление
и контрол на риска, включително определяне
на рисковия апетит на банката;
5. реда за изготвяне и обхвата на управ
ленската информация;
6. подходящи и надеж дни системи за счетоводна и финансова отчетност, включително
ефективна организаци я на финансови я и
оперативния контрол;
7. ефективна рамка за вътрешен контрол,
която включва независими служби за управ
ление на риска, нормативно съответствие и
вътрешен одит;
8. политика за установяване, управление и
предотвратяване на конфликти на интереси;
9. п роцед у ра за пода ва не на си г на л и
от служители за извършени нарушения в
банката;
10. кодекса за етично поведение на администраторите и служителите, включващ
високи етични и професионални стандарти,
съответстващи на специфичните нуж ди и
характеристики на банката;
11. системата за обучение, оценка и стимулиране на висшия ръководен персонал
и сл у ж и тели те, изп ъ лн яващ и кон т ролни
функции.
(2) Управителният орган на банката периодично преглежда и оценява правилата по
ал. 1, като при установяване на непълноти,

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

слабости и/или необходимост от тяхното
подобряване приема изменения и допълнения
в тях. Заключенията от оценката и предприетите мерки се отразяват в протокола
от заседанието.
(3) При встъпване в длъжност членовете
на управителните и контролните органи на
банката и служителите на банката, спрямо
които те се прилагат, се запознават с правилата по ал. 1, което се удостоверява писмено
или по друг подходящ начин. Изискването
по предходното изречение се прилага и при
всяка следваща промяна в правилата.
(4) Надзорният съвет на банката, съответно членовете на съвета на директорите,
които не са изпълнителни членове, наблюдава
и контролира прилагането на политиките,
правилата и процедурите за организацията
и управлението на банката относно:
1. рисковата култура на банката;
2. счетоводната и финансовата отчетност;
3. рамката за вътрешен контрол;
4. политиката за установяване, управление
и предотвратяване на конфликт на интереси;
5. годишния план за дейността на специализираната служба за вътрешен одит;
6. кодекса за етично поведение;
7. други въпроси, предвидени в устава и
вътрешните актове на банката.
Чл. 5. (1) Управителният орган на банката
изгражда разумна и последователна рискова
култура съобразно рисковете, пред които е
изложена банката, и нейния рисков апетит.
(2) Рисковата култура включва най-малко:
1. основните принципи, ценности и очак
ва н и я на у п ра ви т ел н и т е и кон т рол н и т е
органи относно поемането и управлението
на риска;
2 . о т г ов о рно с т т а н а с л у ж и т е л и т е н а
всички нива да познават и разбират основните рискове, на които е изложена банката,
нейния рисков апетит и капацитета є за
поемане на риск;
3. открита и конструктивна комуникация
между служителите;
4. подходящи стимули при вземане на
решения за поемане на рискове, съобразени
с рисковия профил и дългосрочните цели
на банката.
(3) Надзорният съвет на банката, съответно членовете на съвета на директорите,
които не са изпълнителни членове, следи
за последователното прилагане на рисковата
култура.
Раздел III
Конфликт на интереси
Чл. 6. (1) Всяка банка следва да осигу ри
разделение на задълженията и създаване
на подходящи информационни бариери във
всички слу чаи, при които може да възникне
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конфликт на интереси, както и недопускане
съвместяване на дейностите по одобряване,
изпълнение и отчитане на операциите.
(2) Уп ра ви т е л н и я т о рг а н н а ба н к ат а
приема и прилага ефективна политика за
установяване, управление и предотвратяване
на съществуващи и потенциални конфликти
на интереси меж ду интересите на банката
и частните интереси на служителите, вк лючително на членовете на управителните и
контролните органи, които могат да окажат
негативно влияние върх у изпълнението на
техните задължения и отговорности, която
вк лючва:
1. посочване на слу чаите и взаимоотношенията, при които може да възникне
конфликт на интереси, като финансови интереси (притежаване на акции или у частия
в дружества, които са к лиенти на банката),
в за и моо т ношен и я с л и ца, п ри т еж а ва щ и
квалифицирано дялово у частие в банката,
със служители на банката или с дружества,
вк л ючен и в о бх ват а на п ру ден ц иа л нат а
консолидация, с консултантски, одиторски
и други дружества, с които банката има
договорни отношения, както и слу чаите на
потенциално политическо влияние;
2. услови ята и реда за док ладване на
всеки слу чай, който може да доведе или
вече е довел до възникване на конфликт на
интереси, вк лючително звеното, на което се
док ладва, както и конкретни задължения
на служителите в банката за незабавното
му разкриване;
3. п роцед у ри, мерк и и изиск ва н и я за
документиране и отговорности за установяване и предотвратяване на конфликти на
интереси, за оценка на тяхната значимост
и за предприемане на действия за тяхното
адресиране.
Раздел IV
Процедура за подаване на сигнали
Чл. 7. (1) Всяка банка приема и прилага
подходящи и ефективни писмени процедури
за подаване на сигна ли от нейните сл ужители за действителни или потенциални
нарушения в банката.
(2) Процедурите трябва да осигуряват:
1. наличието на самостоятелен и независим ред за подаване на сигнали, достъпен
за всички служители на банката;
2. защита на личните данни за лицето,
което подава сигнал за нарушението, и за
лицето, за което се сигнализира, че е извършило нарушението;
3. докладване на постъпилите от служителите сигнали на управителния и/или контролния орган на банката и на други лица,
на които са им възложени такива функции;
4. че сигналите са взети предвид от банката и при необходимост са изпратени на
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Българската народна банка или на други
компетентни органи или лица;
5. защита от несправедливо третиране на
служителите, които подават сигнали;
6. поверителност на подаваната информация, освен когато разкриването є се изисква
от закона в случаите на образувано административно или наказателно производство;
7. документиране на сигналите и проследяване на резултатите от проверките по
всеки от тях.
(3) Банката е длъжна да осигу ри възможност за анонимно докладване съгласно
ал. 2, т. 3, ако е поискано от служителя,
подал сигнала.
Г л а в а

т р е т а

РАМК А ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ
Раздел I
Общи положения
Чл. 8. (1) Рамката за вътрешен контрол
на всяка банка включва:
1. организация на оперативния контрол;
2. структура за управление на риска;
3. служба за нормативно съответствие;
4. система за вътрешен одит.
(2) Рамката за вътрешен контрол трябва
да обхваща цялата вътрешна организация,
вк лючи телно от говорност и те на у п равителните и контролните органи на банката, дейностите на всички бизнес линии и
структурни звена, в това число службите за
вътрешен контрол и възлагането на дейности
на външни изпълнители.
(3) Всяка банка осигурява ясен, прозрачен и документиран процес за вземане на
решения и ясно разпределение на правомощията и отговорностите, които се обхващат
от рамката за вътрешен контрол.
(4) Рамката за вътрешен контрол трябва
да осигурява:
1. ефективни и ефикасни операции;
2. разумно осъществяване на дейността;
3. адекватно идентифициране, измерване
и редуциране на рисковете;
4. надеждност на финансовата и нефинансовата информация и на отчетността;
5. сигурни административни и счетоводни
процедури;
6. спазване на законовите и подзаконовите
актове, надзорните изисквания и приетите
от банката вътрешни политики, правила,
процедури и решения.
Раздел II
Отчетност и информация
Чл. 9. Всяка банка поддържа надеждна система за отчетност и информация, която следва
най-малко да осигурява своевременен достъп
до информация съобразно правомощията на
длъжностните лица, и нейното движение:
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1. във възход ящ ред – за информиране
на ръководството относно операциите, рисковете и тек у щото състояние на банката;
2. в низход ящ ред – за информиране на
сл у ж ителите относно целите и за дачите на
банката, как то и за у твърдените от ръководството политик и, правила и решени я;
3. в хоризонта лен ред – за доставяне и
обмен на необходимата информаци я межд у отделните ст ру к т у рни и фу нк циона лни
звена на банката.
Ч л. 10. (1) Вси ч к и ба н кови сдел к и и
операции се регист рират своевременно и
изчерпателно в х ронологичен ред.
(2) Банк ите вод ят досиета на сделк ите
по ви дове операции, к лиенти и дру ги избрани от тя х к ритерии на хартиен и/или
елек т ронен носител.
Ч л. 11. Ба н кови т е досие та с лед ва да
съдържат:
1. опис на док у ментите в досието;
2. вът решни банкови док у менти, протоколи, споразу мени я, договори и др.;
3. финансова и друга информация относно
к лиентите и пазара;
4. д ру г и док у мен т и и информац и я о т
съществено значение за банката.
Чл. 12. (1) За защита на информаци ята
при използването на информационни и ком у никационни тех нологии у правителни ят
орган на банката осиг у рява разг рани чаване на:
1. дейностите по разработване, внедряване и изменение на информационни и комуникационни технологии, както и тяхното
а дминист риране и под дръж ка;
2. правата за дост ъп до информаци я.
(2) Уп ра ви т е л н и я т о рг а н н а ба н к ат а
осиг у рява въвеж дането и прилагането на
под ход ящи конт ролни механизми за оценка и у п равление на операционни я риск,
свързан с на деж дност та и сиг у рност та на
и нф орм а ц ион н и т е и ком у н и к а ц ион н и т е
тех нологии.
Ч л . 1 3. (1) Уп р а ви т е л н и я т о р г а н н а
банката приема вът решни правила за работа с информационни и ком у никационни
тех нологии, които следва да ог раничават:
1. г решк и при разработване и изменение
на прог рамни прод у к ти, а дминист риране
и ползване на бази данни;
2. прекъсвани я на работата вследствие
на вът решни и/или външни фак тори;
3. измами и неразрешен дост ъп до информаци я.
(2) Ба н к и т е а к т уа л изи рат свои т е вът решни правила и процед у ри за работа с
и нформа ц ион н и и ком у н и к а ц ион н и т ехнологии в съответствие с прилаганите от
тя х тех нологии и свързаните с тя х рискове.
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Раздел III
Структура за управление на риска
Чл. 14. (1) Всяка банка поддържа подходяща структура за управление на риска,
която включва:
1. идентифициране, оценка и измерване
на всички рискове за банката, както и на
вътрешните и външните източници на риск;
2. измерване и наблюдение на риска и
моделите за оценка на рисковете;
3. наблюдение и периодична оценка за
съо т ветст вие на вът решни т е п рави ла за
управление на риска съобразно пазарните
условия и добрите банкови практики;
4. политики и процедури за оценка на
риска, определяне и спазване на лимити по
отношение на риска, както и за допускане
на изк л ючен и я в сл у ча и на извън ред н и
ситуации;
5. обхват, структура и честота на изготвяне на отчетността за риска;
6. рискова култура.
(2) Изискванията към структурата за управлението на риска се уреждат с Наредба № 7
на БНБ за организацията и управлението на
рисковете в банките (ДВ, бр. 40 от 2014 г.).
Раздел IV
Нормативно съответствие
Чл. 15. (1) Всяка банка създава служба за
нормативно съответствие, която осигурява
адекватно идентифициране, измерване и управление на риска, свързан с нормативното
съответствие.
(2) Службата за нормативно съответствие
трябва да е независима от бизнес линиите
и структурните звена, попадащи в обхвата
на дейностите, които тя наблюдава и контролира.
(3) Службата за нормативно съответствие
се ръководи от лице с добра репутация, висше
юридическо или икономическо образование
и най-малко 5 години професионален опит
по специалността в банковия или финансовия сектор.
(4) Службата за нормативно съответствие
трябва да разполага с подходящ статут и с
достатъчно правомощия и ресурси за изпълнение на своите функции, включително
достъп до цялата информация, която є е
необходима за осъществяване на нейната
дейност.
(5) Службата за нормативно съответствие:
1. идентифицира и измерва риска, свързан
с нормативното съответствие, на който банката е изложена или може да бъде изложена;
2. извършва редовна оценка на промените в законовите и подзаконовите актове,
приложими за банката, и влиянието, което
имат върху дейността є;
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3. консултира управителния и контролния
орган на банката при приемането на мерки
за постигане на съответствие с приложимите
закони, правила, разпоредби и стандарти и
изготвя оценка на въздействието на промените в нормативните и рег улаторните
изисквания върху дейността на банката;
4. извършва проверка за съответствието на
всички нови продукти и нови процедури със
закона и приложимите нормативни актове;
5. докладва относно риска, свързан с нормативното съответствие на управителните
и контролните органи;
6. сътрудничи и обменя информация със
структурата за управление на риска относно
риска, свързан с нормативното съответствие,
и неговото управление.
(6) Уп ра ви т е л н и я т орг а н н а ба н к ат а
приема вътрешни правила и годишен план
за дейност та на службата за нормативно
съответствие.
Раздел V
Вътрешен одит. Специализирана служба за
вътрешен одит
Подраздел I
Общи изисквания
Чл. 16. (1) Вътрешният одит е независима
и обективна оценъчна дейност на банковите
сделки и операции и системите за контрол
за предоставяне на увереност и консултации,
предназначена да подобрява дейността на
банката.
(2) Вътрешният одит помага на банката
да постигне целите си чрез прилагането на
систематичен и дисциплиниран подход за
оценяване и подобряване ефективността на
процесите за управление на риска, контрол
и управление.
(3) Всички дейности, включително възложените на външни изпълнители, всяко структурно звено и всеки процес в банката трябва
да бъдат обект на вътрешен одит.
(4) Вътрешният одит се осъществява от
специализирана служба за вътрешен одит,
която подпомага органите на управление
при вземане на решения и следи за тяхното
изпълнение.
Чл. 17. (1) При изпълнение на своите функции специализираната служба за вътрешен
одит проверява и оценява:
1. системата за изготвяне на отчетност и
информация, полезността на изготвяните анализи, информационните и комуникационните
технологии и качеството на данните;
2. законосъобразността на операциите, спазването на вътрешните правила и процедури
и изпълнението на управленските решения;
3. съответствието на вътрешните контролни
политики и процедури с нормативните и регулаторните изисквания, както и с решенията
на управителните и контролните органи;
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4. точността и ефективността на прилагането на вътрешните политики и процедури;
5. системите за у правление на риска,
методологиите за оценка на риска и адекватността на капитала;
6. целесъобразността, качеството и ефективността на контролните действия, извършвани от звената, отговарящи за оперативен
контрол върху бизнес звената при извършване
на сделки и операции, структурата за управление на риска и службата за нормативно
съответствие;
7. на деж дност та и навременност та на
п редос та вя ната на Бъ л гарск ата народ на
банка отчетност;
8. защитата на активите на банката от
безстопанственост и злоупотреби;
9. изпълнението на договорите и поетите
ангажименти;
10. подбора и квалификацията на кадрите,
както и съответствието на длъжностните
характеристики и правомощията.
(2) При осъществяване на своята дейност
служителите от специализираната служба
за вътрешен одит (вътрешни одитори) имат
право:
1. на неограничен достъп до:
а) служебните помещения и активите на
банката;
б) решенията на органите за управление,
комитетите и другите длъжностни лица и
структури;
в) о т чет нос т та и информа ц ионни т е и
комуникационните технологии;
2. да изискват и да събират сведения,
справки и други документи във връзка с
изпълнението на възложените им задачи;
3. да привличат експерти при извършване
на специфични контролни действия.
(3) Вътрешните одитори не могат да имат
правомощия и отговорности за дейностите
и обектите, които проверяват, и тяхната
длъжност не може да бъде съвместявана с
други длъжности в банката.
(4) А д м и н ис т рат ори т е и сл у ж и т ел и т е
на банката са д л ъж ни да съдейст ват на
вътрешните одитори при осъществяване на
тяхната дейност.
(5) Извършваните от администратори и
други лица с управленски функции прегледи
и контролни действия в рамките на техните
компетенции не могат да заместват функциите на вътрешния одит.
Чл. 18. (1) Вътрешните одитори следва
да притежават:
1. професионални умения в прилагането
на международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, процедурите и техниките за извършване на одит;
2. познани я и опит в прилагането на
счетоводните стандарти;
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3. познания за принципите на управление
и добрата банкова практика.
(2) От вътрешните одитори се изисква да
се ръководят от установените правила и найдобри практики за етично поведение, да бъдат
честни, обективни, усърдни, лоялни, както и
да умеят да контактуват и да работят с хора.
Чл. 19. (1) За ръководител на специализираната служба за вътрешен одит се избира лице
с висока морална и професионална репутация,
подходяща квалификация в областта на одита
и счетоводството и най-малко 5 години опит
в областите, свързани с финансовия одит.
(2) Ръководителят на специализираната
служба за вътрешен одит не може да съвместява други длъжности в банката.
(3) Ръководителят на специализираната
служба за вътрешен одит осигурява и отговаря за прилагането на международните
стандарти за професионална практика по
вътрешен одит и ефективността на вътрешната одиторска дейност.
Чл. 20. (1) Управителният орган на банката
приема вътрешни правила и годишен план
за дейността на специализираната служба за
вътрешен одит.
(2) Годишният план по ал. 1 се приема
по предложение на ръководителя на специализираната служба за вътрешен одит въз
основа на рисковобазиран подход.
Чл. 21. (1) Вътрешните правила за дейността уреждат правомощията на вътрешните
одитори, реда за извършване на контролни
действия, тяхното документиране и доклад
ване на резултатите.
(2) Вътрешните правила следва да осигуряват:
1. независимост и инициатива на ръководителя на специализираната служба за
вътрешен одит при планиране и възлагане
на проверки;
2. неограничен достъп до активите и информацията;
3. преки взаимоотношения на ръководителя на специализираната служба за вътрешен
одит с органите за управление;
4. право на ръководителя на специализираната служба за вътрешен одит за подбор
на вътрешните одитори в съответствие с
изискванията за квалификация;
5. недоп ускане конфлик т на ин т ереси
при изпълнение на задачите от вътрешните
одитори;
6. условия за привличане на експерти
при извършване на специфични контролни
действия.
Чл. 22. (1) За изпълнение на годишния
план ръководителят на специализираната
служба за вътрешен одит изготвя необходимите разчети за ресу рсите и одобрява
програмите за изпълнение на конкретните
контролни задачи.
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(2) Всички процеси, обекти и системи за
вътрешен одит следва да бъдат обхванати в
рамките на един одитен период с продължителност не повече от три години. Честотата
на вътрешния одит върху отделните процеси,
обекти и системи за контрол се определя
според значимостта им и риска за банката.
Подраздел II
Документиране на контролните действия и
докладване на резултатите
Чл. 23. Всяка проверка или други контролни
действия на вътрешните одитори приключват с изготвяне на доклад, който съдържа
констатации и препоръки за предприемане
на мерки срещу нарушения на законите и
вътрешните правила и за отстраняване на
слабости в дейността.
Чл. 24. (1) Ръководителят на специализираната служба за вътрешен одит в съответствие с
международните стандарти за професионална
практика по вътрешен одит утвърждава изисквания относно докладите и документите,
изготвяни и събирани от вътрешните одитори.
(2) Събираната в хода на одитните действия
информация следва да обосновава направените
констатации, оценки и препоръки.
Чл. 25. (1) Докладът по чл. 23 се връчва
на ръководителя на проверения обект, на
ръководителя на структурното звено, включено в одитния процес, и на ръководителя на
специализираната служба за вътрешен одит.
(2) Ръководителят на проверения обект
представя обяснения и/или възражения относно направените констатации и препоръки в
срокове, установени във вътрешните правила.
(3) По представените от ръководителя на
проверения обект писмени обяснения или
възражения вътрешните одитори дават заключение.
(4) След извършване на процедурите по
предходните алинеи ръководителят на специа лизираната сл у жба за вът решен одит
представя доклада и документите по ал. 2 и
3 на изпълнителните директори.
(5) Управителният орган и администраторите налагат мерки за отстраняване на
констатираните нару шени я и слабости и
уведомяват за тях специализираната служба
за вътрешен одит.
Чл. 26. (1) В случай на констатирани съществени нарушения и слабости или когато не
са предприети достатъчни мерки за тяхното
отстраняване, както и при нарушения и слабости, допуснати от изпълнителни директори
или прокуристи, докладът се представя на
съответния орган за управление.
(2) В случай на констатирани нарушения и
слабости на органите за управление или ако в
случаите по ал. 1 не са предприети достатъчни
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мерки от тези органи, докладът се представя
на висшестоящия орган съгласно устава, както
и на Българската народна банка.
Подраздел III
Годишен отчет за дейността
Чл. 27. (1) Ръководителят на специализираната служба за вътрешен одит представя
на общото събрание на акционерите, съвета
на директорите на банката, съответно на
надзорния съвет и управителния съвет, годишен отчет за дейността на специализираната
служба за вътрешен одит.
(2) Годишният отчет информира за основните резултати от одитните действи я
на вътрешните одитори, за предприетите
мерки и тяхното изпълнение. Той обхваща
и въпросите на организацията и основните
задачи за решаване през следващата година
и в перспектива.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА КОНСОЛИДИРАНА
ОСНОВА
Чл. 28. Органите за управление на банки,
финансови холдинги, финансови холдинги
със смесена дейност и холдинги със смесена
дейност, върху които Българската народна
банка осъществява надзор на консолидирана
основа, осигуряват:
1. приемане и прилагане на ефективни и
надеждни политики, правила и процедури за
организацията и управлението;
2. поддържане на системи за контрол и
прилагане на процедури в съответствие с
изискванията на тази наредба по отношение
на пряко и/или съвместно контролираните
дружества, включително в тези, които не са обхванати от Закона за кредитните институции;
3. съвместимост и съгласуваност на системите за управление на риска на консолидирана основа; и
4. необходимия обхват управленска информация.
Чл. 29. Органите за управление на банките,
финансовите холдинги, финансовите холдинги
със смесена дейност и холдингите със смесена
дейност са длъжни да поддържат вътрешни
правила и системи за управление на риска и
вътрешния одит, адекватни на организацията
на групата и спецификата на контролираните
предприятия.
Г л а в а

п е т а

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНА ЗА
БАНКОВ НАДЗОР
Чл. 30. (1) Българската народна банка
оценява организацията, управлението, вътрешните правила и ефективността на вътрешния
контрол в банките на индивидуална и консолидирана основа.
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(2) Подуправителят, ръководещ управление
„Банков надзор“, или упълномощени от него
лица и ръководителят на специализираната
служба за вътрешен одит провеждат периодични обсъждания и консултации относно
рисковете от дейността на банката, мерките,
които следва да бъдат предприети, както и
взаимоотношенията с одиторските дружества,
които извършват независим финансов одит
на банката съгласно чл. 76, ал. 1 от Закона
за кредитните институции.
Чл. 31. (1) Ръководителят на специализираната служба за вътрешен одит незабавно
информира Българската народна банка за
установени нарушения или слабости в управлението на банката, които са довели или могат
да доведат до съществени вреди за банката.
(2) Банките, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност и
холдингите със смесена дейност представят
на Българската народна банка годишните
отчети за дейността на вътрешния одит и при
поискване доклади от извършени проверки и
други контролни действия.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Международни стандарти за професионална практика по вътрешен одит“ са
Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, издадени от
Глобалния институт на вътрешните одитори,
САЩ, и техният превод на български език,
публикувани от Института на вътрешните
одитори в България.
2. „Рисков апетит“ е съвкупното ниво на
общия риск и на отделните видове риск, които
банката е готова да поеме или поддържа в
рамките на своя рисков капацитет в съответствие със своя бизнес модел за постигане на
стратегическите си цели.
3. „Рискова култура“ са нормите, отношението и поведението на управителните
органи и служителите на банката, свързани
с осведомеността за рисковете, поемането и
управлението на риска, както и за контролните механизми, които формират решенията,
свързани с риска.
4. „Риск, свързан с нормативно съответ
ствие“ е рискът от налагане на мерки и
санкции, както и рискът от реализиране на
съществени финансови загуби или от увреждане на репутацията на банката поради неспазване на закона, стандарти, етични кодекси за
поведение и вътрешни правила, приложими
към дейността на банката.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Банките са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на
наредбата в тримесечен срок от влизането є
в сила.
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§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 11а, ал. 1, чл. 73, ал. 6 и чл. 74, ал. 3 и 4
във връзка с § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните
институции и е приета с Решение № 149 от
24 април 2019 г. на Управителния съвет на
Българската народна банка.
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 10 от
2003 г. за вътрешния контрол в банките (обн.,
ДВ, бр. 108 от 2003 г.; изм., бр. 102 от 2006 г.).
Управител:
Димитър Радев
3545

НАРЕДБА № 20
от 24 април 2019 г.

за издаване на одобрения за членове на
управителния съвет (съвета на директорите)
и надзорния съвет на кредитна институция
и изисквания във връзка с изпълнение на
техните функции
Предмет
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за издаване или отказ
за издаване на одобрение по чл. 11, ал. 3 от
Закона за кредитните институции, както и
необходимата информация и документи за
издаване на одобрение;
2. критериите за установяване наличието
на знания, умения и професионален опит, необходим за управление на дейността на банка;
3. съдържанието на политиката за подбор
и оценка на пригодността на членове на
управителния съвет (съвета на директорите)
и на надзорния съвет;
4. изискванията към дейността на комитета
за подбор по чл. 73в (комитета за подбор) от
Закона за кредитните институции;
5. изискванията към въвеждането в работа
и обучението на членовете на управителния
съвет (съвета на директорите) и на надзорния
съвет;
6. други изисквания към членовете на
управителния съвет (съвета на директорите)
и на надзорния съвет във връзка с изпълнение
на техните функции;
7. предоставянето на информация на Българската народна банка (БНБ) за промени
в състава на управителните и контролните
органи;
8. документите, които се представят за
удостоверяване спазването на изискванията
към лицата, заемащи ключови позиции.
Оценка на пригодността на членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и на
надзорния съвет от страна на банките
Чл. 2. (1) Банките извършват оценка на
индивидуалната пригодност на предложените
лица за членове на управителния съвет (съвета
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на директорите) и на надзорния съвет, като
вземат предвид:
1. наличието на добра репутация;
2. притежаването на знания, умения и опит
за съответната длъжност;
3. способността им да изпълняват функциите си честно, почтено и независимо;
4. възможността да отделят достатъчно
време за изпълнението на своите функции.
(2) Банките извършват оценка на колективната пригодност на управителния съвет
(съвета на директорите) и на надзорния съвет,
като вземат предвид притежаването на достатъчно знания, умения и опит за осигуряване
управлението на рисковете в дейността с оглед
стабилното управление на банката.
Условия за издаване на одобрение за член на
управителен съвет или съвет на директорите
на банка
Чл. 3. Лицата, за които се иска издаване
на одобрение, за да бъдат избрани в управителния съвет или в съвета на директорите на
банка, трябва да отговарят на изискванията
по чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 9 от Закона за
кредитните институции, както и на едно от
следните условия:
1. да са заемали не по-малко от 5 години
длъжност с ръководни функции в предприятия от банковия или финансовия сектор или
в институции, сравними с банка, а ако имат
висше икономическо или юридическо образование – не по-малко от 3 години;
2. да са заемали не по-малко от 10 години
длъжност с ръководни функции във финансовото управление на предприятия от нефинансовия сектор, чиито активи са съпоставими
със стойността на активите на банката, а ако
имат висше икономическо или юридическо
образование – не по-малко от 5 години;
3. да са заемали не по-малко от 10 години
длъжност с ръководни функции във финансовото управление на държавни институции, а
ако имат висше икономическо или юридическо
образование – не по-малко от 5 години;
4. да са хабилитирани лица (преподаватели,
научни работници) в областта на икономиката
или правото.
Условия за издаване на одобрение за лице по чл. 10,
ал. 1 от Закона за кредитните институции
Чл. 4. (1) Лицата, за които се иска издаване
на одобрение, за да могат да управляват и
представляват банка, трябва да отговарят на
изискванията по чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 9
от Закона за кредитните институции, както
и на следните условия:
1. за лицата с висше юридическо или
икономическо образование: да са работили
най-малко 5 години на длъжност с ръководни
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функции в предприятие от банковия сектор
или в сравнимо с банка дружество или институция;
2. за лицата без висше юридическо или
икономическо образование: да имат не помалко от 10 години професионален опит в
предприятия от банковия сектор или в сравнимо с банка дружество или институция,
от които най-малко 5 години на длъжност с
ръководни функции.
(2) Изискванията по ал. 1 се прилагат и
при издаване на одобрение на прокурист или
управител на клон на банка със седалище в
трета държава.
Условия за издаване на одобрение за член на
надзорния съвет на банка
Чл. 5. (1) Лицата, за които се иска издаване на одобрение, за да бъдат избрани в
надзорния съвет на банка, трябва да притежават надеждност и пригодност, необходими
за заемане на длъж ност та, вк лючително
к ва л ифи ка ц и я и позна н и я за ефек т и вно
изпълнение на задължения при участие в
структури, които банката е формирала във
връзка с изискванията на чл. 73, 73б и 73в
от Закона за кредитните инстит у ции, да
отговарят на изискванията по чл. 11, ал. 1,
т. 3 – 8 от Закона за кредитните институции,
както и на едно от следните условия:
1. да са заемали не по-малко от 3 години
длъжност с ръководни функции в предприятия от банковия или финансовия сектор или
в институции, сравними с банка;
2. да са заемали не по-малко от 5 години длъжност с ръководни функции във
финансовото у правление на предпри яти я
от нефинансовия сектор, чиито активи са
съпоставими със стойност та на активите
на банката, а ако имат висше икономическо
или юридическо образование – не по-малко
от 3 години;
3. да са заемали не по-малко от 3 години
длъжност като член на управителен и/или
контролен орган в предприятия от нефинансовия сектор, чиито активи са съпоставими
със стойността на активите на банката, ако
дейността на лицата е свързана с бизнес
плана на банката;
4. да са заемали не по-малко от 5 години
длъжност с ръководни функции във финансовото управление на държавни институции, а
ако имат висше икономическо или юридическо образование – не по-малко от 3 години;
5. да са хабилитирани лица (преподаватели,
научни работници) в областта на икономиката или правото.
(2) Когато член на надзорни я съвет е
юридическо лице, изиск вани ята по а л. 1
се отнасят за физическите лица, които го
представляват в този орган.
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Други условия за издаване на одобрение
Чл. 6. (1) За да получи одобрение по чл. 3,
4 и 5, лицето не трябва да заема едновременно повече от една от следните комбинации
длъжности:
1. една длъжност на изпълнителен член или
прокурист или управител и две длъжности на
член на управителен съвет (съвет на директорите), който не е изпълнителен член, или
на член на надзорен съвет, или
2. четири длъжности на член на управителен съвет (съвет на директорите), който не е
изпълнителен член, или на член на надзорен
съвет.
(2) Длъжностите по ал. 1 в дружества от
една и съща група по смисъла на § 1, т. 13
от допълнителните разпоредби на Закона за
допълнителния надзор върху финансовите
конгломерати се считат за една длъжност. Това
се прилага и за длъжностите в дружества,
в които банката притежава квалифицирано
дялово участие.
(3) Заеманите длъжности в управителните
органи на юридически лица с нестопанска цел
не се отчитат за целите на ал. 1.
(4) При преценка на броя на заеманите
длъжности се прилагат т. 49 – 57 от Насоките
за оценка на пригодността на членовете на
ръководния орган и лицата, заемащи ключови
позиции (EBA/GL/2017/12), приети от Европейския банков орган и Европейския орган за
ценни книжа и пазари, наричани по-нататък
„Насоките на ЕБО“.
Искане за издаване на одобрение
Чл. 7. (1) Одобрение се издава от БНБ по
искане, отправено от:
1. председателя на надзорния съвет на
банката – при избор на членове на управителния съвет;
2. председателя на съответния съвет или
акционерите, по чието предложение в дневния
ред на общото събрание е включен избор на
членове на управителните и/или контролните
органи – при избор на членове на съвета на
директорите и надзорния съвет;
3. председателя на компетентния управителен орган – при у пълномощаване на
прокурист и възлагане на управлението и
представителството на банката.
(2) Искането се подава:
1. в случаите по ал. 1, т. 1 – не по-късно от
60 дни преди заседанието на надзорния съвет;
2. в случаите по ал. 1, т. 2 – не по-късно
от 60 дни преди провеждането на общото
събрание на акционерите;
3. в случаите по ал. 1, т. 3 – не по-късно от
60 дни преди заседанието на съответния орган.
(3) Органите (лицата) по ал. 1 провеждат
предварителни консултации с подуправителя,
ръководещ управление „Банков надзор“, по
повод искането за издаване на одобрение.
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(4) Заявление за издаване на одобрение по
ал. 1 може да подаде и лице, което е подало
искане за издаване на одобрение да придобие пряко или косвено повече от 50 на сто
от акциите с право на глас в банка. БНБ се
произнася по искането за издаване на одобрение в срока за произнасяне по придобиването,
като в този случай срокът по чл. 9, ал. 1 не
се прилага.
Необходими документи за издаване на одоб
рение
Чл. 8. (1) Към искането за издаване на
одобрение на лицата по чл. 3 и 4 се прилагат
следните документи:
1. заверен препис от диплома за завършено
висше образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска
от „магистър“;
2. под п иса но о т л и це т о за я влен ие за
издаване на одобрение и автобиография, в
която са описани подробно образованието,
квалификацията и професионалният опит на
лицето, включително основните функции,
свързани със заеманите от него длъжности;
3. документи, удостоверяващи, че лицето
е заемало длъжности с ръководни функции,
като: трудова книжка, документ за вътрешноорганизационната структура на предприятието или институцията, удостоверение от
търговския регистър или други подобни;
4. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 11, ал. 1, т. 3 – 8 от Закона за
кредитните институции;
5. попълнен въпросник за оценка на надеждност и пригодност съгласно приложението към тази наредба;
6. документ за резултатите от индивидуалната оценка за пригодността на лицето;
7. документ за резултатите от оценката
за колективната пригодност на съответния
съвет, включително конкретните функции
на лицата в съвета, както и посочване на
ролята в съвета на лицето, за което се иска
одобрение;
8. документ за платена надзорна такса
по чл. 14;
9. други документи, поискани по реда на
чл. 9, ал. 2.
(2) Л и цата, за върш и л и висш и у чебн и
заведения в чужбина, представят легализиран препис от диплома за завършено висше
образование с при добита образователнок ва лификационна степен не по-ниска от
„магистър“ в чуждестранно висше училище,
признато от компетентния държавен орган
на съответната страна за част от системата
є за светско висше образование. Подуправи т ел я т, ръководещ у п ра вление „Ба нков
надзор“, може да поиска представяне на
удостоверение за признаване на висше образование, издадено по реда на Наредбата
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за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища (ДВ, бр. 69 от 2000 г.).
(3) Към искането за издаване на одобрение
на лицата по чл. 5 се прилагат документите
по ал. 1, т. 2 – 9, а за юридическите лица,
които са избрани за членове на надзорния
съвет – и удостоверение, издадено от съответния съд за вписването му в търговския
регистър, и препис-извлечение от решението
на компетентния орган за определяне на лицето, което ще го представлява в надзорния
съвет на банката.
(4) Банките изготвят оценката за колективната пригодност на управителния съвет
(съвета на директорите) и на надзорния съвет,
като използват матрицата съгласно приложение I от Насоките на ЕБО или собствена
методика съгласно критериите, посочени в
тези насоки.
(5) В случаите, когато при изготвяне на
оценката за колективната пригодност банката е използвала собствена методика, тя
представя и данни за нея.
Издаване на одобрение
Чл. 9. (1) Българската народна банка
издава или отказва да издаде одобрение в
60-дневен срок след подаването на всички
необходими документи по чл. 8.
(2) Подуправителят, ръководещ управление „Банков надзор“, и/или оправомощени
от него лица могат да проведат събеседване
с кандидата или да изискат в определен от
тях срок допълнителни документи (включително препоръки), ако преценят, че документите, които са представени, не дават пълна
представа за наличието на квалификация и
професионален опит в банковото дело или
за неговата надеждност и пригодност.
(3) При извършване на преценката за
надеждност и пригодност се вземат предвид
и данните от регистъра за административните санкции, воден от Европейския банков
орган (ЕБО).
(4) Издадените по реда на тази наредба
одобрения дават право за заемане на съответната длъжност в посочената в тях банка
и имат действие от датата на вписване в
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на лицето до
датата на освобождаването му от длъжност
от компетентния орган на дружеството или
по реда на чл. 103 от Закона за кредитните
институции.
Преизбиране
Чл. 10. Не се издава ново одобрение при
преизбиране на лицата по чл. 3 – 5 за нов
мандат, освен в случаите, когато има про-
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мяна на заеманата длъжност, която изисква
нова оценка на пригодността на лицето за
заемането є.
Отказ за издаване на одобрение
Чл. 11. (1) Българската народна банка
отказва издаването на одобрение, когато лицето не отговаря на изискванията на Закона
за кредитните институции и тази наредба,
както и когато не е представило необходимите данни и документи или представените
документи съдържат непълна, противоречива
или невярна информация. Заверен препис от
отказа се изпраща на банката, в която се иска
заемане на съответната длъжност.
(2) Органите (лицата) по чл. 7, ал. 1 могат
да подадат ново искане за издаване на одобрение на същото лице не по-рано от една
година след влизане в сила на акта, с който
е отказано издаването му.
Предоставяне на сведения
Чл. 12. (1) Лице, получило одобрение, е
длъжно да уведоми БНБ за вписването, съответно за отказа за вписване, в търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел в 7-дневен срок от постановяването му.
(2) Лицата, получили одобрение, писмено
уведомяват Българската народна банка за
всяко изменение на обстоятелствата, което
препятства упражняването на функции, за
които одобрението е издадено.
(3) Уведомлението по ал. 2 се изпраща в
7-дневен срок от изменението на обстоятелствата.
Регистър
Чл. 13. Издаването на одобрения по тази
наредба се вписва в специален регистър в
управление „Банков надзор“ при БНБ, който
е публичен.
Надзорна такса за разглеждане на докумен
тите
Чл. 14. (1) За разглеждане на подадените
документи за издаване на одобрение по реда
на тази наредба се събира надзорна такса
1000 лв., а за оценка на пригодността на
лице, заемащо ключова позиция – 500 лв.
(2) Надзорната такса по ал. 1 се заплаща от
банката, която иска издаването на одобрение,
съответно назначаването на лице на ключова
позиция, и не подлежи на възстановяване
при отказ да бъде издадено одобрение.
Политика за подбор и оценка на пригодността
на членовете на управителния съвет (съвета на
директорите) и надзорния съвет
Чл. 15. (1) Управителният орган на банката приема и прилага политика за подбор
и оценка на пригодността на членовете на
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управителния съвет (съвета на директорите)
и на надзорния съвет, съобразена с големината и вътрешната организация на банката,
както и с естеството, мащаба и сложността
на осъществяваните от нея дейности.
(2) Политиката съдържа:
1. принципите за подбор и оценка на
пригодността на членовете на управителния
съвет (съвета на директорите) и надзорния
съвет, включително:
а) процеса за подбор и избор на членовете
на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет, както и вътрешните
процедури за оценка на тяхната пригодност;
б) критериите за подбор на кандидатите
за членове на управителния съвет (съвета
на директорите) и надзорния съвет;
в) начина, по който се отчитат принципите и правилата за насърчаване на многообразието в управителния съвет (съвета на
директорите) и надзорния съвет при подбора
на кандидати;
г) документиране на процеса за подбор
и избор на всеки отделен член на управителния съвет (съвета на директорите) и
надзорния съвет;
д) предоставяне на информация на Българската народна банка относно промените
в състава на управителния съвет (съвета на
директорите) и надзорния съвет;
2. принципи и правила за насърчаване на
многообразието в рамките на управителния
съвет (съвета на директорите) и надзорния
съвет, които съдържат най-малко:
а) критериите за многообразие;
б) целево ниво за представителство на
по-слабо представения пол в управителния
съвет (съвета на директорите) и надзорния
съвет и срок за достигането му.
(3) В политиката по ал. 1 се включва и
процесът за подбор и назначаване на лица,
заемащи к лючови позиции, вк лючително
длъжностите, които според банката са ключови за нейното управление.
(4) Принципите и правилата за насърчаване на многообразието по ал. 2, т. 2 следва
да отчитат резултатите от сравнителните
анализи, публикувани от БНБ, ЕБО или
други международни органи и организации.
(5) Управителният орган на банката преглежда и оценява най-малко веднъж годишно
политиката по ал. 1, като при установяване
на непълнота или необходимост от нейното
подобряване приема изменения и допълнение в нея, включително в случаите, когато
комитетът за подбор или специализираната
служба за вътрешен одит са отправили препоръки за промени.
(6) Банки, финансови холдинги, финансови
холдинги със смесена дейност и холдинги със
смесена дейност, които са обект на надзор
на консолидирана основа от страна на БНБ,
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прилагат политика за подбор и оценка на
пригодността на членовете на управителния
съвет (съвета на директорите) и на надзорния
съвет и в дъщерните си дружества, включително в тези, които не са обхванати от Закона
за кредитните институции.
Комитет за подбор
Чл. 16. (1) Комитетът за подбор се състои
от не по-малко от три лица, които отговарят
на изискванията на чл. 73в, ал. 1 от Закона
за кредитните инстит уции. За значимите
банки по § 1, т. 8, буква „а“ мнозинството
от членовете на комитета трябва да са независими по смисъла на чл. 10а, ал. 2 от
Закона за кредитните институции.
(2) Комитетът за подбор:
1. набелязва и препоръчва за избиране от
надзорния съвет, а при едностепенна система на управление и при избор на членове
на надзорния съвет – от общото събрание
на акционерите, кандидати за членове на
управителния съвет (съвета на директорите)
и на надзорния съвет, като взема предвид
баланса на професионални знания и умения,
разнообразните квалификации и професионален опит на членовете в състава на съвета,
необходими за управлението на банката;
2. подготвя описание на функциите и на
изискванията към кандидатите и определя
времето, което се очаква избраните членове
да отделят в работата на съвета на директорите, съответно на управителния съвет и
на надзорния съвет;
3. определя целево ниво във връзка с
у частието на по-слабо представени я пол
в състава на управителния съвет (съвета
на директорите) и на надзорни я съвет и
разработва политика за увеличаване броя
на лицата от по-слабо представения пол в
състава на съветите за постигане на това
ниво; нивото, политиката и нейното изпълнение се оповестяват в съответствие с член
435, параграф 2, буква „в“ от Регламент (ЕС)
№ 575/2013;
4. анализира периодично, но не по-малко
от един път годишно структурата, състава,
броя на членовете и резултатите от работата на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет и отправя
препоръки за евентуални промени;
5. анализира периодично, но не по-малко
от веднъж годишно знанията, уменията и
опита на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет като цяло
и на техните членове поотделно и докладва
съответно на всеки от тях;
6. периодично прави преглед на политиката на управителния съвет (съвета на
директорите) за подбор и назначаване на
членове на висшия ръководен персонал и
отправя препоръки към него.
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(3) Функциите на комитета за подбор по
ал. 2 на банки, които не са значими и които
не са създали такъв комитет, се изпълняват
от членовете на надзорния съвет, съответно от членовете на съвета на директорите,
които не са изпълнителни членове.
(4) При изпълнението на задълженията
си комитетът за подбор отчита периодично
необходимостта да се гарантира, че процесът на вземане на решения от управителния
съвет (съвета на директорите) и надзорния
съвет не се вли яе о т о тделно лице и ли
малка група лица по начин, който уврежда
интересите на банката.
(5) Комитет ът за подбор може да използва необходимите ресурси, които счита
за подходящи, включително консултации с
външни експерти, и получава достатъчно
финансиране за тази цел.
(6) Комитетът за подбор има право на
дост ъп до ц ялата информаци я, която м у
е необходима за изпълнение на неговите
функции.
(7) Комитетът за подбор следва да използва широк набор от знания и умения
при подбора и определянето на кандидати
за членове на управителния съвет (съвета
на директорите) и на надзорния съвет.
(8) Комитетът за подбор провеж да заседанията си по предварително определен
дневен ред и изготвя протокол, в който се
посочват взетите от него решения.
(9) Българската народна банка анализира
информацията, оповестена в съответствие с
член 435, параграф 2, буква „в“ от Регламент
(ЕС) № 575/2013, и я използва за сравняване
на практиките по отношение на многообразието. Българската народна банка предоставя
тази информация на ЕБО.
Изисквания към членовете на управителния
съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет във връзка с изпълнение на техните
функции
Чл. 17. (1) Членовете на управителния съвет
(съвета на директорите) и на надзорния съвет
изпълняват функциите си честно, почтено и
независимо с цел извършване на ефективна
собствена преценка за решенията на висшия
ръководен персонал и упражняване на ефективен контрол и наблюдение върху вземането
на управленски решения.
(2) Членовете на управителния съвет (съвета
на директорите) и на надзорния съвет трябва
да отделят достатъчно време за изпълнението
на задълженията си в управлението на банката.
Организация на управителните и контролните органи
Чл. 18. (1) Отговорностите и конкретните
функции на членовете на управителните и
контролните органи на банката трябва да
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бъдат ясно определени и разпределени между
отделните членове и създадените от банката
комитети.
(2) Задълженията на членовете на съвета
на директорите следва да бъдат разграничени на задължения, свързани с изпълнение
на управленски (изпълнителни) функции,
и задължения, свързани с изпълнение на
надзорни функции.
(3) Членовете на управителните и контролните органи трябва да си взаимодействат
ефективно при изпълнение на своите управленски и надзорни функции.
(4) Вземането на решения от управителния
и контролния орган не трябва да е доминирано
от едно лице или от малка група членове в
рамките на органа.
Въвеждане в работа и обучение на членовете на
управителния съвет (съвета на директорите)
и на надзорния съвет
Чл. 19. (1) Банката осигурява достатъчно
човешки и финансови ресурси за въвеж дане
в работата и обучението на членовете на
управителния съвет (съвета на директорите)
и на надзорния съвет.
(2) Уп ра ви т е л н и я т о рг а н н а ба н к ат а
приема политика за въвеж дане в работата
и обучението на членовете на управителния
съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет.
(3) Политиката съдържа най-малко:
1. целите на въвеж дането в работата и
обучението;
2. отговорностите относно разработването
на програма за обучение;
3. финансовите и човешките ресурси за
обучение;
4. реда, по който членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и на
надзорния съвет могат да поискат въвеждане
в работа и обучение.
(4) Уп ра ви т е л н и я т о рг а н н а ба н к ат а
преразглежда най-малко веднъж годишно и
актуализира, ако е необходимо, политиката
за въвеждане в работата и обучението, като
отчита промените в управлението на банката
и нейната дейност, както и в приложимото
законодателство и развитието на финансовите пазари.
(5) Банката е длъжна да предостави на
новите членове на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет
подробна информация относно структурата,
бизнес модела и рисковия профил на банката, както и приетите от нея политики и
вътрешни правила за управление най-късно
до 1 месец от избирането им.
(6) Банката разработва и приема процедура за оценка на областите, в които е
необходимо обучение за отделните членове
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на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет, както и на
съветите като цяло.
Предоставяне на информация на БНБ
Чл. 20. (1) Банките представят в БНБ
политиките по чл. 15 и чл. 19, ал. 2 в 10-дневен срок от приемането им, съответно от
тяхното изменение или допълнение.
(2) Банките уведомяват БНБ в 10-дневен
срок от вземане на решението или настъпване
на съответното обстоятелство за:
1. преизбиране на член на управителния
съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет в случаите по чл. 10;
2. назначаване на лица, заемащи ключови
позиции;
3. освобождаване на длъжност в управителни я съвет (съвета на директорите),
надзорния съвет и на ключова позиция;
4. промяна в независимите членове.
(3) Към уведомлението по ал. 2, т. 2 банката прилага:
1. заверен препис от диплома за завършено
висше образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска
от „магистър“;
2. автобиографи я, в която са описани
подробно образованието, квалификацията
и професионалният опит на лицето, включително основните функции, свързани със
заеманите от него длъжности;
3. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 11, ал. 1, т. 3 – 8 от Закона за
кредитните институции;
4. документ за резултатите от оценката за
пригодност на лицето, извършена от банката;
5. документ за платена надзорна такса
по чл. 14;
6. д ру г и док у мен т и , у до с т ов е р я в а щ и
п ри г од но с т т а н а л и це т о з а з аем а не н а
длъжността.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „длъжности с ръководни функции“ са:
а) членовете на посочения в закон, устав
или друг устройствен акт управителен, управително-изпълнителен или контролен орган
на юридическо лице;
б) прокуристите;
в) длъжностите, които според вътрешната структу ра на инстит уция или друго
лице включват изпълнение на функции по
ръководство и контрол на структурни звена,
имащи пряко отношение към осъществяване
на основната дейност и функциите на институцията или към основния предмет на дейност
на дружеството или лицето;
2. „предприятия от банковия сектор“ са:
централните, местните и чуж дестранните
банки;
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3. „предприятия от финансовия сектор“ са:
а) рег ул и ра н и т е пазари, Цен т ра л н и я т
депозитар, инвестиционните посредници,
инвестиционните, управляващите дружества
и дружествата със специална инвестиционна
цел;
б) застрахователите, презастрахователите
и здравноосигурителните дружества;
в) дружествата, осъществяващи дейност
по допълнително социално осигуряване;
г) спец иа л изи ра н и т е од и т орск и п редприятия със седалище в страната, които са
одитори на банки;
д) финансовите институции, вписани в
регистъра по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции или лицензирани или
регистрирани по друг закон;
е) дружествата за електронни пари;
ж) операторите на платежна система;
з) чуж дестранните лица, които според
законодателството на съответната държава
имат статут на лица по букви „а“ – „ж“;
4. „сравними с банка инстит уции“ са:
държавни органи или други публичноправни
субекти, чиито основни функции включват
у п равление и кон т рол на д ържавни и ли
меж дународни публични финансови активи
или управление, контрол и инвестиране на
парични средства или финансов надзор върху
предприятия по т. 3;
5. „сравними с банка дружества“ са предп ри я т и я та о т фи на нсови я сек т ор, ч и я т о
дейност подлежи на лицензиране и надзор;
6. „предприятия от нефинансовия сектор“
са лицата, различни от посочените в т. 2 – 5;
7. „активи, съпоставими със стойността
на активите на банката“ са активите, чиято
балансова стойност е в размер не по-малък
от 60 % от балансовата стойност на активите
на банката, за участие в управлението на
която се иска издаване на одобрение;
8. „значима банка“ е банка:
а) идентифицирана от БНБ като системно
значима институция съгласно критериите
по Наредба № 8 за капиталовите буфери на
банките (ДВ, бр. 40 от 2014 г.);
б) друга банка, определена от БНБ като
значима въз основа на оценка на нейната
големина, вътрешна организация и предвид
естеството, мащаба и сложността на извършваната от нея дейност съгласно критериите
по т. 23 от Насоките на ЕБО; Българската
народ на ба н к а оповес тя ва а к т уа л изи ра н
списък на тези банки.
§ 2. Всичк и док у менти на ч у ж д език,
представени по реда на тази наредба, се
придружават с превод на български език,
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извършен от лице, правоспособно да прави
преводи на съответния език, а представяните официални документи трябва да бъдат и
легализирани. Подуправителят, ръководещ
управление „Банков надзор“, може да поиска
отделни частни документи от съществено
значение за преценката на квалификацията
и професионалния опит на лицето да бъдат с
нотариална заверка на подписите на лицата,
които са ги издали.
§ 3. Банките прилагат Насоките на ЕБО,
включително относно:
1. съдържанието на понятията на Закона
за кредитните институции и тази наредба;
2. подбора на кандидати за членове на
управителния съвет (съвета на директорите)
и на надзорния съвет и извършването на
оценка на индивидуалната и колективната
им пригодност;
3. назначаването на лица на длъжности
с ключови функции.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. (1) Банките са длъжни да приемат
политиките и правилата по тази наредба в
3-месечен срок от влизането є в сила.
(2) В срока по ал. 1 банките представят
в БНБ информация относно независимите
ч ленове в на дзорни я съвет, съот вет но в
съвета на директорите.
§ 5. Заварените при влизането в сила на
наредбата производства се довършват по
досегашния ред.
§ 6. Изда ден и т е до вл иза не т о в си ла
на тази наредба одобрения за членове на
управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет на банка запазват
действието си.
§ 7. Наредбата се издава на основание
чл. 10, ал. 6, чл. 11, ал. 2 и 3, чл. 11а, ал. 3,
чл. 73, ал. 6 и чл. 73в, ал. 2 и § 1, т. 50 във
връзка с § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните
институции и е приета с Решение № 148 от
24 април 2019 г. на Управителния съвет на
Българската народна банка.
§ 8. Наредбата о т мен я Наредба № 20
о т 2 0 09 г. за изда ва не на одо бр ен и я за
ч ленове на у п рави т елни я съвет (съвета на
ди рек тори те) и на дзорни я съвет на к реди тна инст и т у ц и я и изиск вани я във връ зка
с изп ъ лнение на т ех ни т е фу нк ц ии (обн.,
ДВ, бр. 36 о т 20 09 г.; изм. и доп., бр. 10 о т
2010 г. и бр. 40 о т 2014 г.).
Управител:
Димитър Радев
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Приложение
към чл. 8, ал. 1, т. 5

ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА НАДЕЖДНОСТ И ПРИГОДНОСТ

1. Лични данни
За физически лица:
Трите имена ..........................................................................................................................................
ЕГН/ЛНЧ ........................................, Националност ...........................................................................
Дата на раждане ................................................ Място на раждане ..................................................
Постоянен адрес: .................................................................................................................................
Настоящ адрес: .....................................................................................................................................
За юридически лица:
Наименование ........................................................................, ЕИК/БУЛСТАТ ................................
Седалище ....................................... Адрес на управление: ................................................................
Лицата, които са оправомощени да управляват и представляват юридическото лице ………
................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Наименование на банката ...................................................................................................................
Длъжност, която лицето иска да заеме ..............................................................................................
Длъжност на изпълнителен член:
Да

Не

2. Образование
Учебно заведение

Завършена степен

Период на обучение
(от – до)

Предмет

Период на обучение
(от – до)

3. Придобита квалификация
Организация
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4. Владеене на чужди езици
Език

Степен на владеене

5. Трудов стаж
Месторабота

Длъжност

Период
(от – до)

6. Теоретичен и практичен опит в областта на:
Оценка

Област
висока

средна

слаба

1. финансови пазари
2. счетоводство и одит
3. регулаторна рамка и пруденциални изисквания по
отношение на банките
4. стратегическо планиране и бизнес план
5. управление на риска
6. корпоративно
контрол

управление,

включително

вътрешен
2
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7. анализ на финансова информация
8. информационни системи и технологии

7. Репутация
7.1. Налагани ли са административни наказания или принудителни административни
мерки за нарушение на законовите и подзаконовите нормативни актове, приложими за
дейността на банка или предприятие от финансовия сектор, на дружество:
7.1.1. в което сте заемали ръководна длъжност?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете наименование на дружеството, седалище и адрес на управление,
заемана длъжност, законовите разпоредби, които са били нарушени, дата и номер на акта за налагане на
наказанието или мярката и органа, който го е издал.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.1.2. спрямо което сте упражнявали контрол по смисъла на Закона за кредитните
институции?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, начин
на упражняване на контрол, законовите разпоредби, които са били нарушени, дата и номер на акта за налагане
на наказанието или мярката и органа, който го е издал.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.2. Знаете ли за висящо административно-наказателно производство по т. 7.1?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете наименование на дружеството, седалище и адрес на управление,
заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, законовите разпоредби, които са били
нарушени, дата на образуване на производството.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
7.3. Били ли сте освобождаван въз основа на приложена принудителна
административна мярка от длъжност като член в управителен или контролен орган на
кредитна институция, инвестиционен посредник или друго предприятие от финансовия
сектор, чиято дейност подлежи на лицензиране и надзор?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете наименование на дружеството, седалище и адрес на управление,
заемана длъжност, основание за освобождаването от длъжност, дата и номер на решението за освобождаване и
органа, който го е издал.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.4. Знаете ли за образувано срещу Вас висящо наказателно производство за
престъпление от общ характер?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете правна квалификация на престъплението, дата и място на образуване
на производството.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.5. Налагани ли са Ви дисциплинарни наказания за нарушение на разпоредбите на
трудовото законодателство?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете наименование на работодателя, основание за налагане на наказанието,
кратко описание на нарушението, дата и номер на акта за налагане на наказание.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.6. Били ли сте осъждан да заплащате суми като обезщетение за вреди, причинени на
дружество от ваши действия или бездействия в качеството ви на член на неговите
управителни или контролни органи или прокурист?
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Не

(Ако отговорът е „да“, посочете наименование на дружеството, седалище и адрес на управление,
заемана длъжност, номер и дата на акта, с който сте осъден за заплащане на обезщетение.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.7. Посочете дали е отказвано издаването на лиценз за извършване на дейност,
подлежаща на лицензиране от Българската народна банка, Комисията за финансов надзор или
от аналогични органи от други държави, на дружество:
7.7.1. в което сте заемали длъжност като член на управителен или контролен орган
или прокурист?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете предмет на лиценза, компетентния орган да издаде лиценза,
наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, заемана длъжност, основание за отказа, номер и
дата на акта, с който е отказан лицензът.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.7.2. в което сте притежавали квалифицирано участие или върху което сте
упражнявали контрол?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете предмет на лиценза, компетентния орган да издаде лиценза,
наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, дялово участие, съответно начин на
упражняване на контрол, основание за отказа, номер и дата на акта, с който е отказан лицензът.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.8. Посочете дали е отнеман лицензът по т. 7.7 на дружество:
7.8.1. в което сте заемали длъжност като член на управителен или контролен орган
или прокурист?
Да

Не
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(Ако отговорът е „да“, посочете предмет на лиценза, компетентния орган, издал лиценза,
наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, заемана длъжност, правно основание за
отнемане на лиценза, номер и дата на акта, с който е отнет лицензът.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.8.2. в което сте притежавали квалифицирано участие или върху което сте
упражнявали контрол?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете предмет на лиценза, компетентния орган, издал лиценза,
наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, дялово участие, съответно начин на
упражняване на контрол, правно основание за отнемане на лиценза, номер и дата на акта, с който е отнет
лицензът.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.9. Посочете дали е отказвано вписване в регистър с цел упражняване на дейност,
подлежаща на регистрационен режим от Българската народна банка, Комисията за финансов
надзор или от аналогични органи от други държави:
7.9.1. на Вас като физическо лице?
Да
Не
(Ако отговорът е „да“, посочете предмет на регистрацията, компетентния орган да извърши
вписването, основание за отказа, номер и дата на акта, с който е отказано вписването.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.9.2. на дружество, в което сте заемали длъжност като член на управителен или
контролен орган или прокурист?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете предмет на регистрацията, компетентния орган да извърши
вписването, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, заемана длъжност, основание за
отказа, номер и дата на акта, с който е отказано вписването.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.9.3. на дружество, в което сте притежавали квалифицирано участие или върху което
сте упражнявали контрол?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете предмет на регистрацията, компетентния орган да извърши
вписването, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, дялово участие, съответно начин на
упражняване на контрол, основание за отказа, номер и дата на акта, с който е отказано вписването.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.10. Посочете дали вписването по т. 7.9 е било заличавано:
7.10.1. на Вас като физическо лице?
Да
Не
(Ако отговорът е „да“, посочете предмет на регистрацията, компетентния орган, извършил вписването,
правно основание за заличаването, номер и дата на акта, с който е извършено заличаването.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.10.2. на дружество, в което сте заемали длъжност като член на управителен или
контролен орган или прокурист?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете предмет на регистрацията, компетентния орган, извършил вписването,
наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, заемана длъжност, правно основание за
заличаване на вписването, номер и дата на акта, с който е извършено заличаването.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.10.3. на дружество, в което сте притежавали квалифицирано участие или върху
което сте упражнявали контрол?
Да

Не
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(Ако отговорът е „да“, посочете предмет на регистрацията, компетентния орган, извършил вписването,
наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, дялово участие, съответно начин на
упражняване на контрол, правно основание за заличаване на вписването, номер и дата на акта, с който е
извършено заличаването.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.11. Посочете дали сте били изключван от професионална асоциация или дали са
налагани санкции от такава асоциация в Република България или в чужбина:
7.11.1. на Вас като физическо лице?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете професионална организация, правно основание за изключването или
налагането на санкция, номер и дата на акта, с който е разпоредено изключването или е наложена санкцията.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.11.2. на дружество, в което сте заемали длъжност като член на управителните или
контролните органи?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете професионална организация, наименование на дружеството, седалище
и адрес на управление, заемана длъжност, правно основание за изключването или налагането на санкция, номер
и дата на акта, с който е разпоредено изключването или е наложена санкцията.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.12. Били ли сте член на управителен или контролен орган или неограничено
отговорен съдружник в прекратено поради несъстоятелност дружество или дали сте такъв
член или съдружник в дружество, което към настоящия момент се намира в производство по
несъстоятелност?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете наименование на дружеството, седалище и адрес на управление,
заемана длъжност, номер и дата на решението, с което е обявена несъстоятелността, съответно номер и дата на
решението, с което е образувано производството по несъстоятелност.)
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.13. Били ли сте член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено
по решение на съда, тъй като дейността на дружеството противоречи на закона или то
преследва забранени от закона цели?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете наименование на дружеството, седалище и адрес на управление,
заемана длъжност, номер и дата на решението, с което е прекратена дейността на дружеството.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.14. Били ли сте ответник/длъжник по исково или изпълнително производство за
неиздължени кредити или други задължения през последните 10 години:
7.14.1. в качеството си на физическо лице?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете вида и размера на задълженията, към кого са тези задължения
(държава, община, банка, трети лица) и резултата от производството.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.14.2. в дружество, в което заемате длъжност в управителен или контролен орган, или
като прокурист?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете вида и размера на задълженията, както и към кого са тези задължения
(държава, община, банка, трети лица) и резултата от производството.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. Конфликт на интереси
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8.1. Посочете всички дружества, в които заемате/сте заемали длъжност с ръководни
функции през последните 3 години:
Наименование на
дружество

Предмет на дейност

Позиция

Период

8.2. Посочете всички дружества, в които Вие или членовете на Вашето семейство
притежавате/сте притежавали 10 или повече от 10 на сто от капитала на дружеството през
последните 3 години:
Наименование на дружество

Предмет на дейност

Дялово участие и лицето,
което го притежава

8.3. Посочете всички юридически лица с нестопанска цел, в които заемате/сте
заемали длъжност в управителните им органи или в които членувате/сте членували през
последните 3 години:
Наименование на
дружеството

Предмет на дейност

Позиция

Период

8.4. Поддържа ли някое от дружествата по т. 8.1 - 8.3 бизнес отношения с банката, в
която искате да заемете длъжност, и ако да - опишете тези отношения?
Да

Не

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8.5. Имате ли финансови задължения към банката, в която желаете да заемате
длъжност?
Да
Не
(Ако отговорът е „да“, посочете вида и срока за погасяване на задълженията.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8.6. Посочете дружествата, в които заемате длъжност по чл. 6, ал. 1, както и заеманата
длъжност, включително дали като изпълнителен член, или не, и кои от тях попадат в
изключенията по чл. 6, ал. 2 и/или 3.
8.7. Посочете дали ще участвате в съвета на директорите, съответно в надзорния съвет
като независим член?
Да

Не

9. Данъчна информация
9.1. Посочете дали са налагани административни наказания за нарушения на
данъчното законодателство:
9.1.1. на Вас като физическо лице?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете законовите разпоредби, които са били нарушени, вид на наказанието,
номер и дата на акта за налагане на наказанието и органа, който го е издал.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9.1.2. на дружество, в което сте заемали длъжност като член на управителните или
контролните органи, или прокурист?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете законовите разпоредби, които са били нарушени, вид на наказанието,
наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, заемана длъжност, номер и дата на акта за
налагане на наказанието и органа, който го е издал.)
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9.1.3. на дружество, в което сте притежавали квалифицирано участие или върху което
сте упражнявали контрол?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете законовите разпоредби, които са били нарушени, вид на наказанието,
наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, дялово участие, съответно начин на
упражняване на контрол, номер и дата на акта за налагане на наказанието и органа, който го е издал.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9.2.
Знаете
ли
за
образувано
към
административнонаказателно производство по т. 9.1?
Да

настоящия

момент

висящо

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете законовите разпоредби, които са били нарушени, наименование на
дружеството, седалище и адрес на управление, заемана длъжност, дялово участие, съответно начин на
упражняване на контрол, дата на образуване на производството.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9.3. Представете данни за платените от Вас данъци през последните 5 години:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
10. Предишна оценка за надеждност и пригодност
10.1. Одобрявани ли сте от орган за финансов надзор в Република България или друга
държава за член на управителен или контролен орган или за придобиване на дялово участие?
Да

Не
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(Ако отговорът е „да“, посочете предмет на одобрението, наименование на дружеството, седалище и
адрес на управление, номер и дата на акта, с който е издадено одобрението, и органа, който го е издал.)

10.2. Отказвано ли Ви е одобрение по т. 10.1?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете предмет на одобрението, наименование на дружеството, седалище и
адрес на управление, основание за отказа, номер и дата на акта, с който е отказано одобрението, и органа, който
го е издал.)

10.3. Вашата надеждност и пригодност, включително професионалната Ви
квалификация и опит, оценявани ли са от друг орган в Република България или друга
държава?
Да

Не

(Ако отговорът е „да“, посочете органа, извършил оценката, и резултата от нея.)

11. Представете накратко основните функции, които ще осъществявате като член на
управителния или контролния орган, включително участие в комитетите, които банката е
формирала във връзка с изискванията на чл. 73, 73б и 73в от Закона за кредитните
институции, и на одитен комитет съгласно Закона за независимия финансов одит:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
12. Опишете накратко краткосрочната управленска стратегия за дейността на
банката:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
13. Приложения
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Декларирам, че ми е известна отговорността за представяне на неверни данни.
Дата: .....................................

Подпис: ..................................
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Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № 4 от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките (обн., ДВ, бр. 102
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2014 г.)

Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 7 от 2014 г. за организацията и
управлението на рисковете в банките (ДВ,
бр. 40 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всяка значима банка създава комитет
за възнагражденията.“
2. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Комитетът се състои най-малко от трима
членове, като мнозинството от тях трябва да
са независими по смисъла на чл. 10а, ал. 2
от Закона за кредитните институции.“
3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Функциите на комитета за възнагражденията на банки, които не са значими и които
не са създали такъв комитет, се изпълняват
от членовете на надзорния съвет, съответно
членовете на съвета на директорите, които
не са изпълнителни членове.
(7) Комитетът за възнагражденията има
право на достъп до цялата информация, която
му е необходима за изпълнение на неговите
функции.“
§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 7:
„7. „Значима банка“ е банка:
а) идентифицирана от БНБ като системно
значима институция съгласно критериите
по Наредба № 8 за капиталовите буфери на
банките (ДВ, бр. 40 от 2014 г.);
б) друга банка, определена от БНБ като
значима въз основа на оценка на нейната
големина, вътрешна организация и предвид
естеството, мащаба и сложността на извършваната от нея дейност съгласно критериите
по т. 77 от Насоките за разумни политики
за определяне на възнагражденията съгласно
член 74, параграф 3 и член 75, параграф 2 от
Директива 2013/36/ЕС и оповестявания съгласно член 450 от Регламент (ЕС) № 575/2013
(EBA/GL/2015/22), приети от Европейския
банков орган; Българската народна банка оповестява актуализиран списък на тези банки.“

§ 1. Член 4 се отменя.
§ 2. В чл. 5, ал. 4 се създава изречение трето:
„Ръководителят на структурата трябва да е с
добра репутация, с подходяща квалификация
и да има най-малко 5 години професионален
опит в измерването, наблюдението, оценката
и контрола на риска.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всяка значима банка създава комитет
по риска.“
2. В ал. 2 думите „или на управителния
съвет“ се заличават.
3. Създават се ал. 7 – 11:
„(7) Комитетът по риска се състои от поне
три лица, едно от които се избира от тях за
председател. Мнозинството от членовете на
комитета в значимите банки по § 1, т. 14,
буква „а“ трябва да са независими по смисъла
на чл. 10а, ал. 2 ЗКИ.
(8) Председателят на комитета по риска
не може да е едновременно и председател на
комитета за подбор по чл. 73в ЗКИ, на комитета за възнагражденията по Наредба № 4
от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките (ДВ, бр. 102 от 2010 г.) или
на одитния комитет на банката по Закона за
независимия финансов одит, както и председател на надзорния съвет или съвета на
директорите на банката.
(9) Комитетът по риска провежда заседанията си по предварително определен дневен
ред и изготвя протокол, в който се посочват
взетите от него решения.
(10) За изпълнение на функциите си комитетът по риска има право на достъп до
цялата информация, която му е необходима,
включително да изисква от администраторите
и другите служители в банката сведения и
документи.
(11) Функциите на комитета по риска на
банки, които не са значими и които не са
създали такъв комитет, се изпълняват от
членовете на надзорния съвет, съответно
членовете на съвета на директорите, които
не са изпълнителни членове.“
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
думата „непредвидени“ се заменя с „извънредни“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Плановете по ал. 1 се изготвят въз основа на подробен анализ на изложеността на
дейността на банката на сериозни смущения
и оценка на тяхното потенциално въздейст-

Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Банките са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на
наредбата в тримесечен срок от влизането є
в сила.
§ 4. Тази наредба се издава на основание
чл. 73б, ал. 3 и § 1, т. 50 във връзка с § 13 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за кредитните институции и е приета с
Решение № 150 от 24 април 2019 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
Управител:
Димитър Радев
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вие. При изготвянето на плановете банката
използва вътрешни и/или външни данни и
сценарийни анализи, които обхващат всички
бизнес линии и структурни звена, включително
структурата за управление на риска.
(3) Банките извършват редовен преглед на
плановете по ал. 1, като при установяване
на недостатъци или непълноти приемат съответни изменения и допълнения за тяхното
отстраняване.“
§ 5. Член 25 се отменя.
§ 6. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 14:
„14. „Значима банка“ е банка:
а) идентифицирана от БНБ като системно
значима институция съгласно критериите
по Наредба № 8 за капиталовите буфери на
банките (ДВ, бр. 40 от 2014 г.);
б) друга банка, определена от БНБ като
значима въз основа на оценка на нейната
големина, вътрешна организация и предвид
естеството, мащаба и сложността на извършваната от нея дейност съгласно критериите
по т. 19 от Насоките относно вътрешното
у правление (EBA/GL/2017/11), приети от
Европейския банков орган; Българската народна банка оповестява актуализиран списък
на тези банки.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Банките са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на
наредбата в тримесечен срок от влизането є
в сила.
§ 8. Тази наредба се издава на основание
чл. 11а, ал. 1, чл. 73, ал. 6 и § 1, т. 50 във
връзка с § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните
институции и е приета с Решение № 151 от
24 април 2019 г. на Управителния съвет на
Българската народна банка.
Управител:
Димитър Радев
3600
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 319-НС
от 15 май 2019 г.

относно обявяване на Мария Щерева Белова
за народен представител от Двадесет и първи
изборен район – Сливенски
С писмо вх. № НС-02-10 от 15.05.2019 г. на
ЦИК е получено заверено копие от препис на
решение на Народното събрание за персонални
промени в Министерския съвет на Република
България, прието на 15 май 2019 г., с което
на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България народният
представител Десислава Жекова Танева от
Двадесет и първи изборен район – Сливенски, издигнат от партия „ГЕРБ“, е избрана за
министър на земеделието, храните и горите.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на
Република България народен представител,
избран за министър, прекъсва пълномощията
си за времето, през което е министър, като
се замества по съответния ред.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Двадесет и първи изборен район – Сливенски,
Мария Щерева Белова под № 4 от листата на
партия „ГЕРБ“, за времето, през което Деси
слава Жекова Танева изпълнява функциите на
министър на земеделието, храните и горите.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Стефка Стоева
Секретар:
Севинч Солакова
3760
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 18
от 10 януари 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и на нейната администрация и решение на комисията съгласно протокол № 28 от 7.12.2018 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с
чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на Детски комплект за момиче, предназначен за деца
до 3 години, състоящ се от две части – блуза и
клин, блузата е с пришити котета, на които има
залепени малки перли, камъчета и прикрепени
малки топчета на клина, с производствен етикет със следната иформация: „Atabay Kids“, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Гореописаната стока представлява сериозен
риск за здравето на потребителите поради наличието на лесно отделящи се малки части, които при
попадане в устната кухина може да предизвикат
риск от поглъщане и задавяне на детето (малки
деца на възраст до 3 години).
Стоката не отговаря на стандарт БДС EN 711:2015 „Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства“, по т. 8.4, тъй като при
прилагане на опън с малка сила се отделят малки
части, и по т. 8.2, тъй като отделените малки
части влизат изцяло в цилиндъра за малки части.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да

не се допусне предлагането на стока на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне и нараняване на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 26
от 10 януари 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 32.12 съгласно протокол № 28 от
7.12.2018 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71,
ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки във
връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния
кодекс, изискванията на чл. 3, т. 1 от Наредбата
за безопасност на запалките, изискванията съг
ласно стандарт БДС EN 13869:2002+A1:2011, т. 4.2
„Запалките не трябва да бъдат привлекателни за
деца“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
модели газови запалки с необичаен вид:
– запалка под формата на бу тилка бира
„Miller“ с надпис: Made in P.R.C., OTK-202, и
баркод: 8697440337302;
– запалка под формата на бутилка с безалкохолна напитка „Pepsi“ с баркод: 620111028135;
– запалка под формата на птица с поставено
синьо топче в ноктите;
– запалка под формата на делфин,
като стоки, представляващи сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
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изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно изискванията на чл. 3, т. 1 от Наредбата за безопасност на запалките и изискванията
на стандарт БДС EN 13869, т. 4.2 „Запалки. Запалки, обезопасени спрямо деца. Изисквания за
безопасност и методи за изпитване“, стоките не
отговарят на изискванията за безопасност поради
това, че запалката е с необичаен външен вид.
Съществува риск от изгаряния и пожар, тъй като
запалките са привлекателни за деца, особено на
възраст под 51 месеца.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
които несъответствия биха могли да доведат до
риск от изгаряния и пожар, с което да се застраши
животът и здравето на потребителя.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

3466

Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 37
от 10 януари 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 32.13 съгласно протокол № 28 от
7.12.2018 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71,
ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условия
та и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.4 и 8.2, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на два модела детски
рокли:
– детска рокля, състояща се от две части – блуза и сукман, в бял цвят с изображение момиченце
на лицевата част на сукмана, със залепени по него
малки къмъчета, с прикрепени два броя хартиени
етикета на чужд език със следната информация:
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„tulerella, Caramell baby&mother Kod/code: Jik2147,
jile/dress beden size 6-9 mounths 62-68 cm penk/
colour: ekru/ecru“, баркод 8697734980669;
– детска рокля с презрамки в жълт цвят със
залепени малки камъчета, с прикрепени два броя
текстилни етикета на чужд език: „80 % cotton 20 %
wiskon, made in Turkey“, символи за третиране и
поддръжка и размер, хартиен етикет със следната
информация: Caramell, mine baby, made in Turkey,
като стоки, представляващи сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Гореописаните стоки представляват сериозен
риск за здравето на потребителите поради наличието на лесно отделящи се малки части, които при
попадане в устната кухина могат да предизвикат
риск от поглъщане и задавяне на детето (малки
деца на възраст до 3 години).
Стоките не отговарят на стандарт БДС EN
71-1:2015 „Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства“, по т. 8.4, тъй като
при прилагане на опън с малка сила се отделят
малки части, и по т. 8.2, тъй като отделените малки
части влизат изцяло в цилиндъра за малки части.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 40
от 10 януари 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
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комисията по т. 23.16 съгласно протокол № 28 от
7.12.2018 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71,
ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условия
та и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.2. „Малки части“ и т. 8.4.
„Изпитване на опън“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, имитиращи храна:
– червени и зелени люти чушки с листа,
изработени от стиропор, закачени на плитка;
– чушки камби в червен и зелен цвят, с листа,
изработени от стиропор, закачени на плитка;
– краставици с листа, изработени от стиропор,
закачени на плитка;
– чепка грозде с лозов лист,
като стоки, представляващи сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Гореописаните стоки, имитиращи храна, са
във видимо несъответствие с изискванията за
безопасност съгласно БДС EN 71-1 „Безопасност
на играчки. Част 1: Механични и физични свойства“, т. 8.2. „Малки части“ и т. 8.4. „Изпитване
на опън“, поради възможност за лесно отделяне
на малки части, които влизат изцяло в цилиндъра
за малки части, и съгласно Наредбата за стоките,
имитиращи храни. Поради това, че макар че не са
храна, стоките имат такава форма, цвят, външен
вид и размер, поради което са привлекателни за
деца до 3-годишна възраст и може да ги объркат
с храна, да ги поставят в устата си, да ги отхапят
или да погълнат малка част от тях, което може
да съдържа рискове за здравето и безопасността
им и да причини задавяне или запушване на
храносмилателния тракт.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 години.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
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Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 102
от 24 януари 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 32 съгласно протокол № 28 от
7.12.2018 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71,
ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, чл. 3, ал. 1 от Наредбата
за стоките, имитиращи храни, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.2 „Малки части“ и т. 8.4.
„Изпитване на опън“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на кенчета в
пластмасова опаковка, съдържащи гелообразна течност в различни цветове, наподобяващи
крем – кисел за малки деца, с етикети с надписи
на латиница, съответно: „Pineapple“, „Orange“,
„Gutorade“, „Sunkist – grapefruit soda“, с изображение на различни плодове – ананас, портокал,
лимон и грейпфрут, произход – Китай, като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно становище с вх. № Ц-02-1747 от
28.11.2018 г. от Министерството на здравеопазването „Продуктите визуално имат външен вид,
цвят и форма, които наподобяват хранителен
продукт. Върху опаковката е поставен етикет
без текст на български език и информация за
химичните вещества и смеси, които се използват
за изготвяне на тези продукти, поради което не
може да бъде направена оценка и да се предостави
становище за конкретни рискове и влиянието им
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върху човешкото здраве, в това число и върху
децата. Предвид факта, че липсва информация
за състава на стоките, има потенциален риск
продуктите да съдържат ограничени вещества,
които попадат в приложение XVІІ на Регламент
REACH, поради което при неправилна употреба
рискът от увреждане на здравето и безопасността
на потребителите е налице. Продуктите, които
се пускат на пазара, могат да се считат за безопасни само при използване съгласно очакваната
им употреба и указанията, дадени от производителя. В конкретния случай изображенията и
начинът на представяне на продукта могат да
създадат предпоставка за различна употреба
спрямо очакв анията, поради което МЗ счита, че
подобни практики могат да създадат условия за
негативното въздействие върху човешкото здраве.“
Съгласно направена оценка на риска описаните стоки, макар че не са храни, имат такава
форма и външен вид, опаковка, етикетиране,
обем, количество или размер и може да се очаква
потребителите (деца) да ги объркат с храни и да
погълнат от съдържанието в тях. В случай че
стоките съдържат вредни за здравето химични
вещества, това би могло да доведе до сериозен риск
за здравето на детето и да предизвика отравяне.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
за здравето на детето.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

3469

Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 104
от 24 януари 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 32 съгласно протокол № 28 от
7.12.2018 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71,
ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, чл. 3, ал. 1 от Наредбата
за стоките, имитиращи храни, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
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и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.2 „Малки части“ и т. 8.4.
„Изпитване на опън“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, имитиращи храни, като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите:
– ключодържател, с прикачена стока, имитираща храна, изработена от дунапрен под формата
на бисквита;
– ключодържател, с прикачена стока, имитираща храна, изработена от дунапрен под формата на дребен сладкиш, с етикет с посочени
кодове – 5224 и 20052249.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки, и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно Наредбата за стоките, имитиращи
храни описаните стоки, макар че не са храни,
имат такава форма, цвят, външен вид и размер
и тъй като са изработени от стиропор, може да
се очаква потребителите (малки деца до 3 г.) да
ги объркат с храни (плодове), да отхапят от тях
и да погълнат малки части, което да причини
задавяне и последващо задушаване. Стоките са
във видимо несъответствие с изискванията за
безопасност съгласно БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични
свойства, т. 8.4. „Тест за устойчивост на опън“ и
т. 8.2. „Тест за малки части“, тъй като лесно се
отделят малки части и отделените малки части
влизат изцяло в цилиндъра за малки части и
съгласно направена оценка на риска представляват сериозен риск за здравето на потребителите
(малки деца до 3 г.).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов
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ЗАПОВЕД № 112
от 24 януари 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 32 съгласно протокол № 28 от
7.12.2018 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71,
ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, чл. 3, ал. 1 от Наредбата
за стоките, имитиращи храни, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.2. „Малки части“ и т. 8.4.
„Изпитване на опън“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, имитиращи храни, като стоки, представ
ляващи сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите:
– ключодържател, с прикачена стока, имитираща храна – царевица, изработена от дунапрен;
– ключодържател, с прикачена стока, имитираща храна с форма на курабия, изработена
от дунапрен.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно Наредбата за стоките, имитиращи
храни описаните стоки, макар че не са храни,
имат такава форма, цвят, външен вид и размер и
тъй като са изработени от стиропор, може да се
очаква потребителите (малки деца до 3 години)
да ги объркат с храни (плодове), да отхапят от
тях и да погълнат малки части, което да причини
задавяне и последващо задушаване. Стоките са
във видимо несъответствие с изискванията за
безопасност съгласно БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични
свойства“, т. 8.4. „ Тест за устойчивост на опън“
и т. 8.2. „Тест за малки части“, тъй като лесно се
отделят малки части и отделените малки части
влизат изцяло в цилиндъра за малки части и
съгласно направена оценка на риска представляват сериозен риск за здравето на потребителите
(малки деца до 3 години).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
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което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 години.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

3471

Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 136
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на комисията по т. 32 съгласно протокол № 28
от 7.12.2018 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс и протокол от изпитване № 7317666412821 от 10.10.2018 г.,
издаден от ИЦ „Алмитест“, София, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детско легло
марка „BABY ONE“, модел „SENZADE“, изработено от ПДЧ и МДФ, произход Турция, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно протокол от изпитване № 7317666412821
от 10.10.2018 г. детското легло марка „BABY ONE“,
модел „SENZADE“, не отговаря на изискванията за
безопасност съгласно БДС EN 716-1:2017 „Мебели.
Cгъваеми и несгъваеми детски легла за домашна
употреба. Част 1: Изисквания за безопасности“,
при тестване по методите съгласно БДС EN 7161:2017 и БДС EN 716-2:2017 по следните показатели:
– т. 4.4.1.4. „Малки части“, поради отделяне
на малки достъпни части от тапицерията;
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– т. 4.4.4.3. „Точки за срязване и притискане“,
тъй като има точки на срязване и притискане,
които се доближават на по-малко от 18 мм и
повече от 5 мм между люлеещата се част и основата на леглото;
– т. 4.4.7.3. „Здравина на основата на леглото“, тъй като основата на леглото се чупи при
изпитване;
– т. 4.4.8.1. „Подвижни стени на леглото“, тъй
като заключващите механизми на подвижната
стена не се задействат автоматично в горна позиция; в долна позиция стената не е над основата
на леглото; не са изпълнени изискванията за
разстояние от долния край на стената в долна
позиция от земята или други компоненти на
леглото;
– т. 4.4.8.2. „Разстояние между опорите и
горния край на стените“, тъй като разстоянието
от опорите и горния ръб на леглото е по-малко
от 500 мм;
– т. 6. „Инструкции за употреба“ – няма инструкции за употреба на български език;
– т. 7. „Маркировка“ – няма маркировка на
български език.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от нараняване на малки деца.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

3472

Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 137
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 32 съгласно протокол № 28 от
7.12.2018 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87,
чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изискванията за безопасност съгласно стандарт
БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на играчки. Част
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1: Механични и физични свойства“, т. 8.4. „Тест
за устойчивост на опън“ и т. 8.2 „Тест за малки
части“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
детски облекла с размери за деца до 3 години,
представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите:
– детски комплект от две части, марка „Tongs
baby“, туника и панталон със залепени бели камъчета в горната част на туниката, които се отделят
лесно, с прикачен към стоката етикет, съдържащ
следните данни: баркод 2016102830009, код 1028
PEMBE, общоприети символи за поддръжка, made
in Turkey, и пришит текстилен етикет с надпис:
100 % cotton, баркод и код;
– детски комплект от две части – клин и блуза, марка „BREEZE GIRLS“, с пришити перли,
които се отделят лесно, в горната част на блузата,
предлаган с хартиен етикет, поставен от дистрибутора, със следната информация на български
език: вид на стоката, цена и код 7236, и пришит от
вътрешната страна на блузата текстилен етикет,
поставен от производителя, със следните данни:
BREEZE GIRLS, model 11434, размер, 95 % cotton,
5 % elastаn, символи за третиране и поддръжка,
made in TURKEY;
– детска туника, марка „Breeze girls“, с надпис
„Breeze girls“, original since 1996, и апликация на
корона на лицевата част, с бродирани 4 цветя,
като във всяко едно има по една перла, която се
отделя лесно, с етикет със следните данни: код
7232, облекло, баркод 2000000072326, и пришит
текстилен етикет с надпис: Model 11264, 96 % cotton,
5 % elastan, made in Turkey, и посочени размери;
– детски комплект от две части – клин и
блуза, марка „J.N.S.“ със залепени бели камъчета на клина с формата на котета, които се
отделят лесно, с поставен от търговеца етикет с
информация относно: код 13941, вид на стоката,
цена и етикети от производителя със следната
информация: „J.N.S.“, 65 % cotton, 25 % polyester,
10 % elastane, символи за третиране и поддръжка,
made in CHINA, код № DJ-905.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Стоките не отговарят на изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на
играчки. Част 1: Механични и физични свойства“,
т. 8.4. „Тест за устойчивост на опън“, тъй като
лесно се отделят малки части, и т. 8.2. „Тест за
малки части“, тъй като отделените малки части
влизат изцяло в цилиндъра за малки части и съгласно направена оценка на риска представляват
сериозен риск за здравето на потребителите от
задавяне/задушаване (за малки деца до 3 години).
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На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 години.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

3473

Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 138
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 32 съгласно протокол № 28 от
7.12.2018 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71,
ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, чл. 3, ал. 1 от Наредбата
за стоките, имитиращи храни, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.2. „Малки части“ и т. 8.4.
„Изпитване на опън“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, имитиращи храни, като стоки, представ
ляващи сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите:
– стока, имитираща храна – 20 броя череши
със зелена телена дръжка, поставени в прозрачна
опаковка, с етикет, съдържащ информация на
български език: „череши стиропор 20 мм с телена
основа – 20 броя, произход Китай, неподходящ
за деца под 3 години, състав: стиропор, метал;
код 801833; баркод 3800930478231“;
– стока, имитираща храна – 50 броя череши
(малки), със зелена телена дръжка, поставени
в прозрачна опаковка, с етикет, съдържащ информация на български език: „череши стиропор
10 мм, с телена основа – 50 броя, произход Китай,
неподходящ за деца под 3 години, състав: стиропор, метал; код 801830; баркод 3800930478200“.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара

ВЕСТНИК
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и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно Наредбата за стоките, имитиращи
храни, описаните стоки, макар че не са храни,
имат такава форма, цвят, външен вид и размер и
тъй като са изработени от стиропор, може да се
очаква потребителите (малки деца до 3 години)
да ги объркат с храни (плодове), да отхапят от
тях и да погълнат малки части, което да причини
задавяне и последващо задушаване. Стоките са
във видимо несъответствие с изискванията за
безопасност БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на
играчки. Част 1: Механични и физични свойства“,
т. 8.4. „Тест за устойчивост на опън“ и т. 8.2.
„Тест за малки части“, тъй като лесно се отделят
малки части и отделените малки части влизат
изцяло в цилиндъра за малки части и съгласно
направена оценка на риска представляват серио
зен риск за здравето на потребителите (малки
деца до 3 години).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 години.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата заповед
е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

3474

Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 203
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 25 съгласно протокол № 2 от
7.02.2019 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87,
чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условия
та и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
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случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
т. 4.3 от стандарт БДС EN 13869:2016 „Запалки.
Изисквания за безопасност на запалки спрямо
деца. Изисквания за безопасност и методи за
изпитване“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на метална
газова запалка с необичаен външен вид във
формата на малък мобилен апарат с плъзгащ
се преден панел, чрез който се възпроизвежда
пламък, с надписи на задния панел: „Iphone“, „PC
0682CE“, поставена в кафява картонена кутия с
надписи: марка „CHEHGDONGCHENG“; номер:
DC1701-5, и арт. № 3134 (код на търговеца), като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Запалката не е безопасна по смисъла на
чл. 71, ал. 2 от Закона за защита на потребителите, тъй като не отговаря на изискванията за
безопасност съгласно т. 4.3 от стандарт БДС EN
13869 „Запалки. Изисквания за безопасност на
запалки спрямо деца. Изисквания за безопасност
и методи за изпитване“, поради това, че е с необичаен външен вид и е привлекателна за деца.
Съществува риск от пожар, тъй като дизайнът
(формата на телефон) я прави привлекателна за
децата, особено на възраст под 51 месеца. Поради
това е възможно децата да си играят с продукта
и да пострадат от изгаряния поради пламъка
или да причинят пожар. Стандартът БДС EN
13869:2016 въвежда хармонизирания европейски
стандарт EN 13869:2016, който е публикуван от
Европейската комисия в „Официален вестник“ на
Европейския съюз (2017/С 267/03 от 11.08.2017 г.)
съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно общата безопасност на продуктите.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от пожар.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
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Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

3475

Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 205
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 25 съгласно протокол № 2 от
7.02.2019 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87,
чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изискванията за безопасност съгласно стандарт
БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на играчки. Част
1: Механични и физични свойства“, т. 8.4. „Тест
за устойчивост на опън“ и т. 8.2. „Тест за малки
части“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
комплект от три части – долнище, блуза и суитчър, с изображения на звезди върху долнището
и суитчъра, върху които са залепени множество
малки камъчета, и прикрепена към горнището
брошка със секретна игла – звезда с висящи
панделки и мъниста, с пришит текстилен етикет
към суитчера със следната информация: „MC
miniclup“, 80 % pamuk, 20 % polyester, made in
Turkey“, както и допълнително прикрепен хартиен етикет с посочен баркод 8691014201167, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Стоката не отговаря на изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1: 1:2014+A1:2018
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.4. „Тест за устойчивост
на опън“, тъй като лесно се отделят малки части,
и т. 8.2. „Тест за малки части“, тъй като отделените малки части влизат изцяло в цилиндъра
за малки части и съгласно направена оценка на
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риска представляват сериозен риск за здравето
на потребителите от задавяне (за малки деца до
3 години).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 години.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

3476

Председател:
Д. Маргаритов

НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-444
от 25 март 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка
с т. III. 2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г.
на изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите (НАП) (ДВ, бр. 1 от 2018 г.)
нареждам:
1. В приложение № 1 към Заповед № ЗЦУ-1739
от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите да се впишe
следното задължено лице, за което Териториална
дирекция (ТД) на НАП „Големи данъкоплатци
и осигурители“ (ГДО) е компетентна съгласно
т. I. 3 от заповедта:
„
1157 205129200 ВАРЕНГОЛД БАНК АГ КЛОН
СОФИЯ
“
2. Заповедта влиза в сила от 1.04.2019 г. и
допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на
изпълнителния директор на НАП.

3546

Изпълнителен директор:
Г. Димитрова

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-244
от 17 април 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Изворище, община Бургас, област Бургас.

ВЕСТНИК
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 6.08.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3519
ЗАПОВЕД № РД-18-245
от 17 април 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Миролюбово, община Бургас, област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 6.08.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3520
ЗАПОВЕД № РД-18-246
от 22 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кочово, община Велики Преслав, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3521
ЗАПОВЕД № РД-18-247
от 22 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Асеново, община Никопол, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3522
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ЗАПОВЕД № РД-18-248
от 22 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Бацова махала, община Никопол, област
Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

3523

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-252
от 22 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дебово, община Никопол, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3527

ЗАПОВЕД № РД-18-249
от 22 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Въбел, община Никопол, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-253
от 22 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Жернов, община Никопол, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

3524

ЗАПОВЕД № РД-18-250
от 22 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Драгаш войвода, община Никопол, област
Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

3525

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

3528
ЗАПОВЕД № РД-18-254
от 22 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лозица, община Никопол, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3529

ЗАПОВЕД № РД-18-251
от 22 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Евлогиево, община Никопол, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-255
от 22 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Любеново, община Никопол, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

3526

3530
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ЗАПОВЕД № РД-18-256
от 22 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Муселиево, община Никопол, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3531
ЗАПОВЕД № РД-18-257
от 22 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Санадиново, община Никопол, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-260
от 23 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кости, община Царево, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

3535

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-261
от 23 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Фазаново, община Царево, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

3536

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

3532
ЗАПОВЕД № РД-18-258
от 22 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Новачене, община Никопол, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3533
ЗАПОВЕД № РД-18-259
от 23 април 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бродилово, община Царево, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3534

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗА ЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1742
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 8, чл. 22г, ал. 3 от ЗПСК,
чл. 7, ал. 1, т. 10 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол във връзка с
протоколно решение № 5533 от 25.04.2019 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол изменя Решение
№ 1684 от 18.08.2017 г. (ДВ, бр. 71 от 2017 г.),
като думите „поземлен имот № 000394 с площ
7076 кв. м, намиращ се в местността Калдъръма,
землището на с. Бояново“ се заменят с „поземлен имот с идентификатор 06001.58.394 с площ
7075 кв. м, намиращ се в местността Калдъръма,
с. Бояново“.

3477

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3604-П
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
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за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1708 от 4.12.2017 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 100 от 2017 г.) относно откриване на
процедура за приватизация и протоколно решение
№ 5539 от 25.04.2019 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на Министерството на вътрешните
работи, представляващ: поземлен имот № 000292
с площ 7500 кв. м, намиращ се в местността
Птицекомбинат, землището на с. Войводово,
община Хасково, област Хасково, представляващ
поземлен имот с идентификатор 11867.213.43, вед
но с построената в него сграда със специално
предназначение, със застроена площ от 126 кв. м,
с идентификатор 11867.213.43.1 (наричан по-нататък „имота“) да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 73 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 7000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
14 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515,
в срок до 11 ч. на 11-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицет о, оп ра вомощено да за к у пи т ръж ната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
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2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

3478

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3605-П
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 5, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1726 от 22.10.2018 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 91 от 2018 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 5540 от 25.04.2019 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Кърджали, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 40909.125.44 с площ 5784 кв. м,
намиращ се в област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, комплекс „Техникуми“,
заедно с построените в имота сгради: сграда с
идентификатор 40909.125.44.1 и сграда с идентификатор 40909.125.44.2 (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
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2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 2 100 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 100 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
400 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515,
в срок до 11 ч. на 17-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицет о, оп ра вомощено да за к у пи т ръж ната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 15 ч. българско време на 23-тия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост
върху земя на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 23-тия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 15 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

ВЕСТНИК
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3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

3479

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3606-П
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1715 от 5.06.2018 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 50 от 2018 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 5541 от 25.04.2019 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Разград, представляващ: поземлен имот с идентификатор 61710.13.160, с площ 26 482 кв. м, намиращ
се в гр. Разград, община Разград, област Разград,
ведно с построените в него 7 сгради с идентификатори: 61710.13.160.1, 61710.13.160.2, 61710.13.160.3,
61710.13.160.4, 61710.13.160.5, 61710.13.160.6 и
61710.13.160.7 (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 705 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 30 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
120 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515,
в срок до 11 ч. на 17-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицет о, оп ра вомощено да за к у пи т ръж ната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост
върху земя на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

3480

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3607-П
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1592 от 14.10.2014 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 88 от 2014 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
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№ 5542 от 25.04.2019 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Бургас, представляващ: урегулиран поземлен
имот ІІІ с площ 6190 кв. м от кв. 7, Промишлена
зона „Север“ по плана на гр. Карнобат, община
Карнобат, област Бургас (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 102 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
20 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515,
в срок до 11 ч. на 12-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицет о, оп равомощено да зак у пи т ръж ната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 15 ч. българско време на 17-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост
върху земя на територията на Република България;
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2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 15 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

3481

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3608-П
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1515 от 21.11.2011 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 96 от 2011 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 5543 от 25.04.2019 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.605.294 с площ 1953 кв. м, намиращ
се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 100 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 6000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
20 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515,
в срок до 11 ч. на 11-ия ден считано от датата на
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обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицет о, оп равомощено да зак у пи т ръж ната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост
върху земя на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

3482

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3609-П
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
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търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1515 от 21.11.2011 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 96 от 2011 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 5544 от 25.04.2019 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.605.295, с площ 2020 кв. м, намиращ
се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 101 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
20 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515,
в срок до 11 ч. на 11-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицет о, оп ра вомощено да за к у пи т ръж ната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 18-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
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в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост
върху земя на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 18-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

3483

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3610-П
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1682 от 18.08.2017 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 71 от 2017 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 5545 от 25.04.2019 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 87374.515.98, с площ 3615 кв. м, намиращ
се на ул. Ямболен, гр. Ямбол, община Ямбол,
област Ямбол (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 41 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
6000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и след-
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приватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 414,
в срок до 11 ч. на 14-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицет о, оп ра вомощено да за к у пи т ръж ната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 13 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост
върху земя на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 13 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

3484

Изпълнителен директор:
П. Александрова
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РЕШЕНИЕ № 3611-П
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1712 от 9.03.2018 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 26 от 2018 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 5546 от 25.04.2019 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област Ямбол, представляващ: самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 87374.537.66.6.5, със застроена
площ 129,80 кв. м, с предназначение: за склад,
намиращ се на ет. 1 в сграда с идентификатор
87374.537.66.6 на ул. Каранова № 2, гр. Ямбол,
община Ямбол, област Ямбол (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 65 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
6000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 414,
в срок до 11 ч. на 16-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
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2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 15 ч. българско време на 23-тия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 23-тия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 15 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
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Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3612-П
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1705 от 20.10.2017 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 87 от 2017 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 5547 от 25.04.2019 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 87374.511.402, с площ 400 кв. м, намиращ се в Индустриална зона, гр. Ямбол, община
Ямбол, област Ямбол, ведно с построената в
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него сграда с идентификатор 87374.511.402.1, със
застроена площ 284 кв. м (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 40 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
5000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 414,
в срок до 11 ч. на 14-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицет о, оп равомощено да зак у пи т ръж ната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 19-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
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ОБЩИНА ГР. БЯЛА,
ОБЛАСТ ВАРНА

2.9. търгът ще се проведе на 19-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

РЕШЕНИЕ 61-386
от 4 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бяла, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за изграждане на подземна оптична мрежа за електронни
съобщения на територията на община Бяла.
област Варна.

Изпълнителен директор:
П. Александрова

Председател:
С. Кирова

3486

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 807
от 22 април 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 774 от
4.12.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 11.06.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на почивна база
„Ашиклар“, състояща се от ПИ с ид. 03928.183.9
и ПИ с ид. 03928.183.10, гр. Берковица, общински
нежилищен имот, предоставен за стопанисване
и управление на „Софийски имоти“ – ЕАД, като
правоприемник на „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 261 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 26 100 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.06.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.

3597

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

3548

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1457
от 25 април 2019 г.
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, отменя Решение № 251 от 17.05.2012 г.
на ВТОбС (ДВ, бр. 46 от 2012 г.), касаещо откриване на процедура за приватизация на обособен
обект „Офисни помещения“ с идентификатор
10447.502.189.2.4 съгласно КККР на гр. Велико
Търново, и Решение № 437 от 27.10.2016 г. на
ВТОбС (ДВ, бр. 92 от 2016 г.) в частта по т. І-1,
касаеща промяна в наименованието на обект
„Офисни помещения“ с идентификатор 10447.502.
189.2.4 съгласно КККР на гр. Велико Търново, и в
частта по т. ІІ, касаеща приемане на актуал изиран
анализ на правното състояние, нова начална цена,
начин на приватизация, дата на търга, стъпка за
наддаване, размер на депозита за участие в търга
за продажба на обособен обект със стопанско
предназначение, представляващ „Офисни помещения“, с идентификатор 10447.502.189.2.4 съгласно
КККР на гр. Велико Търново.
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2019 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищeн имот със стопанско
предназначение, представляващ „Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.13
по КККР на гр. Велико Търново, в сграда № 2,
построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189
и с административен адрес ул. Н. Габровски
№ 78, гр. Велико Търново, представляващ офис 1,
заедно с 1,7876 % идеални части от общите части
на сградата и 1,1579 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор
10447.502.189 съобразно ЗП на самостоятелния
обект“ – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
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3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.

3487

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 1458
от 25 април 2019 г.
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, отменя Решение № 251 от 17.05.2012 г.
на ВТОбС (ДВ, бр. 46 от 2012 г.), касаещо откриване на процедура за приватизация на обособен
обект „Офисни помещения“ с идентификатор
10447.502.189.2.4 съгласно КККР на гр. Велико Търново, и Решение № 437 от 27.10.2016 г.
на ВТОбС (ДВ, бр. 92 от 2016 г.) в частта по
т. І-1, касаеща промяна в наименованието на
обект „Офисни помещения“ с идентификатор
10447.502.189.2.4 съгласно КККР на гр. Велико
Търново, и в частта по т. ІІ, касаеща приемане
на актуализиран анализ на правното състояние,
нова начална цена, начин на приватизация,
дата на търга, стъпка за наддаване, размер на
депозита за участие в търга за продажба на
обособен обект със стопанско предназначение,
представляващ „Офисни помещения“, с идентификатор 10447.502.189.2.4 съгласно КККР на
гр. Велико Търново.
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2019 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищeн имот със стопанско
предназначение, представляващ „Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.14
по КККР на гр. Велико Търново, в сграда № 2,
построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189
и с административен адрес ул. Н. Габровски
№ 78, гр. Велико Търново, представляващ офис 2,
заедно с 3,2541 % идеални части от общите
части на сградата и 2,1077 % идеални части от
правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 съобразно ЗП на самостоятелния обект“ – собственост на Община Велико
Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
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Председател:
В. Спирдонов
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РЕШЕНИЕ № 1459
от 25 април 2019 г.
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, отменя Решение № 251 от 17.05.2012 г.
на ВТОбС (ДВ, бр. 46 от 2012 г.), касаещо откриване на процедура за приватизация на обособен
обект „Офисни помещения“ с идентификатор
10447.502.189.2.4 съгласно КККР на гр. Велико Търново, и Решение № 437 от 27.10.2016 г. на ВТОбС
(ДВ, бр. 92 от 2016 г.) в частта по т. І-1, касаеща
промяна в наименованието на обект „Офисни
помещения“ с идентификатор 10447.502.189.2.4
съгласно КККР на гр. Велико Търново, и в частта
по т. ІІ, касаеща приемане на актуализиран анализ на правното състояние, нова начална цена,
начин на приватизация, дата на търга, стъпка
за наддаване, размер на депозита за участие в
търга за продажба на обособен обект със стопанско предназначение, представляващ „Офисни
помещения“, с идентификатор 10447.502.189.2.4
съгласно КККР на гр. Велико Търново.
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2019 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищeн имот със стопанско
предназначение, представляващ „Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.15
по КККР на гр. Велико Търново, в сграда № 2,
построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189
и с административен адрес ул. Н. Габровски
№ 78, гр. Велико Търново, представляващ офис 3,
заедно с 2,7136 % идеални части от общите части
на сградата и 1,7576 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор
10447.502.189 съобразно ЗП на самостоятелния
обект“ – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
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Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 1460
от 25 април 2019 г.
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, отменя Решение № 251 от 17.05.2012 г.
на ВТОбС (ДВ, бр. 46 от 2012 г.), касаещо откриване на процедура за приватизация на обособен
обект „Офисни помещения“ с идентификатор
10447.502.189.2.4 съгласно КККР на гр. Велико
Търново, и Решение № 437 от 27.10.2016 г. на ВТОбС
(ДВ, бр. 92 от 2016 г.) в частта по т. І-1, касаеща
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промяна в наименованието на обект „Офисни
помещения“ с идентификатор 10447.502.189.2.4
съгласно КККР на гр. Велико Търново, и в частта
по т. ІІ, касаеща приемане на актуализиран анализ на правното състояние, нова начална цена,
начин на приватизация, дата на търга, стъпка
за наддаване, размер на депозита за участие в
търга за продажба на обособен обект със стопанско предназначение, представляващ „Офисни
помещения“, с идентификатор 10447.502.189.2.4
съгласно КККР на гр. Велико Търново.
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2019 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищeн имот със стопанско
предназначение, представляващ „Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.12
по КККР на гр. Велико Търново, в сграда № 2,
построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189
и с административен адрес ул. Н. Габровски
№ 78, гр. Велико Търново, представляващ офис 4,
заедно с 2,5937 % идеални части от общите части
на сградата и 1,6800 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор
10447.502.189 съобразно ЗП на самостоятелния
обект“ – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
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Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 1461
от 25 април 2019 г.
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, отменя Решение № 251 от 17.05.2012 г.
на ВТОбС (ДВ, бр. 46 от 2012 г.), касаещо откриване на процедура за приватизация на обособен
обект „Офисни помещения“ с идентификатор
10447.502.189.2.4 съгласно КККР на гр. Велико
Търново, и Решение № 437 от 27.10.2016 г. на ВТОбС
(ДВ, бр. 92 от 2016 г.) в частта по т. І-1, касаеща
промяна в наименованието на обект „Офисни
помещения“ с идентификатор 10447.502.189.2.4
съгласно КККР на гр. Велико Търново, и в частта
по т. ІІ, касаеща приемане на актуализиран анализ на правното състояние, нова начална цена,
начин на приватизация, дата на търга, стъпка
за наддаване, размер на депозита за участие в
търга за продажба на обособен обект със стопанско предназначение, представляващ „Офисни
помещения“, с идентификатор 10447.502.189.2.4
съгласно КККР на гр. Велико Търново.
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ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2019 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищeн имот със стопанско
предназначение, представляващ „Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.11
по КККР на гр. Велико Търново, в сграда № 2,
построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189
и с административен адрес ул. Н. Габровски
№ 78, гр. Велико Търново, представляващ офис 5,
заедно с 0,9110 % идеални части от общите
части на сградата и 0,5901 % идеални части от
правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 съобразно ЗП на самостоятелния обект“ – собственост на Община Велико
Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.

3491

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 1462
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2019 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищeн имот със стопанско
предназначение, представляващ „Сграда с идентификатор 36837.501.799.3 по КККР на гр. Килифарево, с административен адрес гр. Килифарево,
пл. България № 4, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху поземлен
имот с идентификатор 36837.501.799.3 съобразно
застроената площ върху поземления имот“ – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.

3492

Председател:
В. Спирдонов
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-87
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол № РД-18-173 от
12.11.2018 г., протокол № РД-18-23 от 6.03.2019 г.,
протокол № РД-18-26 от 6.03.2019 г. и протокол
№ РД-18-48 от 8.04.2019 г. на комисията по чл. 28б
от ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 и регистъра към
него за землището на с. Горна Гращица, община
Кюстендил, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

3500

Областен управител:
В. Янев

ЗАПОВЕД № ДС-20-88
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол № РД-18-181 от
12.11.2018 г., протокол № РД-18-26 от 6.03.2019 г. и
протокол № РД-18-44 от 8.04.2019 г. на комисията
по чл. 28б от ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 и регистъра
към него за землището на с. Шипочано, община
Кюстендил, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

3501

Областен управител:
В. Янев

ЗАПОВЕД № ДС-20-89
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол № РД-18-175 от
12.11.2018 г., протокол № РД-18-25 от 6.03.2019 г.,
протокол № РД-18-26 от 6.03.2019 г. и протокол
№ РД-18-47 от 8.04.2019 г. на комисията по чл. 28б
от ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 и регистъра към
него за землището на с. Долна Гращица, община
Кюстендил, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

3502

Областен управител:
В. Янев
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ЗАПОВЕД № ДС-20-90
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол № РД-18-177 от
12.11.2018 г., протокол № РД-18-24 от 6.03.2019 г.,
протокол № РД-18-26 от 6.03.2019 г. и протокол
№ РД-18-49 от 8.04.2019 г. на комисията по чл. 28б
от ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 и регистъра към него
за землището на с. Стенско, община Кюстендил,
област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
3503
ЗАПОВЕД № ДС-20-91
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол № РД-18-179 от
12.11.2018 г., протокол № РД-18-26 от 6.03.2019 г.
и протокол № РД-18-46 от 8.04.2019 г. на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ одобрявам плана
на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 и
регистъра към него за землището на с. Вратца,
община Кюстендил, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
3504
ЗАПОВЕД № ДС-20-92
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол № РД-18-171 от
12.11.2018 г., протокол № РД-18-22 от 6.03.2019 г.,
протокол № РД-18-26 от 6.03.2019 г. и протокол
№ РД-18-45 от 8.04.2019 г. на комисията по чл. 28б
от ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 и регистъра към него за
землището на с. Раждавица, община Кюстендил,
област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
3505

ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 693
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет –
гр. Мездр а, реши:

С Т Р.
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Одобрява проект за подробен устройствен
план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии): „Изграж дане на
трасе с цел осигуряване на транспортен дост ъп до поземлени имоти с идентификатори
№ 24668.1.114 и 24668.1.115 – собственост на „Йотов Стоун“ – ЕООД, № 24668.1.113, 24668.11.36,
2 4 6 6 8.11. 37 и 2 4 6 6 8.1.2 0 9 – с о б с т в ено с т н а
„С. Т. Слънчев рай“ – ЕООД, и № 24668.1.203 и
24668.1.207 – собственост на С. Токяй, по одобрена със Заповед № РД-18-928 от 18.12.2017 г.
кадастрална карта и кадастрални регистри за
с. Дърманци, община Мездра.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

3506

Председател:
Я. Нинова

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 646
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 12 от протокол № 5 от 17.04.2019 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на Община Мъглиж
Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на действащия кадастрален план и плана
за регулация и застрояване на с. Ягода, община
Мъглиж, одобрен със Заповед № 132 от 11.03.1991 г.,
за разделяне на УПИ І-960 в кв. 45 на два нови
урегулирани поземлени имота, както следва:
– УПИ ІІІ, отреден за нов имот пл. № 1726 с
площ 9761 кв. м; за новообразувания УПИ ІІІ1726 се установява устройствена зона за обществено обслужване – Оо, свободно нискоетажно
застрояване (до 10 м), допълващо застрояване
по границите на имота с височина – до 3,60 м,
максимална плътност – до 40 %, минимално
озеленена площ – 20 %, и Кинт. – до 1,20;
– УПИ ІV, отреден за нов имот пл. № 1725 с
площ 6008 кв. м; за новообразувания УПИ ІV-1725
се установява устройствена зона за обществено обслужване – Оо, „училище“, свободно ниское тажно
застрояване (до 10 м), допълващо застрояване
по границите на имота с височина – до 3,60 м,
максимална плътност – до 40 %, минимално
озеленена площ – 20 %, и Кинт. – до 1,20.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж пред Административния
съд – Стара Загора.

3570

Председател:
Ст. Христов

РЕШЕНИЕ № 647
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 13 от протокол № 5 от 17.04.2019 г. на Експертния съвет по
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устройство на територията на Община Мъглиж
Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на действащия кадастрален план и
плана за регулация и застрояване на с. Ветрен,
община Мъглиж, одобрен със Заповед № 771 от
22.05.1987 г., за разделяне на УПИ І-270 в кв. 77
на три нови урегулирани поземлени имота, както
следва:
– УПИ ІІ, отреден за нов имот пл. № 844 с
площ 4376 кв. м; за новообразувания УПИ ІІ-844
се установява устройствена зона за обществено
обслужване – Оо, „детска градина“, свободно
нискоетажно застрояване (до 10 м), допълващо
застрояване по границите на имота с височина – до
3,60 м, максимална плътност – до 40 %, минимално озеленена площ – 20 %, и Кинт. – до 1,20;
– УПИ ІІІ, отреден за нов имот пл. № 843 с
площ 5031 кв. м; за новообразувания УПИ ІІІ843 се установява устройствена зона за обществено обслужване – Оо, свободно нискоетажно
застрояване (до 10 м), допълващо застрояване
по границите на имота с височина – до 3,60 м,
максимална плътност – до 40 %, минимално
озеленена площ – 20 %, и Кинт. – до 1,20;
– УПИ ІV, отреден за нов имот пл. № 842 с
площ 6304 кв. м; за новообразувания УПИ ІV-842
се установява устройствена зона за обществено обслужване – Оо, „училище“, свободно нискоетажно
застрояване (до 10 м), допълващо застрояване
по границите на имота с височина – до 3,60 м,
максимална плътност – до 30 %, минимално
озеленена площ – 40 %, и Кинт. – до 0,60.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.

3571

Председател:
Ст. Христов

РЕШЕНИЕ № 649
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 7 от протокол № 5 от 17.04.2019 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на Община Мъглиж
Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на действащия кадастрален план и
плана за регулация и застрояване на с. Дъбово,
община Мъглиж, одобрен със Заповед № 162 от
9.05.2005 г., за разделяне на УПИ І-336 в кв. 57 и
образуване на два броя урегулирани поземлени
имота, както следва:
– УПИ Х с нов пл. № 901, с площ 2129 кв. м
и се установява устройствена зона за обществено обслужване – Оо, свободно нискоетажно
застрояване (до 10 м), допълващо застрояване
по границите на имота с височина – до 3,60 м,
максимална плътност – до 40 %, минимално
озеленена площ – 20 %, и Кинт. – до 1,20;
– УПИ XII с нов пл. № 900, с площ 6461 кв. м и
се установява устройствена зона за обществено обслужване – Оо, „детска градина“, свободно ниско
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етажно застрояване (до 10 м), допълващо застрояване по границите на имота с височина – до 3,60 м,
максимална плътност – до 30 %, минимално
озеленена площ – 40 %, и Кинт. – до 0,60.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.

3572

Председател:
Ст. Христов

РЕШЕНИЕ № 650
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 14 от протокол № 5 от 17.04.2019 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на Община Мъглиж
Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на действащия кадастрален план и плана
за регулация и застрояване на с. Дъбово, община
Мъглиж, одобрен с Решение № 162 от 9.05.2005 г.,
за разделяне на УПИ VІ-335, 867 в кв. 57 на два
нови урегулирани поземлени имота, както следва:
– УПИ ХІ, отреден за нов имот пл. № 902 с
площ 6566 кв. м; за новообразувания УПИ ХІ-902
се установява устройствена зона за обществено
обслужване – Оо, „детска градина“, свободно
нискоетажно застрояване (до 10 м), допълващо
застрояване по границите на имота с височина – до
3,60 м, максимална плътност – до 40 %, минимално озеленена площ – 20 %, и Кинт. – до 1,20;
– УПИ ХІІІ, отреден за нов имот пл. № 903 с
площ 15 808 кв. м; за новообразувания УПИ ХІІІ903 се установява устройствена зона за обществено
обслужване – Оо, „училище“, свободно ниско
етажно застрояване (до 10 м), допълващо застрояване по границите на имота с височина – до 3,60 м,
максимална плътност – до 40 %, минимално
озеленена площ – 20 %, и Кинт. – до 1,20.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.

3573

Председател:
Ст. Христов

РЕШЕНИЕ № 651
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 9 от протокол № 5 от 17.04.2019 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на Община Мъглиж
Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на действащия кадастрален план и
плана за регулация и застрояване за разделяне
на УПИ VIII-101 и УПИ IX-101 – „училище“ и
„детска градина“, в кв. 34 по плана на с. Юлиево,
община Мъглиж, одобрен със Заповед № 777 от
26.05.1987 г., и образуване на два броя нови урегулирани поземлени имота, както следва:
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– УПИ VIII с нов пл. № 531 с площ 4483 кв. м
и се установява устройствена зона за обществено обслужване – Оо, свободно нискоетажно
застрояване (до 10 м), допълващо застрояване
по границите на имота с височина – до 3,60 м,
максимална плътност – до 40 %, минимално
озеленена площ – 20 %, и Кинт. – до 1,20;
– УПИ IХ с нов пл. № 530 с площ 2605 кв. м и
се установява устройствена зона за обществено обслужване – Оо, „детска градина“, свободно ниско
етажно застрояване (до 10 м), допълващо застроя
ване по границите на имота с височина – до 3,60 м,
максимална плътност – до 30 %, минимално
озеленена площ – 40 %, и Кинт. – до 0,60.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Ст. Христов
3574
РЕШЕНИЕ № 652
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 11 от протокол № 5 от 17.04.2019 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на Община Мъглиж
Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на действащия кадастрален план и плана
за регулация и застрояване на с. Ягода, община
Мъглиж, одобрен със Заповед № 132 от 11.03.1991 г.,
за разделяне на УПИ ІV-990 в кв. 49 на два нови
урегулирани поземлени имота, както следва:
– УПИ ХХІХ, отреден за нов имот пл. № 1728 с
площ 8374 кв. м; за новообразувания УПИ ХХІХ1728 се установява устройствена зона за обществено обслужване – Оо, „детска градина“,
свободно нискоетажно застрояване (до 10 м),
допълващо застрояване по границите на имота с
височина – до 3,60 м, максимална плътност – до
30 %, минимално озеленена площ – 40 %, и
Кинт. – до 0,60;
– У ПИ Х Х V ІІІ, о т реден за нов имо т
пл. № 1727 с площ 3114 кв. м; за новообразувания УПИ ХХVІІІ-1727 се установява устройствена
зона за обществено обслужване – Оо, свободно
нискоетажно застрояване (до 10 м), допълващо
застрояване по границите на имота с височина – до
3,60 м, максимална плътност – до 30 %, минимално озеленена площ – 40 %, и Кинт. – до 0,60.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Ст. Христов
3575
РЕШЕНИЕ № 653
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 10 от протокол № 5 от 17.04.2019 г. на Експертния съвет по
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устройство на територията на Община Мъглиж
Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на действащия кадастрален план и плана за
регулация и застрояване за разделяне на УПИ V
и УПИ IV-355 в кв. 29 на с. Тулово, община Мъглиж, одобрен със Заповед № 1020 от 26.06.1976 г.,
и образуване на три броя урегулирани поземлени
имота за разделяне, както следва:
– УПИ IV с нов пл. № 687, с площ 2745 кв. м
и се установява устройствена зона за обществено
обслужване – Оо, „културен дом“, свободно ниско
етажно застрояване (до 10 м), допълващо застрояване по границите на имота с височина – до 3,60 м,
максимална плътност – до 40 %, минимално
озеленена площ – 20 %, и Кинт. – до 1,20;
– УПИ V с нов пл. № 687, с площ 800 кв. м
и се установява устройствена зона за обществено обслужване – Оо, свободно нискоетажно
застрояване (до 10 м), допълващо застрояване
по границите на имота с височина – до 3,60 м,
максимална плътност – до 40 %, минимално
озеленена площ – 20 %, и Кинт. – до 1,20;
– УПИ VI с нов пл. № 688, с площ 167 кв. м
и се установява устройствена зона за техническа
инфраструктура „За трафопост“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Ст. Христов
3576
РЕШЕНИЕ № 654
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 8 от протокол № 5 от 17.04.2019 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на Община Мъглиж
Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на действащия кадастрален план и плана за
регулация и застрояване на с. Тулово, община Мъглиж, одобрен със Заповед № 1020 от 26.06.1976 г.
за разделяне на УПИ ІV-348, кв. 30, на два нови
урегулирани поземлени имота, както следва:
– УПИ V, отреден за нов имот пл. № 684, с
площ 5145 кв. м; за новообразувания УПИ V-684
се установява устройствена зона за обществено обслужване – Оо, „училище“, свободно ниское тажно
застрояване (до 10 м), допълващо застрояв ане
по границите на имота с височина – до 3,60 м,
максимална плътност – до 40 %, минимално
озеленена площ – 20 %, и Кинт. – до 1,20;
– УПИ VІ, отреден за нов имот пл. № 686 с
площ 681 кв. м; за новообразувания УПИ VІ-686
се установява устройствена зона за обществено
обслужване – Оо, свободно нискоетажно застрояване (до 10 м), допълващо застрояване по
границите на имота с височина – до 3,60 м, максимална плътност – до 40 %, минимално озеленена
площ – 20 %, и Кинт. – до 1,20.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Ст. Христов
3577
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РЕШЕНИЕ № 655
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 6 от протокол № 5 от 17.04.2019 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на Община Мъглиж
Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на действащия кадастрален план и плана
за регулация и застрояване на с. Tулово, община
Мъглиж, за УПИ ІІІ-349 в кв. 30 – „детска градина“. Изменението на плана за регулация предвижда
образуване на нов урегулиран поземлен имот с
нов идентификатор, граници и площ, както следва:
– УПИ VІІ, отреден за нов имот пл. № 685 с
площ 1147 кв. м; за новообразувания УПИ VІІ685 се установява устройствена зона за обществено обслужване – Оо, свободно нискоетажно
застрояване (до 10 м), допълващо застрояване
по границите на имота с височина – до 3,60 м,
максимална плътност – до 40 %, минимално озеленена площ – 20 %, и Кинт. – до 1,20.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Ст. Христов
3578

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 1104
от 29 март 2019 г.
На основание чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА поради възникнали инвестиционни
намерения на възложителя и необходимост от
осигуряване на трасе за изграждане на техническа
инфраструктура Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Довеждащ водопровод от деривация „Камчия“
до напорен водопровод „Поморие“ и сервитут,
п рем и на ва щ и п рез и мо т и в м. Водоем и т е,
землището на с. Лъка: ПИ 2.54 (пасище, мера,
собственост на „Трем – транс“ – ЕООД) и ПИ
2.56 (пасище, мера, собственост на „Лъка клуб
пропърти“ – АД), като участъкът, предвиден за
реконструкция, е ситуиран по съществуващото
трасе на водопровода, с L = 346 м.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов
3564
РЕШЕНИЕ № 1105
от 29 март 2019 г.
На основание чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА и възникнали инвестиционни
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намерения на възложителя и необходимост от
осигуряване на трасе за изграждане на техническа
инфраструктура Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Довеждащ колектор от
новоизградена ревизионна шахта до съществуваща
шахта пред ПСОВ гр. Поморие – гравитачен“,
и сервитут, преминаващи през имоти в землището на гр. Поморие: ПИ 57491.16.68 – овощни
насаждения, общинска частна собственост, ПИ
57491.16.449 – населени места, собственост на
Максим Йовчев Пенев, Павел Петров Зарев,
Жана Данаилова Зарева, Татяна Петрова Пенева,
Кръстьо Георгиев Златарев, ПИ 57491.16.535 и
ПИ 57491.16.536 – полски пътища, общинска
публична собственост, ПИ 57491.16.547 – път
ІV клас, общинска публична собственост, ПИ
57491.20.589 – нива, ДПФ – МЗГА Р – КОС; с
дължина на трасето L = 841 м.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.

3568

Председател:
А. Адамов

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 812
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за „Трасе на електропровод и водопровод“ и
„Трасе за проектиране на пътен достъп“ въз
основа на утвърдена площадка за проектиране с Решение № 25 от 29.11.2018 г. на МЗХГ,
ОД „Земеделие“ – Пловдив, Комиси я за земеделск и земи, засягащи ПИ – 000411 – път
II клас „Пловдив – Брезово“, ПИ – 034024 и
ПИ – 400076 – полски пътища, публична общинска собственост, и ПИ – 000418 – напоителен
канал – публична общинска собственост, за
захранване на УПИ – 034001, 034002, 034010 – обществено и делово обслужване, хипермаркет за
хранителни и нехранителни продукти, местност
Казаните в землището на гр. Раковски, област
Пловдив, община Раковски. (Решение № III,
взето с протокол № 14 от 10.04.2019 г. на ЕСУТ
при Община Раковски).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния съд – Пловдив.
Председател:
Г. Лесов
3612
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № ДС-04-00002
от 23 април 2019 г.
В Областна администрация Ямбол е постъпило заявление вх. № ОУ-04162/7.12.2018 г. от
„Демикс инженеринг“ – ООД, представлявано
от управител Росица Атанасова Бончева, ЕИК
128565946, със седалище и адрес на управление:
с. Кабиле, община „Тунджа“, ул. Средец № 6,
упълномощен представител на Община „Тунджа“
съгласно пълномощно от 11.07.2018 г. от кмета на
община „Тунджа“ и споразумение от 7.08.2018 г.
между „Демикс инженеринг“ – ООД, и Община
Ямбол за одобряване на комплексен проект за
инвестиционна инициатива (КПИИ) за линеен
обект, разположен на територията на две общини:
община Ямбол и община „Тунджа“.
КПИИ е съставен от две части:
1. проект на ПУП – парцеларен план;
2. инвестиционен проект в части: „Геодезия“
и „ВиК“.
Инвестиционият проект е оценен по чл. 142,
ал. 6, т. 2 от ЗУТ за съответствието му със съществени изисквания към строежите с комплексен
доклад, изготвен от регистрирана фирма консултант – СК „Алмекс“ – ЕООД, Ямбол.
Проек т ът за П У П – парцеларен план по
чл. 110, ал. 1, т. 5 е изработен съгласно Заповед
№ ДС-04-00009 от 17.09.2018 г. на областния управител на област Ямбол по чл. 124а, ал. 3 от
ЗУТ за разрешаване изработване на ПУП – ПП
и одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ.
На основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12,
изречение второ от ЗУТ ПУП – ПП е обявен
от Община Ямбол в „Държавен вестник“, бр. 2
от 2019 г., и от Община „Тунджа“ в ДВ, бр. 108
от 2018 г.
В законоустановения срок не са постъпили
възражения по обявения ПУП – ПП съгласно
констативен протокол от 5.03.2019 г. на Община
Ямбол и от 30.01.2019 г. на Община „Тунджа“.
Към преписката за одобряване на частите от
КПИИ са приложени следните документи:
– Заповед № ДС-04-00009 от 17.09.2018 г. на
областния управител на област Ямбол по чл. 124а,
ал. 3 от ЗУТ за разрешаване изработване на
ПУП – ПП и одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ;
– Комплексен доклад, изготвен от СК „Алмекс“ – ЕООД, Ямбол, представляван от управителя Альонушка Чанкова, оправомощена
да упражнява оценяване на съответствие на
инвестиционните проекти с удостоверение № РК0482/1.06.2015 г., с валидност до 1.06.2020 г., издадено от Дирекция за национален строителен
контрол (ДНСК);
– Заповед № РД-01-00048 от 22.03.2019 г. на
областния управител за назначаване на Областен
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) за разглеждане и приемане на проекта за
ПУП – ПП за обект по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ;
– протокол от 3.04.2019 г. на ОЕСУТ, с който е
разгледан и приет проект на ПУП – ПП за обекта;
– удостоверение изх. № 25-179170/25.10.2018 г.,
издадено от СГКК – Ямбол;
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– становище изх. № 872 от 7.11.2018 г. на PC
ПБЗН – Ямбол;
– предварителен договор с „ВиК“ – ЕООД,
Ямбол, № 138 от 30.10.2018 г.;
– писмо изх. № 2801-03982 от 5.03.2019 г. на
Община Ямбол за извършеното съобщаване по
реда на чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
– констативен протокол на Община Ямбол от
5.03.2019 г. за непостъпили възражения;
– писмо изх. № 06-00-151-(1) от 6.02.2019 г. на
Община „Тунджа“ за извършеното съобщаване
по реда на чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
– констативен протокол на Община „Тунджа“
от 30.01.2019 г. за непостъпили възражения.
Поземлените имоти, през които минава трасето на водопровода по КККР, са:
– в з ем л и ще т о на г р. Я м б ол: П И
№ 87374.69.644 – местен път IV клас – публична
общинска собственост; ПИ № 87374.69.656 – полски път – публична общинска собственост;
– в з ем л и ще т о на с. К аби ле: П И
№ 35028.26.57 – полски път – публична общинска собственост; ПИ № 35028.29.47 – полски
път – публична общинска собственост.
От представената преписка за одобрение
на КПИИ е видно, че същият е съгласуван с
необходимите заинтересу вани териториални
администрации и специализираните контролни
органи и експлоатационни дружества съгласно
чл. 128, ал. 6 по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ (в
редакцията му от ДВ, бр. 82 от 2012 г.).
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 129, ал. 3, т. 1, чл. 143, ал. 1,
т. 1, чл. 145, ал. 1, т. 2 и чл. 150, ал. 6 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ) и посочените
документи одобрявам комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Водопровод ∅ 90
за захранване на ПИ 35028.26.59 и ПИ 35028.26.60
по КККР на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол“, в части: 1. подробен устройствен
план – парцеларен план; 2. инвестиционен проект,
съгласно приетите и одобрени текстови и
графични части, представляващи неразделна част
от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване пред
Административния съд – Ямбол, в 30-дневен срок
от обнародването є чрез областния управител на
област Ямбол.

3538

Областен управител:
Д. Иванов

3. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-41
от 14.05.2019 г. за обект: Път ІI-18 Софийски
околовръстен път в участъка от км 0+780 до км
6+308,17, подобект: Реконструкция на водопровод ∅ 500/400 чугун при път за с. Мрамор, при
условията на чл. 60 от АПК. Предварителното
изпълнение може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението
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за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
3702
3. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-42 от 15.05.2019 г. за обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от
км 15+500 до км 30+170 и етапна връзка“, при
условията на чл. 60 от АПК. Предварителното
изпълнение може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
3719
21. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедури за избор
на административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Окръжна прокуратура – Монтана – изтичащ мандат;
1.2. Окръжна прокуратура – Добрич – изтичащ мандат;
1.3. Окръжна прокуратура – Търговище – изтичащ мандат.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
3628
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74. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим
имот № С190022-091-0000314/8.05.2019 г. възлага
на Явор Красимиров Недев с адрес: Сливен,
ул. Княз Батенберг № 2, вх. В, ап. 3, следните недвижими имоти, намиращи се в УПИ с
идентификатор 68134.1006.848, в София, област
София, Столична община – район „Триадица“, м.
Манастирски ливади-изток, кв. 64: 1. 12,50/4275,00
идеални части от нанесения в кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. София,
одобрени със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с идентификатор 68134.1006.848.6.52, с адрес на имота
от кадастъра: гр. София, район „Триадица“, ж.к.
Манастирски ливади. Самостоятелният обект
се намира в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1006.848, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта:
68134.1006.848.6.51, който самостоятелен обект е
разположен на ниво едно, които идеални части
съответстват по площ и за които идеални части е
обособено реално ползване на паркомясто № 36Л,
намиращо се на второ ниво в общия сутерен на
Секция „Л“ и Секция „М“, което паркомясто е
с площ 12,50 кв. м, при граници: паркомясто
№ 37Л, маневрено пространство, паркомясто
№ 35Л и двор, заедно с припадащите му се
0,29 % идеални части от общите части на общия
подземен паркинг на комплекса, който е с обща
площ 9504,27 кв. м и се намира в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Г“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Д“, и Секция „Е“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Ж“,
в сутерена, който е на едно ниво в Секция „И“,
и Секция „К“, в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Л“ и Секция „М“,
в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Н“ и Секция „П“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен паркинг) „С-1“, и в сутерен – първо ниво,
и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен
паркинг) „С-2“, които идеални части, изчислени
в квадратни метри, представляват 15,29 кв. м,
като общата к вадрат у ра на парком ястото с
включени идеални части е 27,79 кв. м, заедно
със съответните идеални части от правото на
строеж върху гореописания урегулиран поземлен
имот, върху който се изгражда подробно описаният по-горе комплекс. 2. 12,50/4275,00 идеални
части от нанесения в кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. София, одобрени
със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, с идентификатор
68134.1006.848.6.52, с адрес на имота от кадастъра:
гр. София, район „Триадица“, ж.к. Манастирски
ливади. Самостоятелният обект се намира в сграда
№ 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1006.848, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: няма, под
обекта: няма, над обекта: 68134.1006.848.6.51, който
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самостоятелен обект е разположен на ниво едно,
които идеални части съответстват по площ и за
които идеални части е обособено реално ползване на паркомясто № 54Л, намиращо се на второ
ниво в общия сутерен на Секция „Л“ и Секция
„М“, което паркомясто е с площ 12,50 кв. м, при
граници: маневрено пространство, паркомясто
№ 55Л, паркомясто № 56Л, мазе № 37Л, мазе
№ 38Л и мазе № 39Л, заедно с припадащите му се
0,29 % идеални части от общите части на общия
подземен паркинг на комплекса, който е с обща
площ 9504,27 кв. м, и се намира в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Г“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Д“, и Секция „Е“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Ж“,
в сутерена, който е на едно ниво в Секция „И“,
и Секция „К“, в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Л“ и Секция „М“,
в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Н“ и Секция „П“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен паркинг) „С-1“, и в сутерен – първо ниво,
и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен
паркинг) „С-2“, които идеални части, изчислени в
квадратни метри, представляват 15,29 кв. м, като
общата квадратура на паркомястото с включени
идеални части е 27,79 кв. м, заедно със съответните
идеални части от правото на строеж върху горе
описания урегулиран поземлен имот, върху който
се изгражда подробно описаният по-горе комплекс. 3. 12,50/4275,00 идеални части от нанесения
в кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-108 от
13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с идентификатор 68134.1006.848.6.52, с адрес на
имота от кадастъра: гр. София, район „Триадица“, ж.к. Манастирски ливади. Самостоятелният
обект се намира в сграда № 6, разположена в
поземлен имот с идентификатор 68134.1006.848,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта:
68134.1006.848.6.51, който самостоятелен обект е
разположен на ниво едно, които идеални части
съответстват по площ и за които идеални части е
обособено реално ползване на паркомясто № 55Л,
намиращо се на второ ниво в общия сутерен на
Секция „Л“ и Секция „М“, което паркомясто е с
площ 12,50 кв. м, при граници: маневрено пространство, паркомясто № 57Л, паркомясто № 56Л
и паркомясто № 54Л, заедно с припадащите му се
0,29 % идеални части от общите части на общия
подземен паркинг на комплекса, който е с обща
площ 9504,27 кв. м и се намира в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Г“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Д“, и Секция „Е“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Ж“,
в сутерена, който е на едно ниво в Секция „И“,
и Секция „К“, в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Л“ и Секция „М“,
в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Н“ и Секция „П“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен паркинг) „С-1“, и в сутерен – първо ниво,
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и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен
паркинг) „С-2“, които идеални части, изчислени в
квадратни метри, представляват 15,29 кв. м, като
общата квадратура на паркомястото с включени
идеални части е 27,79 кв. м, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху
гореописания урегулиран поземлен имот, върху
който се изгражда подробно описаният по-горе
комплекс.
3595
19. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Ве лико Т ърново,
дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот с
изх. № С190004-091-0000277/22.04.2019 г. възлага
на Диян Петров Борисов с адрес: гр. Стражица,
ул. Средна гора № 7, следния недвижим имот:
земя и сграда – УПИ парцел XXIII – За ПСД,
одобрен през 1987 г. в кв. 171 по плана на гр. Стражица, обособено като самостоятелен парцел от
УПИ I – За ТПК, съгласно Решение № 152 от
31.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стражица, с
площ 160 кв. м, ведно с построените в него сгради:
заводска лавка със ЗП 40,50 кв. м и портал със ЗП
17,50 кв. м, намиращи се в гр. Стражица, община
Стражица, област Велико Търново, ул. Уилиам
Гладстон № 2, с граници на УПИ – от изток:
УПИ XXI – За ПСД, запад – улица, север – улица,
юг – улица, придобит с нотариален акт № 71 от
20.10.1997 г., вписан в СВ – гр. Горна Оряховица.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождението на имота. Постанов
лението за възлагане е вписано в Службата по
вписвания – гр. Горна Оряховица, на 2.05.2019 г.
с вх. рег. № 1957 от 2.05.2019 г., дв. вх. рег. № 1958
от 2.05.2019 г., акт том 7, акт № 111/2019 г.
3594
70. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот с изх. № С190016091-0000211/29.03.2019 г. възлага на Венцислав
Метков Узунов, Смолян, ул. Орфей № 3, вх. А,
ап. 1, недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 67653.917.585 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-14 от 10.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение
със заповед: няма; адрес на поземления имот:
Смолян, п.к. 4700, ул. Орфей; с площ 974 кв. м;
трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м); стар идентификатор:
няма; номер по предходен план: 2076, при съседи: 67653.917.654, 67653.917.592, 67653.917.655,
67653.917.595, 676653.917.925, 67653.917.924, ведно
с построената в същия имот сграда с идентификатор 67653.917.585.1, застроена площ 260 кв. м,
брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо,
гараж; стар идентификатор: няма; номер по пред
ходен план: няма. Имотът е придобит с акт за
частна общинска собственост № 157/16.04.1999 г.,
от който е видно, че е включен в капитала на
„Орлица“ – ЕООД (п реимен у вано на „Нова
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орлица – прим“ – ООД, и преимен у вано на
„Атлантика 111“ – ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ
120036421), и съгласно този акт сградата представ
лява механична работилница със застроена площ
212,40 кв. м на 1 етаж, конструкция – масивна,
монолитна, въведена в експлоатация – 1986 г., с
прилежащ терен – 265 кв. м, в парцел IV – озеленяване, кв. 219 (кв. 2), местност Дълбокото
дере, ж.к. Невястата, с граници от юг и изток – дере, от запад и север – зелена площ, за
сумата 36 666 лв., предложена и платена цена.
Собствеността преминава у купувача от датата
на горепосоченото постановление.
3436
1. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на „Жп линия София – Пловдив, участък
И х т иман – Сеп тември от к м 53+044 до к м
63+550, от проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Юлия
Христова Боршукова, наследница на Георги и
Мария Тодорови Боршукови, собственици на
имот с № 066072, намиращ се в землището на
гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска област, за постановяването на Решение № 945 на
Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което се
отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3703
2. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на Подобект 32:
„Пътен надлез на км 260+921“ от Позиция 2
„Премахване на прелезите и изграж дане на
надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Деяна Енчева Карабова, съсобственик на имот с № 021004, намиращ се в
землището на гр. Айтос, община Айтос, област
Бургас, за постановяването на Решение № 180
на Министерския съвет от 4.04.2019 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3704
3. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на Подобект 30:
„Пътен надлез на км 248+202“ и Подобект 29:
„Пътен надлез на км 244+619“ от Позиция 2
„Премахване на прелезите и изграж дане на
надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
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ност съобщава на Ангел Христов Граматиков,
наследник на Димо Вълчев Аданев, собственик
на имот с № 017027, намиращ се в землището
на с. Тополица, община А йтос, област Бу ргас, за постановяването на Решение № 128 на
Министерския съвет от 6.03.2019 г., с което се
отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3705
4. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стоянка Стоянова Стоянова,
наследница на Стоян Иванов Митков, собственик
на имот с № 026012, намиращ се в землището
на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3706
5. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Надежда Петрова Томова,
наследница на Атанас Христов Лечев, собственик
на имот с № 043002, намиращ се в землището
на с. Мирово, община Ихтиман, Софийска област, за постановяването на Решение № 945 на
Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което се
отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3707
6. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изграждане на „Жп линия София – Пловдив, участък
И х т иман – Сеп тември от к м 53+044 до к м
63+550, от проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследни-
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ците на Иван Иванов Оташлийски, съсобственик
на имот с № 066008, намиращ се в землището
на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3708
7. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Валентин Димитров Гьошев, наследник на Тодор Митков Карабожилов, собственик
на имот с № 067019, намиращ се в землището
на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3709
8. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Моника Йорданова Йовева, наследница на Владимир Йорданов Стоичков, собственик
на имот с № 074071, намиращ се в землището
на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
3710
15. – Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, обявява конкурси за следните
академични длъжности: професори: в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по… (Методика на обучението по изобразително
изкуство) – един; в професионално направление
8.3. Музикално и танцово изкуство (Класическа
китара) – един; доценти: в професионално направление 8.1. Теория на изкуствата (Мениджмънт
и проектно финансиране) – един; в професио-
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нално направление 8.1. Теория на изкуствата
(Управление на проекти) – един; в професионално
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство
(Солфеж) – един; в професионално направление
8.3. Музикално и танцово изкуство (Пиано – задължителен инструмент) – един; в професионално
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство
(Народно пеене и методика на преподаването
му) – един; главен асистент в професионално
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство
(Музикознание – Етномузикознание), всички със
срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в сградата на Ректората на АМТИИ
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, ул. Тодор
Самодумов № 2, стая № 34; тел.: 0877 88 49 55.
Приемно време от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
3694
11. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за м. Ж.к. Дружба
1 – 3-та част, в граници: бул. Кръстьо Пастухов,
ул. Тирана, ул. Илия Бешков, ул. Кап. Димитър
Списаревски, и м. Ж.к. Дружба 2 – 1-ва част, в
граници: бул. Проф. Цветан Лазаров, бул. Копенхаген, ул. Обиколна, заедно с план-схеми на
инженерната инфраструктура. Собствениците
на поземлени имоти, включени в съсобствени
урегулирани поземлени имоти, е необходимо да
представят договори по реда на чл. 15, ал. 3 и
5 от ЗУТ. При непредставяне на такива съсобствените урегулирани поземлени имоти ще бъдат
изключени от плана за регулация и застрояване.
Проектът е изложен в район „Искър“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Искър“.
3560
2. – Община Благоевград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на довеждащ водопровод до имот с
идентификатор 04279.148.34, местност Мутишица, по кадастралната карта на Благоевград. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Благоевград.
Проектът се намира в стая 214 в сградата на
Община Благоевград.
3561
8. – Община гр. Брезово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе за обект:
Основен ремонт и разширение на съществуващ
горски автомобилен път „Свеженска река“, намиращ се на територията на ТП „ДЛС Тракия“ по
КВС на с. Свежен, община Брезово. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и ис-
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кания по проекта до общинската администрация –
гр. Брезово, в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
3539
10. – Община Бургас на основание чл. 25,
а л. 4 от Закона за общинската собственост
съобщава за издадени заповеди на кмета на
община Бургас за отчуждаване на недвижими
имоти, попадащи в улична регулация по влезли
в сила ПУП – ПРЗ и ПУП – ПУР на Бизнес
индустриална зона – гр. Българово, одобрени с
Решение № 32-19 от 18.03.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, на следните заинтересовани
лица: 1. Венцислав Филков Йорданов, че е издадена Заповед № 3060 от 26.10.2018 г., с която са
отчуждени 89/11 199 кв. м реални части от ПИ с
идентификатор 07332.62.9 по КККР на землище
гр. Българово (бивш ПИ № 062009, местност
Вая кайряк по недействаща КВС на землище
гр. Българово), целият с площ 11 199 кв. м,
трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – лозе, при
съседи на целия имот: ПИ с идентификатори
07332.62.8, 07332.64.338, 07332.64.681, 07332.62.29,
07332.62.338, обособени в самостоятелен ПИ с
проектен идентификатор 07332.64.684 по КККР на
землище гр. Българово, целият с площ 89 кв. м,
при съседи: ПИ с идентификатори 07332.64.681,
07332.64.338, 07332.62.9, 07332.62.29, 07332.64.683,
07332.64.685; 2. Силвия Николова Пенева, че е
издадена Заповед № 3059 от 26.10.2018 г., с която
са отчуждени 6/4399 кв. м реални части от ПИ с
идентификатор 07332.62.29 по КККР на землище
гр. Българово (бивш ПИ № 062029, местност
Вая кайряк по недействаща КВС на землище
гр. Българово), целият с площ 4399 кв. м, трайно
предназначение на територията – земеделска,
начин на трайно ползване – лозе, при съседи на
целия имот: ПИ с идентификатори 07332.62.9,
07332.64.681, 07332.62.30, 07332.62.338, обособени
в самостоятелен ПИ с проектен идентификатор
07332.64.685 по КККР на землище гр. Българово,
целият с площ 6 кв. м, при съседи: ПИ с идентификатори 07332.64.681, 07332.62.9, 07332.62.29,
07332.64.684. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК във
връзка с изпълнение на обект от първостепенно
значение „Бизнес индустриална зона – гр. Българово“ е допуснато предварително изпълнение на
заповедите. Заповедите подлежат на обжалване в
14-дневен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ и съобщаването
им по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК, а в частта, с
която се допуска предварително изпълнение – в
3-дневен срок, чрез Община Бургас пред Административния съд – Бургас.
3417
1. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 10 във връзка с ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
„Изграждане на нова ВЛ 110 kV от п/ст „Варнасевер“ до п/ст „Каварна“, на територията на
община Варна, преминаваща през землищата на
гр. Варна и с. Каменар“. Проектът е изложен в
отдел „Кадастър и регулация“, дирекция „АГУП“,
Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
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„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Варна.
3418
2. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-59, III36, IV-38, V-39, VI-40, VII-42, VIII-34, IX-33, X-31,
XI-30, 32, 41, XII-14, XIII-17, XIV-13, XV-12, XVI-9,
XVII-35, XVIII-8, XIX-7, XX-6, XXI-15, XXII – „за
ТрП“, XXIII – „за ТрП“, в кв. 1; УПИ I-48, II-49,
III-11, IV-15, V-16, VI-10, VII-28, VIII – „общ. обсл.
и ТрП“, в кв. 2; УПИ I-18, II-21, III-22, IV-23, V-24,
VI-25, VII-26, VIII-27, IX – „за ТрП“, в кв. 3 и
улици от о.т. 1 до о.т. 19, м. Малък пясък, з-ще
Владиславово, гр. Варна. Проектът е изложен в
район „Владислав Варненчик“ при Община Варна.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Варна чрез район „Владислав Варненчик“.
3419
3. – Община гр. Куклен, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 810 от 24.04.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Куклен, е одобрен проект за подробен
устройствен план – план за регулация за обект:
„УПИ І-107, УПИ ІІ-122, УПИ ІІІ-104, УПИ ІV-103
от кв. 4 и УПИ VІ-124 и УПИ VІІІ-126 от кв. 5
по плана на с. Гълъбово, община Куклен“.
3613
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
собственици на поземлени имоти с идентификатори 87597.21.24, 87597.21.364, м. Ватовото, и
87597.26.433, м. Азманското, в землището на
с. Ясен, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура на трасе на ел.
захранване 20 kV до поземлен имот с идентификатор 87597.21.24, м. Деловете, в землището на
с. Ясен, община Плевен. Проектът се намира в
стая № 94 на общината и може да бъде прегледан в работните дни от 9 до 11 ч. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от деня
на получаването на настоящото обявление заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация чрез Центъра
за административно обслужване на гражданите – зала „Катя Попова“.
3614
64. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план на пътна връзка
за ПИ с идентификатор 47086.19.10 в землището
на с. Маноле, община ,,Марица“, област Пловдив. Пътната връзка засяга ПИ 19.9, общинска
публична собственост на Община „Марица“.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица, които в едномесечен

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

срок от датата на обнародването в ,,Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3592
65. – Община ,,Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план на пътна връзка
за ПИ с идентификатор 62858.19.77 в землището
на с. Рогош, Община ,,Марица“, област Пловдив.
Пътната връзка засяга ПИ 19.198, общинска
публична собственост на Община ,,Марица“.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица, които в едномесечен
срок от датата на обнародването в ,,Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3593
198. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за „Реконструкция и почистване на р. Азмак
от моста на пътя с. Кабиле – с. Жельо войвода
до заустването є в р. Тунджа“ и „Корекция на
Азмак дере от моста на пътя с. Кабиле – с. Жельо войвода до с. Глуфишево“, част от строеж/
обект „Инженеринг – проучване, проектиране и
изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване
от наводняване на околните земеделски земи и
прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от
АМ „Тракия“, Ямбол – Карнобат от км 276+200
до км 325+280“ по ПМС № 201 от 14.07.2011 г. за
частта от трасето, преминаващо през землището
на с. Кабиле, землището на с. Хаджидимитрово
и землището на с. Дражево, община „Тунджа“,
област Ямбол. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
3563

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, на разпоредбите на чл. 24, ал. 2,
чл. 27, ал. 1 и 3, чл. 35, ал. 4, чл. 39, ал. 1, т. 1 и
4 и чл. 53, ал. 2 от Наредбата за управление на
общинските горски територии, собственост на
Община Поморие. По оспорването е образувано
адм. дело № 896/2019 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
20.06.2019 г. от 11,30 ч.
3608
Административният съд – Видин, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от зам. окръжен прокурор в
Окръжната прокуратура – Видин, на разпоредбата
на чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 28, ал. 2, чл. 41, ал. 1, 2
и 3, чл. 42, ал. 3, т. 1 и чл. 46, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от
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Наредбата за управление на общинските горски
територии в община Чупрене, приета с Решение
№ 154, взето с протокол № 13 от 20.12.2012 г.,
на Общинския съвет – с. Чупрене, както и алтернативно против цялата цитирана наредба,
по което е образувано адм. д. № 138/2019 г. по
описа на Административния съд – Видин, което
е насрочено за разглеждане на 9.07.2019 г. от 10 ч.
3610
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор от
Окръжната прокуратура – Плевен, срещу Наредбата за регистрация, притежаване и отглеждане на
кучета на територията на община Пордим, приета
с Решение № 273 от 19.04.2005 г. по протокол № 23
от 19.04.2005 г. на Общинския съвет – гр. Пордим,
по който е образувано адм. дело № 72/2019 г. по
описа на Административния съд – Ловеч.
3607
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 1103/2019 г.
по описа на Административния съд – Пловдив,
по оспорване на областния управител на област
Пловдив на Решение № 397, взето с протокол № 44
от 28.03.2019 г., на Общинския съвет – гр. Първомай, в частта му по т. 1.
3611
А дминистративният съд – София област,
на основание ч л. 188 във връзка с ч л. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 688/2019 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание на
11.09.2019 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против Наредба № 16 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване
под наем и продажба на общински жилища на
Община Етрополе.
3609
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на разпоредбата на чл. 45 от Наредбата за управление
на отпадъците на територията на община Тополовград, приета с Решение № 319 от 28.09.2017 г.
на Общинския съвет – Тополовград, в частта
относно въведено изискване (ограничение) за
притежаване на разрешително по чл. 35 и 67 от
ЗУО или на комплексно разрешително, издадено
по реда на глава седма, раздел II от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) за извършване на дейности по събиране и транспортиране на излезли от употреба моторни превозни
средст ва (И У МПС), по което е образу вано
адм. дело № 163/2019 г. по описа на Административния съд – Ямбол.
3566
Софийският градски съд, търговско отделение,
6-11 състав, по т.д. № 555/2019 г. на основание
чл. 679 ТЗ призовава кредиторите от събрание
на кредиторите на „Голф панорама“ – ООД (н), в
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ликвидация – ЕИК 201053812, да се явят в открито
заседание на 12.06.2019 г. от 13,30 ч. Заседанието
ще се проведе в СГС – София, бул. Витоша № 2.
3591

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Ученически клуб по гимнастика – Цар Иван Асен Втори“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 и сл. от устава на сдружението свиква извънредно общо събрание на
10.07.2019 г. в 10 ч. в София, ул. Цар Иван Асен II
№ 72, при следния дневен ред: 1. промяна на
наименованието на сдружението; 2. промяна на
седалището и адреса на управление на сдружението; определяне на адрес за кореспонденция;
3. избор на нови членове на управителния съвет
на сдружението; 4. промяна на реда за свикване
на общо събрание на членовете на сдружението и
по-точно изискването на чл. 28, ал. 3 от устава; 5.
приемане на нов устав на сдружението; 6. разни;
решение на организационни въпроси.
3601
2. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Клуб по гимнастика Дунавска – ЦСКА“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 27 и сл. от устава на сдружението свиква
извънредно общо събрание на 10.07.2019 г. в 10 ч.
в София 1113, р-н „Младост“, ул. Асен Йорданов
№ 2, при следния дневен ред: 1. освобождаване на
членове на управителния съвет на сдружението;
2. промяна на наименованието на сдружението;
3. промяна на реда за свикване на общо събрание
на членовете на сдружението и по-точно изискването на чл. 28, ал. 3 от устава; 4. приемане на нов
устав на сдружението; 5. одобряване и приемане
на докладите на УС за дейността на сдружението за 2017 г. и 2018 г. и ГФО на сдружението за
2017 г. и 2018 г.; освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет за дейността
им през 2017 г. и 2018 г.; 6. разни; решение на
организационни въпроси.
3602
5. – Управителят на сдружение „МСК ХАРД
РАЙДЪРС“ – София, на основание чл. 26, ал. 1
от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от устава на сдружението по своя инициатива свиква редовно годишно
общо събрание на сдружението на 27.06.2019 г.
в 18,30 ч. в София в седалището и на адреса на
управление на сдружението – София, кв. Драгалевци, ул. Река Ягуля № 14Б, ет. 1, ап. 4, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителя за
дейността на сдружението през 2017 г. и 2018 г.;
2. приемане на ГФО на сдружението за 2017 г. и
2018 г.; 3. промяна на наименованието на сдружението; 4. промяна на устава на сдружението;
5. приемане на устав на сдружението, отразяващ
настъпилите промени. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 10 от устава на
сдружението събранието ще се проведе в 19,30 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
3596
1. – Управителният съвет на сдружение „Боулинг-клуб Мега“, София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ във връзка с т. 18 от устава на сдру-
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жението свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 1.07.2019 г. в 13 ч. в комплекс
„SkyWay“ в София, ул. Момина сълза № 14А,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на
член на управителния съвет на сдружението
по негова молба; 2. приемане на нов член на
управителния съвет на сдружението; 3. разни.
Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред при спазване изискванията на закона.
3700
3. – Управителният съвет на Фондация „Етноцентър „Дунав“ – Белене, на основание чл. 35,
ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и
чл. 17, ал. 4 от учредителния акт на фондацията
свиква извънредно общо събрание на 22.07.2019 г.
в 16,30 ч. в Белене, пл. България № 1, офис 1,
в сградата на НЧ „Христо Ботев – 1892 г.“ при
следния дневен ред: 1. избор на протоколчик;
2. приемане на нови членове; 3. промени в
учредителния акт на фондацията и приемане на
изменения учредителен акт; 4. освобождаване
на членовете на управителния съвет; 5. избор
на нови членове на управителния съвет; 6. избор
на нов председател на управителния съвет на
Фондация „Етно-център „Дунав“. При липса на
кворум на основание чл. 17, ал. 7 от учредителния акт и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на фондацията.
3654
9. – Управителният съвет на БК „Делфин“ –
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички
членове на клуба да вземат участие в общото
събрание на 22.06.2019 г. в 17 ч. в х-л „Аква“ на
адрес бул. Демокрация, комплекс „Лазур“, Бургас,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
клуба за периода 2017 – 2018 г.; 2. приемане на
финансов отчет за 2018 г.; 3. освобождаване от
отговорност на управителния и контролния съвет;
4. избор на нов управителен и контролен съвет;
5. обсъждане и приемане на промени в устава
на клуба; 6. приемане на програма за действие
и развитие на клуба през следващите 4 години.
3701
1. – Управителният съвет на „ Арда рейсинг – спортен клуб по картинг“, Кърджали, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 26.06.2019 г. в 17 ч. в Кърджали, кв. Възрожденци, блок 101, вх. Б, ап. 17, при
следния дневен ред: 1. приемане на изготвените
доклади за дейността на сдружението за периода
от 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г.,
2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г.
включително, ведно с приемане на съставените
годишни счетоводни/финансови отчети на сдружението за 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г.,
2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г. и
2016 г. включително; 2. приемане на изготвените
доклади за дейността на сдружението за 2017 г.
и 2018 г.; 3. приемане на съставените годишни
счетоводни/финансови отчети на сдружението
за 2017 г. и 2018 г.; 4. вземане на решение за
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освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет на сдружението; 5. вземане
на решение за прекратяване на сдружението и
определяне на срок на ликвидация и избор на
ликвидатор; 6. други. Поканват се всички членове
или техни писмено упълномощени представители
да вземат участие в работата на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 9, ал. 9
от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
са на разположение на адреса на управление на
дружеството: Кърджали, кв. Възрожденци, блок
101, вх. Б, ап. 17.
3692
10. – Управителният съвет на СК Х „Васил Левски“ – гр. Нови пазар, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
27.06.2019 г. в 17 ч. в актовата зала на СУ „Васил
Левски“ – гр. Нови пазар, ул. Кирил и Методий
№ 15, при следния дневен ред: 1. приемане на
финансовия отчет на клуба за 2018 г.; 2. разглеждане молбите на членове на сдружението за
освобождаването им; 3. разглеждане на молбите
за приемане на нови членове на сдружението; 4.
промени в устава на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе на същото място един
час по-късно от обявения.
3605
9. – Управителният съвет на „Ученически
спортен к луб – Пазарджик“, Пазарджик, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по решение на
управителния съвет и устава на клуба свиква
общо събрание на клуба на 27.06.2019 г. в 17 ч. в
спортна зала „Васил Левски“ при следния дневен ред: 1. финансов отчет за 2018 г.; 2. отчет за
работата на клуба за 2018 г.; 3. други – избор на
нов председател на клуба, нов УС и нови членове. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и устава на клуба събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
3668
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„ХЕБЪР“ МПК – Пазарджик, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание
на 28.06.2019 г. в 9 ч. в спортна зала „Васил
Левски“ при следния дневен ред: 1. финансов
отчет за 2018 г.; 2. отчет за работата на клуба за
2018 г.; 3. избор на нов УС; 4. промяна в устава
на клуба. На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ при
липса на кворум събранието ще се проведе същия
ден един час по късно, на същото място и при
същия дневен ред, колкото и членове на общото
събрание да са се явили.
3647
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„БУЛТИШ – дружество на български и турски
бизнесмени“ – Пловдив, на основание чл. 26,
ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението за 2019 г. на 26.06.2019 г. в
17 ч. в Пловдив, ул. Владая № 3, „Сити Хотел
Пловдив“, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета/доклада за дейността на сдружението
през 2017 г. и 2018 г.; 2. приемане на годишния
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финансов отчет (ГФО) на сдружението за периода
2017 – 2018 г., вкл.; 3. промени в устава на сдружението; 4. определяне размера на членския внос;
5. участие на сдружението в различни програми,
финансирани със средства от държавния бюджет
на Република България и/или на Европейския
съюз, на общини, юридически и физически лица,
фондации, сдружения и други организации; 6.
промени в съставите на управителния съвет
и контролния съвет на сдружението; 7. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие лично или чрез упълномощени от
тях лица. При липса на кворум съгласно чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и
ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред независимо от това колко членове
се явят. Материалите за общото събрание са на
разположение на членовете при председателя.
3615
3. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество – Разлог“ – Разлог, на
основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо
годишно отчетно-изборно събрание на пълномощниците на 18.06.2019 г. в залата на Общинския
съвет – гр. Разлог, в 18 ч. при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността и финансовото състояние на СЛРД – Разлог, за 2018 г. и за мандата;
2. отчет на контролния съвет на СЛРД – Разлог,
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за 2018 г. и за мандата; 3. приемане бюджет на
СЛРД – Разлог за 2019 г.; 4 приемане размера
на членския внос на СЛРД – Разлог, за 2020 г.;
5. промени в устава на СЛРД – Разлог; 6. избор
на членове на УС на СЛРД – Разлог; 7. избор
на председател на СЛРД – Разлог; 8. избор на
контролен съвет (председател и членове) на
СЛРД – Разлог; 9. избор на делегати за общото
събрание на НЛРС – СЛРБ – Софи я (т рима
делегати); 10. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 19 ч. на същото място, същия ден и
при същия дневен ред.
3640
21. – Управителният съвет на дружество „Тракия“ – Ямбол, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на дружеството
на 10.07.2019 г. в 18 ч. в зала „Проф. Иван Попов“ в Дома на техниката – Ямбол, ул. Джон
Атанасов № 8, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на дружество
„Тракия“ – Ямбол, през мандата 2014 – 2019 г.; 2.
избор на нови ръководни органи за управление
на дружеството; 3. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе при същия дневен ред, същия ден, на
същото място в 19 ч.
3641

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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