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ЗАКОН

за изменение на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г. (обн., ДВ,
бр. 103 от 2018 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 23 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 64 числото „11“ се заменя с „1“.
Заключителни разпоредби
§ 2. В Закона за политическите партии
(обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от
2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от
2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г.,
бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30, 68 и 71 от 2013 г.,
бр. 19 от 2014 г., бр. 32 и 95 от 2015 г., бр. 39
и 98 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г. и бр. 17 и 50
от 2019 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 21 след думата „партии“ се добавя
„може да“.
2. В чл. 23:
а) в ал. 1 се създава нова т. 4:
„4. дарения от юридически лица и еднолични търговци;“
б) алинея 2 се отменя.
3. В чл. 24:
а) в ал. 1, т. 2 накрая се добавя „които имат
просрочени публични задължения и/или са
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим“;
б) алинея 3 се отменя.
4. В чл. 29:
а) в ал. 2, т. 1 и 2 след думите „т. 3“ се
добавя „и 4“;
б) точка 7 се отменя.
5. В чл. 31:
а) в ал. 1 думите „под наем“ се заменят с
„безвъзмездно“;

б) в ал. 2 думите „получили над едно на
сто от действително подадените гласове на
последните парламентарни избори“ се заменят
с „които на последните избори за народни
представители са получили не по-малко от едно
на сто от действителните гласове в страната
и извън страната, с изключение на гласовете
по чл. 279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс“.
6. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Политическите партии, на
които са предоставени помещения по чл. 31,
заплащат експлоатационните разходи, ако
има такива.
(2) Предоставените помещения на политически партии не може да се преотдават
под наем и да се преотстъпват за ползване.
Такива помещения може да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели,
пряко свързани с дейността на партията. В
тези помещения не може да се извършва
стопанска дейност.
(3) Правоотношенията с политическите
партии се прекратяват поради неплащане на
експлоатационните разходи за повече от три
месеца или при нарушение на забраната по
ал. 2.“
7. В чл. 34, ал. 4, изречение второ след
думата „лица“ се добавя „юридическите лица
и едноличните търговци“.
8. В чл. 40, ал. 1, т. 3 след думата „вице
президент“ се добавя „за членове на Европейския парламент от Република България“.
9. В чл. 43а, ал. 1 думите „чл. 23, ал. 2“
се заличават.
§ 3. В Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от
2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от
2015 г., бр. 39, 57, 85 и 97 от 2016 г.; Решение
№ 3 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 20
от 2017 г.; изм., бр. 85 от 2017 г., бр. 94 и 102
от 2018 г. и бр. 17, 21, 29 и 34 от 2019 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 162 навсякъде след думите „физически лица“ се добавя „юридически лица и
еднолични търговци“.
2. Член 167 се отменя.
3. В чл. 168, ал. 1, т. 2 накрая се добавя
„които имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим“.
4. В чл. 169:
а) в ал. 1 след думата „физическо“ се доба
вя „или юридическо“, а след думата „лице“ се
добавя „или едноличен търговец“;
б) алинея 3 се отменя.
5. В чл. 171, ал. 2:
а) точка 7 се отменя;
б) в т. 8 думите „и декларациите на физи
ческите лица за собственост на предоставените
за безвъзмездно ползване вещи“ се заличават.
6. Член 477 се отменя.
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§ 4. В Закона за държавната собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124
от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от
2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17,
30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113
от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19,
33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19
и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27
от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния
съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и
109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52,
60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58
и 96 от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г.
и бр. 25 и 44 от 2019 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 20, ал. 1 думите „Предоставянето под наем“ се заменят с „Безвъзмездното
предоставяне“.
2. В чл. 24 ал. 2 се изменя така:
„(2) Договорите с политическа партия се
прекратяват, когато съответната партия престане да отговаря на условията за предоставяне
на държавен имот, определени с отделен закон,
както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона
за политическите партии.“
§ 5. В Закона за общинската собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г.,
бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от
2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г.,
бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г.,
бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от
2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87
от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 на
Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от
2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98
и 105 от 2014 г., бр. 13 и 43 от 2016 г., бр. 13
и 96 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14, ал. 4, изречение първо думите
„Отдаването под наем“ се заменят с „Безвъзмездното предоставяне“, а изречение второ
се заличава.
2. В чл. 15, ал. 1, т. 5 и ал. 4 думите „ал. 4,
5 и 6“ се заменят с „ал. 5 и 6“.
3. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. (1) Договорите с политическа
партия се прекратяват, когато партията придобие в собственост помещения от същия
вид, годни за постоянно ползване, престане
да отговаря на условията за предоставяне на
общински имот, определени с отделен закон,
както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона
за политическите партии.
(2) Правоот ношени я та се п рек ратяват
със заповед на съответния кмет, в която се
посочва основанието за прекратяването на
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правоотношението, събраните доказателства
и срокът за опразване, който не може да бъде
по-дълъг от един месец. Заповедта подлежи
на обжалване по реда на чл. 15, ал. 5.“
4. В чл. 18, ал. 1 думите „ал. 4, 5 и 6“ се
заменят с „ал. 5 и 6“.
§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 4 юли 2019 г. и на 24 юли 2019 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона
за пътищата, приет от 44-то Народно събрание
на 18 юли 2019 г.
Издаден в София на 25 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм.,
бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и
118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14
от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36,
64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г.,
бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82
и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55
и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г.,
бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98 от 2014 г.,
бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 30 и
75 от 2016 г., бр. 11, 89 и 96 от 2017 г. и бр. 31,
80 и 105 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „съответния
път или пътен участък“ се поставя запетая и
се добавя „като изминатото разстояние се изчислява въз основа на сбора на отделните тол
сегменти, в които съответното пътно превозно
средство е навлязло, а дължимите такси се
определят въз основа на сбора на изчислените
за съответните тол сегменти такси“.
2. В ал. 15 думите „и с доставчиците на
декларирани данни“ се заличават.
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§ 2. В чл. 10б, ал. 5 след думите „платената пътна мрежа“ се поставя запетая и се
добавя „определена по най-прекия маршрут
по протежението на платената пътна мрежа“.
§ 3. В чл. 10к се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „събира и предоставя“ се добавя „на доставчик на услуги за
електронно събиране на такси за изминато
разстояние“, а думите „във формат, подходящ
за обработване от електронната система за
събиране на тол такси“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Доставчик на дек ларирани данни,
който отговаря на изискванията, определени
с наредбата по чл. 10, ал. 7, се вписва в публично оповестен списък на доставчиците на
декларирани данни, воден от Агенция „Пътна
инфраструктура“, и сключва договор с доставчик на услуги за електронно събиране на
такси за изминато разстояние за предаване на
данни относно географското позициониране
и изминатото разстояние от пътни превозни
средства на потребители, с които същият е
сключил договор.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 4. В чл. 21, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. В т. 21 думите „и върху доставчиците на
декларирани данни“ се заличават.
2. Точка 23 се отменя.
3. Точка 24 се изменя така:
„24. осъществява контрол и надзор върху
дейността на доставчиците на декларирани
данни, като следи същите да отговарят на
изискванията, определени в наредбата по
чл. 10, ал. 7, и води публичен списък на лицата, които отговарят на тези изисквания;“.
§ 5. В чл. 55 се създава изречение второ:
„Възстановяването на недължимо внесени
такси по чл. 10 и по чл. 18 се осъществява по
реда на Закона за държавните такси.“
§ 6. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 32 се изменя така:
„32. „Декларирани тол данни“ е структурирана, стандартизирана информация, определена от лицето, събиращо пътни такси
за неговата област на събиране на такса за
изминато разстояние, съдържаща данни за
уникален идентификатор на участъка/уникален идентификатор на обекта за таксуване,
географска референтна точка, списък на точки,
използвани в елементите на данните на описанието на участъка, правила на таксуване,
тол сегмент/и, в които пътното превозно
средство е навлязло, за които се дължи тол
такса, тарифна информация за всеки отделен
тол сегмент, регистрационен номер, категория
на превозното средство, дата и час и други.“
2. Създава се т. 35:
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„35. „Тол сегмент“ е обособена част от път
или пътен участък от платената пътна мрежа,
индивидуализиран с идентификационен номер
и посока на движение, за навлизането в който
се дължи тол такса съобразно дължината на
тол сегмента и определената в тарифата по
чл. 10, ал. 6 ставка за съответния път или
пътен участък.“
§ 7. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 80
от 2018 г.; изм., бр. 105 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се § 19а:
„§ 19а. Таксуването на пътните превозни
средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона с таксата по чл. 10,
ал. 1, т. 2 – тол такса, се прилага от деня,
следващ деня на обнародването в „Държавен
вестник“ на решение на Министерския съвет,
по предложение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството, но не по-късно
от 1 март 2020 г.“
2. В § 20:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) До прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 пътните превозни
средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона заплащат таксата по
чл. 10, ал. 1, т. 1 – винетна такса за месечна,
седмична или дневна електронна винетка.“;
б) в ал. 2 думите „15 август 2019 г. включително“ се заменят с „прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2“.
3. В § 22 думата „годишна“ се заличава,
а думите „15 август 2019 г. включително“ се
заменят с „изтичане на валидността є, като
в този случай тол такса не се дължи“.
4. В § 23 думите „16 август 2019 г.“ се заменят с „деня, следващ деня на обнародването
на решението на Министерския съвет по
§ 19а в „Държавен вестник“, но не по-късно
от 1 март 2020 г.“.
5. В § 24 думите „но не по-късно от 15 август 2019 г. включително“ се заличават.
6. В § 25 думите „15 август 2019 г. включително“ се заменят с „прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2“.
7. Параграф 27 се отменя.
8. Параграф 28 се отменя.
9. Параграф 29 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. (1) До прилагане на таксуването с
таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 размерът на винетните такси за пътните превозни средства
с обща технически допустима максимална
маса над 3,5 тона е не по-висок от следните
максимални размери на таксите за ползване на инфраструктура в евро, включително
административните разходи, определени на
годишна база, както следва:
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Максимум
три оси

Минимум
четири оси

ЕВРО 0

1 407

2 359

ЕВРО І

1 223

2 042

ЕВРО ІІ

1 065

1 776

ЕВРО ІІІ

926

1 543

ЕВРО ІV и помалко замърсяващи

842

1 404

(2) Таксите за ползване на инфраструктурата
от пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона
са пропорционални на продължителността на
ползването и имат валидност за ден, седмица
и месец. Месечният размер е не по-висок от
10 на сто от годишния размер, седмичният
размер – не по-висок от 5 на сто от годишния
размер, а дневният размер – не по-висок от 2
на сто от годишния размер.
(3) Максималната дневна такса за ползване
на пътната инфраструктура от пътните превозни средства с обща технически допустима
максимална маса над 3,5 тона е 12 евро.
§ 9. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61,
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53,
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98
и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54,
60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53
и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101
и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от
2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2,
7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г. и бр. 13
и 17 от 2019 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 167а, ал. 2 т. 5 и 6 се отменят.
2. В чл. 172:
а) алинея 1а се изменя така:
„(1а) В случаите по чл. 171, т. 8 принудителната административна мярка се прилага с
мотивирана заповед на директора на териториална дирекция в Агенция „Митници“ или
оправомощени от него длъжностни лица.“;
б) в ал. 2, т. 3а думите „и чл. 167а, ал. 2,
т. 6“ се заличават;
в) в ал. 8 думите „органа, приложил принудителната административна мярка“ се заменят
с „Агенция „Митници“.
3. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за движението по пътищата (ДВ,
бр. 105 от 2018 г.) се създават § 21а и 21б:
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„§ 21а. Разпоредбите на чл. 139, а л. 7,
чл. 167, ал. 3а, чл. 179, ал. 3а, 3б, 3г и 3ж не
се прилагат до прилагането на таксуването
с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за
пътищата.
§ 21б. (1) Разпоредбата на чл. 179, ал. 3 не
се прилага за пътните превозни средства с
обща технически допустима максимална маса
над 3,5 тона. До прилагането на таксуването
с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за
пътищата водач, който управлява пътно превозно средство с обща технически допустима
максимална маса над 3,5 тона по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, за
което е дължима, но не е заплатена винетна
такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от същия закон, се
наказва с глоба 2000 лв.
(2) Административните нарушения по ал. 1
се установяват от съответните длъжностни
лица на службите за контрол по чл. 165,
чл. 167, ал. 3 – 3б и чл. 167а, съобразно компетентността им.
(3) Наказателните постановления за административните нарушения по ал. 1 се издават
от председателя на управителния съвет на
А генция „Пътна инфраструкт у ра“ или от
оправомощени от него длъжностни лица.
Членове 187а и 189е се прилагат съответно.“
§ 10. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на:
1. параграф 1, т. 1, § 2, § 8 и § 9, т. 3, които
влизат в сила от 16 август 2019 г.;
2. параграф 7, т. 7, който влиза в сила от
15 юли 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 18 юли 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5727
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за допълнение на Закона за концесиите (обн.,
ДВ, бр. 96 от 2017 г.; изм., бр. 103 от 2017 г.,
бр. 7 и 15 от 2018 г. и бр. 25 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 25 се създава ал. 3:
„(3) Концесиите за морски плаж се възлагат,
изпълняват и контролират при условията и
по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) Дейностите по предоставяне на концесии за морски плаж, за които до 1 януари
2019 г. е прието решение на Министерския
съвет по отменения чл. 8д, ал. 1 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
се довършват по реда на отменената глава
втора „а“ от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
(2) Сключените договори въз основа на
дейностите по ал. 1, независимо от датата, на
която са сключени, запазват действието си и
се изпълняват в съответствие с договорените
в тях условия.
(3) Разпоредбите на глава втора „б“ от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие относно изменението, прекратяването и срока на концесионен договор се
прилагат за договорите по ал. 2.
§ 3. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30
от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40
от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43,
59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г.,
бр. 37, 77 и 86 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) в
чл. 6, т. 35 думите „изпълнява правомощията
на концедент за концесиите за морски плаж,
включително“ се заличават.
§ 4. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от
2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82
и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27,
28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г.;
изм., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от
2015 г., бр. 20 и 36 от 2016 г., бр. 58, 96 и 103
от 2017 г., бр. 28 от 2018 г. и бр. 56 от 2019 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) в а л. 1 изречение първо се измен я
така: „Морските плажове или части от тях
с прилежащата им акватория се управляват
и поддържат чрез възлагане на концесия за
морски плаж при условията и по реда на
този закон.“;
б) в ал. 5 се създава изречение пето: „Заповедта на министъра на туризма за провеждане на търг за отдаване под наем на морски
плаж е индивидуален административен акт и
подлежи на предварително изпълнение при
условията и по реда на Административно
процесуалния кодекс.“
2. В чл. 8:
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а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на туризма:
1. извършва подготвителните действия за
възлагане на концесии за морски плажове при
условията и по реда на този закон;
2. внася в Министерския съвет предложения
за възлагане на концесии за морските плажове;
3. организира процедурите за определяне
на концесионер;
4. сключва концесионните договори;
5. провежда процедури за отдаване под
наем на морски плажове и сключва наемните
договори;
6. организира контрола по изпълнение на
задълженията по сключените концесионни
договори и договорите за наем;
7. представлява държавата по дела, образувани във връзка с възникнали спорове по
сключени концесионни договори, съответно
по договори за наем, на морските плажове.“;
б) в ал. 2 изречение второ се заличава.
3. Създава се нова глава втора „а“ с нови
чл. 8а – 8п и чл. 8р:
„ Г л а в а

в т о р а

„ а “

ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ
ПЛАЖ
Чл. 8а. (1) Концесия за морски плаж се
възлага при условията и по реда на този закон чрез провеждане на открита процедура
за определяне на концесионер.
(2) Откритата процедура се провежда на
един етап, в който участникът подава едновременно заявление и оферта. Откритата
процедура не включва договаряне.
(3) Правомощията на концедент по смисъ
ла на този закон се изпълняват от Министерския съвет.
(4) Дейностите по възлагане на концесия
та по ал. 1 включват:
1. подготвителни действия – възлагане и
изготвяне на обосновка на концесията;
2. провеждане на процедура за възлагане
на концесия;
3. сключване на концесионен договор.
(5) Подготвителните действия започват
след съгласуване с Министерството на отбраната, Министерството на вът решните
работи, Министерството на околната среда
и водите, Министерството на културата и
Държавна агенция „Национална сигурност“.
В срок до 14 дни съответното ведомство
изразява становище относно наличие или
отсъствие на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота
и здравето на гражданите, за околната среда,
за защитените територии, зони и обекти и за
обществения ред. При наличие на опасност
становището трябва да съдържа препоръки
по законосъобразност за отстраняване на
опасността, а в случай че не може да бъде
отстранена, концесия не се възлага. Когато
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ръководителят на съответното ведомство не
предостави становище в определения срок, се
приема, че не е налице опасност.
(6) Процедурата за възлагане на концесия
за морски плаж включва действия по:
1. приемане на решение за откриване на
процедура за възлагане на концесия;
2. провеждане на процедура за определяне
на концесионер;
3. приемане на решение за определяне на
концесионер.
(7) Срокът на концесията започва да тече
от деня на влизането в сила на концесионния
договор и не може да се продължава, освен
ако е предвидена такава възможност в концесионния договор и с удължаването не се
надвишава общият допустим срок, посочен
в чл. 7, ал. 1.
(8) При концесия за морски плаж не се
предвиждат плащания от страна на концедента.
Чл. 8б. (1) Обект на концесия, възложена
по реда на този закон, са морските плажове
с прилежащата им акватория.
(2) Обектът на концесия може да включва
и принадлежности, определени в решението
по чл. 8д.
Чл. 8в. (1) Концесионер е лицето, на което
чрез сключване на концесионния договор се
възлага концесията.
(2) Концесията се възлага на участника,
определен за концесионер с решението по
чл. 8м, ал. 2.
(3) Когато участникът, определен за концесионер, е юридическо лице или обединение,
което не е търговец, концесията се възлага на
новоучредено търговско дружество, в което
юридическото лице е едноличен собственик
на капитала, съответно участниците в обединението притежават целия капитал в съотношението от договора им за обединение.
Когато участникът, определен за концесионер,
е търговец, концесионният договор може да се
сключи с новоучредено търговско дружество,
в което участникът притежава целия капитал,
ако това е предвидено в документацията за
концесията.
(4) Когато участникът, определен за концесионер, е физическо лице, концесията се
възлага на новоучредено търговско дружество,
в което участникът е едноличен собственик
на капитала, или на новорегистриран от него
едноличен търговец.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 лицето, което
сключва концесионния договор, е обвързано
от офертата на участника, определен за концесионер.
Чл. 8г. (1) Министърът на туризма осигурява изготвянето на обосновка на концесията
и внася в Министерския съвет предложение
за възлагане на концесия за морски плаж.
(2) Министърът на туризма или упълномощено от него длъжностно лице възлага със заповед
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изготвянето на обосновка на концесията за
морски плаж на експерти от Министерството
на туризма и/или на външни консултанти.
(3) Заповедта по ал. 2 съдържа:
1. срок за изработване на обосновката на
концесията, който не може да бъде по-дълъг
от един месец;
2. експертите и/или външните консултанти, на които се възлага изготвянето на
обосновката;
3. максимален размер на средствата за изработване на обосновката, който се разходва от
утвърдените разходи за концесионна дейност
за съответната година.
(4) Обосновката на концесията за морски
плаж съдържа:
1. предмета и обекта на концесията, а
когато е приложимо – и принадлежностите
към обекта;
2. цели и срок на концесията;
3. прогнозна стойност, определена съгласно
чл. 28 и 29 от Закона за концесиите;
4. правно основание за възлагане на концесията;
5. основни технически и други характеристики на обекта на концесията, включително
описание на принадлежностите му;
6. описание на услугите и дейностите, които
могат да се извършват с обекта на концесията,
и условията за извършването им;
7. анализ на ефективността на концесията
от гледна точка на концедента и финансовоикономическите аспекти на концесията;
8. други особености на обекта на концесията;
9. изводи и препоръки;
10. приложения, въз основа на които е
изготвена обосновката.
Чл. 8д. (1) Решението на Министерския
съвет за откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж съдържа:
1. предмета и обекта на концесията;
2. принадлежностите – когато такива се
включват в обекта на концесията;
3. максималния срок на концесията;
4. условията за осъществяване на концесията;
5. основните права и задължения по концесионния договор;
6. условията и/или забраните за отдаване
на обекта на концесията под наем и за възлагане на дейности по експлоатацията му на
подизпълнители;
7. вида и размера на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния
договор и/или други обезпечения;
8. условията и формата за плащане на
концесионното възнаграждение, включително:
а) размера на м и н и ма л но т о г од и ш но
концесионно възнаграждение за срока на
концесията;
б) реда за плащане на концесионното възнаграждение;
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9. изискванията, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната, в случай
че има такива;
10. условията за опазването на околната
среда, на човешкото здраве и на защитените
територии, зони и обекти;
11. други изисквания, свързани с характера
на концесията;
12. критериите за оценка на офертите и
тяхната относителна тежест;
13. размера и начина на плащане на гаранцията за участие в процедурата за възлагане
на концесия;
14. оправомощаване на министъра на туризма да организира и провежда процедурата
за възлагане на концесия на морския плаж;
15. изисквания към професионалните или
техническите способности и/или финансовото
и икономическото състояние на участниците,
които са свързани със спецификите на предмета и обекта на концесията.
(2) Решението по ал. 1 се обнародва в „Държавен вестник“ и може да бъде обжалвано в
10-дневен срок от обнародването му по реда
на глава шеста от Закона за концесиите.
(3) В 14-дневен срок от влизането в сила на
решението по ал. 1 то се изпраща от длъжностното лице, определено от министъра на
туризма за вписване в Националния концесионен регистър.
Чл. 8е. (1) Концесионерът на морски плаж
се определя чрез открита процедура по чл. 8а,
ал. 2.
(2) В процедурата може да участва всяко
физическо или юридическо лице или обединение от такива лица.
(3) При наличие на основание за изключване
участникът се отстранява от процедурата за
определяне на концесионер.
(4) Основанията за изключване са:
1. влязла в сила присъда, с която участникът или член на неговия управителен или
надзорен орган, или лице, което има правомощия да представлява, да взема решения
или да упражнява контрол в рамките на тези
органи, е осъден за престъпление по чл. 108а,
159а – 159г, 192а, чл. 212, ал. 3, чл. 248а, 253,
253а, 254б, 301 – 302а, 304 – 305а, 307, 321 и 321а
от Наказателния кодекс, или влязла в сила
присъда или друг съдебен акт за аналогично
престъпление съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен;
2. влязъл в сила съдебен или административен акт, с който е установено, че участникът не
е изпълнил задължения, свързани с плащането
на данъци или на задължителни осигурителни
вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
и лихвите по тях в Република България, или
аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът
е установен;
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3. влязъл в сила административен или
съдебен акт, с който на участника е забранено да участва в процедури за възлагане на
обществени поръчки или концесии съгласно
законодателството на държавата, в която
участникът е установен;
4. допуснато от участника съществено неизпълнение на задължение по концесионен
договор, наемен договор за морски плаж или
по договор за обществена поръчка, което е
довело до прекратяване на съответния договор
съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен;
5. регистрация на участника или на свързани
с него лица в юрисдикция с преференциален
данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от
допълнителните разпоредби на Закона за
корпоративното подоходно облагане;
6. обявена несъстоятелност или ликвидация,
или открито производство по несъстоятелност
на участника, или наличие на сходна процедура
съгласно законодателството на държавата, в
която е установен.
(5) Основание за изключване е и всяко
от следните обстоятелства, установено при
провеждане на процедурата за определяне
на концесионер и удостоверено с надлежни
доказателства:
1. наличие на конфликт на интереси, който
не може да бъде преодолян чрез отстраняване на лицето, за което е налице конфликт
на интереси;
2. опит на участника да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на
решения от концедента, да получи поверителна
информация, която може да му даде необосновано предимство в процедурата за определяне
на концесионер, или да представи невярна,
непълна или подвеждаща информация, която
може да окаже влияние върху решенията за
отстраняване от процедурата за определяне
на концесионер, за подбор или за определяне
на концесионер;
3. непредставяне от участника на информаци я, необходима за удостоверяване на
отсъствие на основание за изключване или
на изпълнението на изискванията относно
професионалните или техническите способности, и/или към финансово и икономическо
състояние, определени от концедента;
4. не е представил цялата информация, коя
то се изисква от участниците в процедурата
за възлагане на концесия, или предоставената
от него информация е невярна или непълна.
(6) Основанията за изключване по ал. 4
не се прилагат, когато:
1. в случаите по ал. 4, т. 1 участникът е
реабилитиран, както и когато са изтекли или
до приключването на процедурата за определяне на концесионер ще изтекат 5 години
от изтърпяването на наложеното наказание и
участникът е представил доказателства, че е
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платил дължимите обезщетения за вредите,
които са резултат от престъплението;
2. в случаите по ал. 4, т. 2:
а) са изтекли или до приключването на
процедурата за определяне на концесионер
ще изтекат 5 години от влизането в сила на
съответния акт и участникът е представил
доказателства, че е изпълнил задълженията,
включително за начислени лихви или глоби,
или
б) срокът по буква „а“ не е изтекъл, но
участникът е представил доказателства, че:
аа) е изпълнил задълженията си, като е
платил, или че е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията,
включително за начислени лихви или глоби,
или
бб) е уведомен за точния размер на задълженията, дължим вследствие на нарушението,
в момент, в който не е бил в състояние да
вземе мярка по буква „а“ преди изтичането
на срока за представяне на заявлението;
3. в случаите по ал. 4, т. 3 е изтекъл срокът,
за който е наложено изключването;
4. в случаите по ал. 4, т. 4 участникът е
представил доказателства, че е платил дължимите обезщетения, включително за вредите,
които са резултат от съответното нарушение;
5. в случая по ал. 4, т. 5 участникът е
представил доказателства, че е налице някое от обстоятелствата по чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици.
(7) Обстоятелствата по ал. 4 и 5 се удостоверяват с документи и декларации.
(8) Участникът, чието заявление с оферта
е класирано на първо място, се определя за
концесионер.
Чл. 8ж. (1) Минист ър-п редседател я т в
7-дневен срок от влизането в сила на решението по чл. 8д назначава комисия за организацията и провеждането на откритата процедура,
наричана по-нататък „комисията“. Комисията
се състои от петима членове, включително
председател и заместник-председател.
(2) Председател на комисията е министърът
на туризма или длъжностно лице от Министерството на туризма, а за заместник-председател и членове се включват представители
на Министерството на туризма и един представител на специализираната администрация
на Министерския съвет.
(3) Министър-председателят може да прави
промени в състава на комисията при смърт,
продължително заболяване, прекратяване на
служебното правоотношение, конфликт на интереси или друга обективна причина, водеща
до невъзможност на неин член да изпълнява
задълженията си, както и по негово искане
за освобождаване.
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(4) Член на комисията не може да е лице:
1. за което е налице конфликт на интереси;
2. което е свързано лице с участник в
процедурата, а когато същият е юридическо
лице – и с член на неговия управителен или
контролен орган.
(5) Членовете на комисията са длъжни в
тридневен срок от:
1. получаването на заповедта за назначаване на комисията да подадат декларация за
отсъствие на конфликт на интереси;
2. узнаването на обстоятелството, че в процедурата участва свързано с тях лице, да подадат искане за освобождаване от комисията.
(6) Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията са длъжни
да опазват тайната на предоставената им
във връзка с провеждането на процедурата
информация, за което при назначаването си
попълват декларация.
(7) Комисията заседава, когато присъстват
повече от половината от членовете є.
(8) Решенията на комисията се вземат с
мнозинство повече от половината от присъстващите є членове.
Чл. 8з. (1) Председателят на комисията
в 7-дневен срок от назначаването є свиква
заседание.
(2) На първото си заседание комисията:
1. определя датата, мястото и часа на
провеждане на откритата процедура и датата,
до която се приемат заявления с оферти за
участие в процедурата, като срокът за подаване на заявленията с оферти не може да бъде
по-дълъг от 30 дни;
2. одобрява документацията за концесията и определя сроковете и условията на
публикуването є на интернет страницата на
Министерството на туризма;
3. одобрява образец на декларацията за
опазване тайната на информацията, която
се съдържа в документацията за концесията;
4. при необходимост комисията може да
привлече експерти, както и служители на Министерството на туризма, които да подпомагат
нейната дейност, при спазване на изискванията
за опазване тайната на информацията.
(3) За заседанията на комисията се води
протокол.
(4) Председателят, заместник-председателят,
членовете на комисията, експертите и служителите по ал. 2, т. 4 са длъжни да опазват
тайната на съдържащата се в предложенията
информация, да не изнасят материалите за
процедурата извън определеното място за заседаване на комисията и да не дават изявления
пред средствата за масово осведомяване преди
обнародването в „Държавен вестник“ на решението на Министерския съвет за определяне
на концесионер, за което попълват декларация.
Чл. 8и. (1) Когато в срока, определен
по чл. 8з, ал. 2, т. 1, не постъпи заявление
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с оферта, комисията има право с решение
еднократно да удължи срока за подаването
им до 15 дни от датата на публикуването на
интернет страницата на Министерството на
туризма на съобщението за новия срок.
(2) Откритата процедура се провежда и
когато има само един участник.
(3) Откритата процедура не се провежда,
ако няма заявили участие лица.
Чл. 8к. (1) Документацията за концесията
за морски плаж се изготвя в съответствие с
решението по чл. 8д и съдържа:
1. предмета и обекта на концесията и основни технически и други характеристики на
обекта на концесията, включително описание
на принадлежностите му;
2. документи, които удостоверяват собствеността и/или индивидуализират обекта
на концесията, когато е приложимо;
3. описание на услугите и дейностите, които
могат да се извършват с обекта на концесията,
и условията за извършването им;
4. условия за участие;
5. изисквания относно съдържанието на
разработките по условията на процедурата;
6. критерии за оценка, както и методиката
за оценка на офертите;
7. описание на организация на процедурата;
8. образци на заявлението и приложенията към него, както и на предложенията по
критериите за оценка;
9. информацията относно датата, мястото
и часа на провеждане на откритата процедура
и отварянето на офертите и датата, до която
се приемат заявления с оферти за участие в
процедурата;
10. проект на концесионен договор и клаузите за преразглеждане, когато такива се
предвиждат;
11. размера на гаранцията за участие в
процедурата и начина на плащането є в съответствие с решението по чл. 8д;
12. други изисквания към участниците и
съдържанието на заявлението и офертата.
(2) Документацията се публикува на интернет страницата на Министерството на
туризма съгласно чл. 8з, ал. 2, т. 2.
Чл. 8л. (1) Участниците в процеду рата
представят в срока, определен от комисията,
плик, в който се съдържат заявлението с приложенията и документите към него и офертата
в отделен плик в изпълнение на условията на
процедурата. Подадените заявления с оферти
се завеждат в Министерството на туризма
и се вписват в регистър по поредността на
подаването им.
(2) Към офертата си участниците прилагат декларация, в която посочват коя част
от съдържащата се в офертата информация
представлява търговска тайна.
(3) При сключването на договора за концесия определеният за концесионер участник е
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обвързан от съдържанието на представената
оферта.
(4) Допълнения и изменения в предадените вече заявления с оферти не се допускат.
Заявления с оферти, представени след определения от комисията срок, не се приемат и
не се разглеждат.
(5) В обявените ден и час за провеждане на
процедурата комисията на открито заседание
отваря пликовете със заявлението за участие
по реда на тяхното вписване в регистъра по
ал. 1 и проверява дали са спазени изискванията
на документацията за концесията.
(6) В деня по ал. 5 на закрито заседание
комисията отваря пликовете с офертите на
участниците, чиито заявления са допуснати
до участие, и извършва оценка и класиране
на офертите, при спазване на критериите за
оценка, определени в решението по чл. 8д, и
документацията за концесията.
(7) По изключение при повече предложения
или при по-голяма сложност и/или обем на
офертите председателят на комисията определя срок до 7 дни за запознаване на комисията
с всички оферти.
Чл. 8м. (1) Комисията изготвя док лад,
проект на решение на Министерския съвет
за определяне на концесионер и протокол за
резултатите от откритата процедура в тридневен срок от приключването є.
(2) Министерският съвет приема решение
за определяне на концесионер, което се обнародва в „Държавен вестник“. С решението
се оправомощава министърът на туризма да
сключи договор за концесия от името на концедента със спечелилия участник, да организира
контрола по изпълнението на концесионния
договор, както и да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
(3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по
реда на глава шеста на Закона за концесиите
в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
(4) За приключване и прекратяване на
процедурата за определяне на концесионер
се прилагат правилата на раздел XI от глава
трета, с изключение на чл. 116 и чл. 117, ал. 2
и 3, и глава шеста на Закона за концесиите.
Мотивираното решение на Министерския
съвет за прекратяване на процедурата за определяне на концесионер може да се обжалва по
реда на глава шеста от Закона за концесиите.
Чл. 8н. За неуредените въпроси, свързани
със стратегическото развитие и планиране на
концесиите за морски плаж, финансирането
на дейността и Националния концесионен
регистър, се прилага Законът за концесиите.
Чл. 8о. (1) Министърът на туризма и определеният за концесионер участник сключват

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

договор за концесия в едномесечен срок от
влизане в сила на решението по чл. 8м, ал. 2.
Преди сключването на концесионния договор
участникът, определен за концесионер, представя на концедента доказателства, които
удостоверяват декларираните със заявлението
факти и обстоятелства относно основанията за
изключване по чл. 8е, ал. 4, т. 1, 2 и 6. Концедентът няма право да изисква представянето
на доказателства по изречение второ, когато
информацията е достъпна чрез електронен
публичен безплатен регистър.
(2) При отказ за сключване на договора
определеният за концесионер участник губи
гаранцията за участие в процедурата.
(3) Когато до изтичането на срока за сключване на концесионния договор участникът, определен за концесионер не сключи концесионен
договор или не представи доказателствата по
ал. 1, концедентът може с решение да определи
за концесионер класирания на второ място
участник. С решението може да се постави
условие за подобряване на предложенията по
критериите за оценка на офертите.
(4) Когато е поставено условие за подобряване на предложенията по критериите за
оценка, се провеждат преговори. Концесионен договор може да не се сключи с определения за концесионер класиран на второ
място участник, когато при преговорите не
се постигне съгласие относно подобрението
на предложенията по критериите за оценка,
направени от участника.
Чл. 8п. (1) Концесионният договор се сключва в съответствие с офертата на участника,
определен за концесионер, а когато се сключва
с класирания на второ място участник – в
съответствие с офертата на участника или
с постигнатите при преговорите резултати.
(2) Концесионният договор се сключва в
писмена форма и съдържа:
1. страните по договора, данни за търговската и други регистрации на концесионера
и лицата, които го представляват;
2. предмет и стойност на концесията;
3. изискванията на предмета на концесията;
4. описание, характеристики и показатели
на обекта на концесията и принадлежностите
към него, когато е приложимо;
5. датата на влизане в сила на договора,
предварителните условия, когато има такива, конкретния срок на концесията, както и
общия срок на всички допустими удължавания, предвидени с клауза за преразглеждане,
когато има такава;
6. условията, реда и сроковете за предаване на обекта на концесията в началото и в
края на концесията, както и при предсрочно
прекратяване на концесионния договор;
7. условията за осъществяване на концесията и тежестите, когато има такива;
8. разпределението на рисковете между
концесионера и концедента;
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9. правата и задълженията на страните,
включително условията и сроковете за тяхното изпълнение;
10. размера, сроковете и реда за заплащане
на концесионното възнаграждение;
11. клауза за индексация, когато такава се
предвижда, съдържаща условията и реда за
актуализация на първоначалната стойност
на концесията и/или на концесионното възнаграждение;
12. вида, размера, сроковете и начините
за предоставяне на гаранциите и на обезпеченията за изпълнение на задълженията по
договора;
13. приложимите задължения, свързани с
националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите,
за околната среда, за защитените територии,
зони и обекти и за обществения ред, когато
е приложимо;
14. приложимите задължения за застраховане на обекта на концесията;
15. условията и реда за финансиране на
отстраняването на нанесени екологични щети;
16. условията и реда за извършване на отчетност и контрол на изпълнение на задълженията
на концесионера, включително изпълнението
на финансово-икономическия модел;
17. отговорностите за неизпълнение на
задълженията по договора;
18. условията, реда и сроковете за обмен на
информация между страните, включително по
електронен път, и за извършване на мониторинга и контрола по изпълнение на договора;
19. условията и реда за решаване на споровете между страните;
20. клаузите за преразглеждане, когато
такива са предвидени, както и основанията,
реда и последиците от предсрочно прекратяване на договора;
21. изискванията относно състоянието,
в което обектът на концесията се предава
на концедента след изтичането на срока на
концесията;
22. приложимото право;
23. други, в зависимост от приложимите
разпоредби на действащото законодателство.
(3) Когато е приложимо, концесионният
договор съдържа и дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията,
които ще се изпълняват от подизпълнители
за всеки от посочените в заявлението или
офертата подизпълнители.
(4) Неразделна част от концесионния договор е офертата на участника, определен за
концесионер.
Чл. 8р. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на концесионния договор определеното
от министъра на туризма длъжностно лице
изпраща по електронен път чрез електронни
средства обявление за възложена концесия
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за публикуване в Националния концесионен
регистър.
(2) Обявлението за възложена концесия се
публикува в електронен формуляр и съдържа резултатите от проведената процедура за
определяне на концесионер, включително:
1. концедент;
2. прогнозна стойност и стойност на концесията;
3. конкретния срок на концесията;
4. условия за влизане в сила на концесионния договор;
5. информация за концесионера относно:
а) името, съответно наименованието;
б) формата на участие – самостоятелно
или в обединение;
в) лицата, които представляват икономическия оператор според регистъра, в който е
вписан, ако има такъв регистър;
г) посочените в заявлението или офертата
дейности, които ще се изпълняват от подизпълнители;
6. критериите за възлагане на концесията;
7. друго, посочено в електронния формуляр.
(3) В деня на изпращането за публикуване
на обявлението за възложена концесия определено от министъра на туризма длъжностно
лице открива в Националния концесионен
регистър партида на концесията и публикува
в нея концесионния договор. В публикувания
в Националния концесионен регистър концесионен договор се заличават защитената със
закон информация, информацията представляваща търговска тайна, както и информацията,
определена като поверителна.“
4. Създава се глава втора „б“ с чл. 8с – 8ш:
„ Г л а в а

в т о р а

„ б “

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ.
ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР
Чл. 8с. (1) За изпълнение на концесионния
договор се прилагат разпоредбите на раздел
II от глава четвърта, с изключение на чл. 130
и 132 от Закона за концесиите.
(2) За срока на изпълнение на концесионния
договор не се допуска настъпването на основание за изключване, както за концесионера,
така и за членовете на неговия управителен
или надзорен орган. Концесионерът уведомява
концедента за настъпването на основание за
изключване в 30-дневен срок от настъпването
на основанието за изключване или от получаването на информация за настъпването от
трето лице.
(3) В уведомлението по ал. 2 концесионерът
посочва мерките, които ще предприеме за
отстраняване на последиците и за ефективното предотвратяване на бъдещи случаи на
неправомерни прояви, както и срока за пред
приемане на мерките. Мерките може да са
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кадрови и организационни, като: прекъсване
на всякакви връзки с лица или организации,
замесени в неправомерните прояви; мерки
за кадрова реорганизация; внедряване на
системи за отчетност и контрол; създаване
на структура за вътрешен одит, която да следи за съответствието, както и приемане на
вътрешни правила за търсене на отговорност
и обезщетяване.
Чл. 8т. (1) С договора за подизпълнение
кон цесионер ът въ з ла га изп ъ л нен иет о на
конкретно определени дейности от предмета
на концесията.
(2) Договор за подизпълнение може да
се сключи само с лице, което отговаря на
професионалните и техническите изисквания
съобразно извършваната дейност.
(3) Концесионерът отговаря солидарно с
подизпълнителя за изпълнението на дейности
те, възложени с договора за подизпълнение.
Чл. 8у. Концесионерът е длъжен в срок до
10 работни дни от сключването да предостави
на концедента договора за подизпълнение,
както и информация относно подизпълнителя,
включваща:
1. името, съответно наименованието;
2. данните за контакт, включително електронен адрес;
3. лицата, които представляват подизпълнителя според регистъра, в който е вписан,
ако има такъв регистър;
4. доказателства за професионалните и
техническите изисквания съобразно извършваната дейност.
Чл. 8ф. (1) При последващо възникване
на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на
гражданите, за околната среда, за защитените
територии, зони и обекти и за обществения
ред страната по концесионния договор, която е узнала за това, е длъжна незабавно да
уведоми другата страна.
(2) Когато наличието на обстоятелство по
ал. 1 е констатирано от компетентен орган,
той незабавно уведомява концедента.
(3) При възникването на обстоятелство по
ал. 1 концесионният договор се изменя, ако
е налице някое от основанията по чл. 8х или
се прекратява.
Чл. 8х. (1) Концесионният договор може
да се изменя само в случаите, определени с
този закон.
(2) Изменението на концесионния договор
не може да освобождава концесионера от
поетия оперативен риск.
(3) Концесионният договор може да се
изменя, когато:
1. чрез клауза за преразглеждане, определена в документацията за концесията, е предвидена възможност за изменения, независимо
от тяхната стойност, или
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2. стойността на изменението е под 10 на
сто от стойността на концесията и не води
до изменение на цялостния характер на концесията, или
3. промяната, независимо от нейната стойност, не е съществена по смисъла на чл. 137,
ал. 5 от Закона за концесиите.
(4) Когато концесионният договор се изменя
повторно на основанието по ал. 3, т. 2, прагът
от 10 на сто от стойността на концесията се
изчислява спрямо сумата от първоначалната
стойност на концесията и стойността на предходните изменения независимо от тяхното
основание.
(5) Клаузата за преразглеждане, предвидена в документацията за концесията, съдържа
опция или възможност за изменение на стойността на концесията или на нейния срок.
Клаузата за преразглеждане ясно, точно и
недвусмислено определя обхвата и естеството
на предвидените опции и изменения, без да
дава възможност да се променя предметът
на концесията.
(6) Когато след сключването на концесионния договор възникне обстоятелство,
което концедентът не е могъл да предвиди
при възлагането на концесията и което налага изменение на концесионния договор,
договорът може да се измени, ако това не
води до промяна на цялостния характер на
концесията, до увеличаване на първоначалната
стойност на концесията с повече от 50 на сто
и до удължаване на срока на концесията с
повече от една трета от определения с договора конкретен срок.
(7) Увеличението до 50 на сто по ал. 6 се
изчислява спрямо първоначалната стойност
на концесията без натрупване на стойностите
на предходни промени независимо от тяхното
основание.
(8) Изменение на концесионния договор,
което не отговаря на условията по ал. 3 и 6,
е недействително.
(9) При изчисляване на стойността на концесията тя се актуализира съобразно клаузата
за индексация, когато такава е предвидена с
концесионния договор, а когато не е предвидена – със стойността на средната инфлация
за предходните 12 месеца.
(10) Средната годишна инфлация се определя по индекс на Националния статистически
институт.
(11) Изменение на концесионния договор
се извършва с допълнително споразумение
след мотивирано предложение на една от
страните по договора.
(12) Концедентът отправя, приема или отказва да приеме предложение за изменение
на концесионния договор.
(13) Когато изменението на концесионния
договор е в рамките на решението за откриване
на процедурата или определянето на конце-
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сионер, изменението се прави без издаване
на ново решение от концедента.
(14) В 30-дневен срок от сключването на
допълнителното споразумение определеното
от министъра на туризма длъжностно лице
публикува обявление в Националния концесионен регистър за изменение на възложена
концесия съгласно приложение № 9 от Закона
за концесиите.
Чл. 8ц. (1) Когато някоя от страните твърди,
че е възникнало основание за изменение на
концесионния договор, но не може да бъде
постигнато съгласие за изменението на договора, спорът се решава по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
(2) След влизането в сила на съдебното
решение страните подписват допълнително
споразумение за изменение на договора или
концесионният договор остава непроменен.
Чл. 8ч. (1) Концесионерът уведомява концедента за подготвяно преобразуване с универсално правоприемство и прави предложение
за замяна на концесионера с правоприемник.
Към предложението концесионерът представя
информация за условията на подготвяното
преобразуване, както и доказателства, че
правоприемникът отговаря на условията за
участие и че за него не е налице основание
за изключване.
(2) Когато правоприемникът отговаря на
изискванията по ал. 1, концедентът приема
решение, с което дава съгласие за замяна на
концесионера. Решението се приема в двумесечен срок от подаването на искането или от
отстраняването на нередовностите по него.
След влизането в сила на преобразуването
концедентът и правоприемникът сключват
допълнително споразумение за изменение
на концесионния договор чрез замяна на
концесионера.
(3) Когато правоприемникът не отговаря
на изискванията на ал. 1, концедентът приема решение, с което отказва замяната на
концесионера.
(4) При преобразуване на концесионера
чрез промяна на правната форма концесионерът или неговият правоприемник уведомява
концедента за извършеното преобразуване.
В този случай изискванията на ал. 1 – 3 не
се прилагат.
Чл. 8ш. (1) Концесионният договор се прекратява с изтичането на срока на концесията.
(2) Преди изтичането на срока на концесията концесионният договор се прекратява от
концедента без предизвестие, когато са налице
доказателства, че към датата на сключването
на концесионния договор за концесионера е
било налице основание за изключване.
(3) Преди изтичането на срока на концесията концесионният договор се прекратява:
1. с пълното погиване на обекта на концесията;
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2. при прекратяване на дружеството-концесионер – от датата на прекратяване на
дружеството;
3. при обявяване в несъстоятелност на
концесионера – от датата на влизане в сила
на съдебното решение;
4. при съдебно решение за прекратяване на
концесионния договор – от датата на влизане
в сила на съдебното решение;
5. на други основания, предвидени в закон или с концесионния договор – от датата,
посочена в тях.
(4) В случаите по ал. 3 страната, която е
узнала за настъпването на основанието за
прекратяване, уведомява другата страна за
прекратяването на концесионния договор в
10-дневен срок от узнаването.
(5) Концесионният договор може да бъде
прекратен едностранно от концедента:
1. при последващо възникване на опасност
за националната сигурност и отбраната на
страната, за живота и здравето на гражданите,
за околната среда, за защитените територии,
зони и обекти и за обществения ред, освен
ако е налице основание за изменение на договора, или
2. когато концесионерът не е уведомил
концедента за настъпване на основание за
изключване в срока по чл. 8с, ал. 2 или не е
предприел в срок посочените от него мерки
за отстраняване на последиците и за ефективното предотвратяване на бъдещи случаи
на неправомерни прояви;
3. когато преобразуването с универсално
правоприемство на концесионера е извършено:
а) без да е прието решение на концедента,
с което дава съгласие за замяна на концесионера, освен ако правоприемникът докаже, че
отговаря на условията за участие и че за него
не е налице основание за изключване, или
б) при прието решение на концедента, с
което отказва замяната на концесионера.
(6) Концесионният договор може да бъде
прекратен едностранно или по взаимно съгласие при условия, предвидени със закон или
с концесионния договор.
(7) При неизпълнение на задължение по
концесионния договор изправната страна
може да го прекрати с писмено предизвестие,
като даде на другата страна подходящ срок за
изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще счита договора за прекратен.
(8) Едностранното прекратяване на концесионния договор, отправянето на предложение
или приемането на предложение за прекратяване на договора по взаимно съгласие се
извършват с решение на концедента.
(9) В решението по ал. 8 концедент ът
посочва последиците от прекратяването на
концесионния договор в съответствие с предвиденото в договора.
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(10) Концесионният договор се прекратява и когато бъде обявен за недействителен с
влязло в сила съдебно решение.
(11) За неуредените въпроси по прекратяването на концесионния договор се прилагат
съответно разпоредбите на Търговския закон
и на Закона за задълженията и договорите.
(12) Определено от министъра на туризма
длъжностно лице изпраща в 14-дневен срок
в Националния концесионен регистър информация за прекратяването на концесионния
договор.“
5. Създава се глава втора „в“ с чл. 8щ и 8ю:
„ Г л а в а

в т о р а

„ в “

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ
Чл. 8щ. (1) Контролът по изпълнението на
концесионните договори включва периодичен
контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера
по концесионния договор в съответствие с
предвиденото в него.
(2) Когато в концесионния договор не е
предвиден ред за извършване на контрол от
страна на концедента, той се извършва по ред,
определен от министъра на туризма.
(3) Контролът за изпълнение на сключените концесионни договори се осъществява
от министъра на туризма чрез длъжностни
лица от съответната администрация.
(4) Длъжностните лица по ал. 3 осъществяват контрол чрез периодични проверки на
изпълнението на задълженията на концесионерите по конкретните концесионни договори,
включително по изпълнението на задълженията за концесионни възнаграждения.
(5) Проверката по ал. 4 се извършва чрез:
1. проверка и анализ на определените в
концесионния договор документи за отчитане
на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера;
2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен
график;
3. извънредни проверки на място;
4. геодезическо или друго измерване на
място.
(6) Проверките по ал. 4 завършват с констатации по отношение на изпълнението от
страна на концесионера на:
1. условията за осъществяване на концесията;
2. задълженията по концесионния договор;
3. сроковете за изпълнение на задълженията;
4. изпълнението на задълженията за концесионни възнаграждения;
5. спазването на нормативните актове,
които регламентират дейностите, свързани
със съответния обект на концесията.
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(7) Определено от министъра на туризма
длъжностно лице ежегодно в срок до 30 септември представя в Националния концесионен
регистър информация за изпълнението на
концесионния договор за предходната година.
Информацията се изпраща по образец, който
се поддържа на интернет страницата на Националния концесионен регистър.
(8) Въз основа на информацията по ал. 7
за всички концесионни договори, които е
сключил, министърът на туризма изготвя и
внася в Министерския съвет годишен отчет
относно изпълнението на включените в съответния план за действие проекти и концесионни договори.
Чл. 8ю. (1) В зависимост от броя на контролираните концесионни договори, от вида
на обектите на концесия и от териториалното
им местоположение министърът на туризма
назначава една или повече комисии за контрол
на действията на длъжностните лица.
(2) Министърът на туризма издава заповед,
с която определя:
1. председателя и заместник-председателя
на комисията за контрол;
2. поименния състав на останалите членове
на комисията за контрол.
(3) В състава на комисията се включват
представители на специализираната администрация на Министерския съвет, Министерството на туризма, Министерството на
финансите и Министерството на околната
среда и водите.
(4) В състава на комисията не може да
участва лице, което:
1. има материален интерес от концесия –
предмет на контрола на комисията за контрол;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 16
от допълнителните разпоредби на Закона за
концесиите с концесионер, който е страна по
договор – предмет на контрола на комисията,
или с негов подизпълнител;
3. не отговаря на условията по т. 1 и 2 и
е налице основание за отвод от конкретната
концесия.
(5) Комисията за контрол приема правила
за своята работа, които се утвърждават от
министъра на туризма.
(6) На заседанията на комисията за контрол
присъстват лицата по чл. 8щ, ал. 3, чиито
доклади са включени в дневния ред. При
необходимост комисията за контрол може да
кани и други лица на своите заседания или
при извършване на проверките.
(7) Комисията за контрол има следните
правомощия:
1. разглежда внесените доклади и други
документи, като приема решения, с които:
а) дава указания на длъжностните лица;
б) прави предложения до органа, който организира контрола по концесионните договори;
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2. извършва проверки на място при необходимост;
3. разглежда въпроси, имащи отношение
към изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори;
4. предлага на минист ъра на т у ризма
възлагането на изпълнението на определени
експертни или технически дейности, свързани
с контролната дейност на трети лица;
5. извършва други действия, свързани с
контрола на концесионните договори, определени със заповедта за назначаването и
правилата за работата є.
(8) При приемане на решенията си комисията за контрол взема предвид резултатите
от извършените експертни и технически дейности по ал. 7, т. 4.
(9) Комисията за контрол приема годишен
доклад за изпълнението на концесионните
договори, който след одобряването му от министъра на туризма се представя на концедента.
(10) Годишният доклад съдържа:
1. обобщени резултати за всяка концесия
относно:
а) отчетеното от концесионерите изпълнение на концесионните договори;
б) извършените проверки и експертизи;
2. предприети действия за отстраняване
на възникнали проблеми при изпълнение на
концесионните договори и при извършване
на контролната дейност;
3. анализ на изпълнението и неизпълнението на концесионните договори – предмет
на извършвания контрол;
4. изводи и препоръки за отстраняване
на възникнали проблеми при изпълнение на
концесионните договори и подобряване на
контролната дейност.
(11) При осъществяване на своята дейност
членовете на комисиите за контрол и длъжностните лица имат право:
1. на свободен достъп до подлежащите на
контрол обекти на концесия;
2. да изискват и проверяват документи,
данни, сведения и справки, свързани с изпълнението на концесионния договор;
3. да изискват от проверяваните лица писмени обяснения във връзка с изпълнението
на концесионния договор.
(12) При липса на съдействие от проверяваните лица, длъжностните лица и членовете
на комисията за контрол могат предварително
или при необходимост във връзка с изпълнението на служебните си задължения да искат
съдействие от компетентните органи, включително от органите на полицията.“
6. В глава трета се създава чл. 17б:
„Чл. 17б. (1) Забранява се преминаването,
паркирането и престоят на превозни средства,
ремаркета и полуремаркета върху територията
на морския плаж.

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

(2) Забраната за преминаване, паркиране
и престой на превозни средства, ремаркета
и полуремаркета по ал. 1 не се отнася до
случаите за извършването на разрешените
по съответния ред задължителни дейности по
чл. 7, ал. 2, предоставяне на плажни услуги и
извършване на аварийно-спасителна дейност
на територията на морския плаж.“
7. В глава четвърта „а“ в чл. 22а, ал. 1 се
създава т. 3:
„3. четиридесет на сто от сумата на концесионното възнаграждение и четиридесет на
сто от наемната цена постъпват като приход
по бюджета на Министерството на туризма.“
8. В чл. 30, ал. 3 след думата „паркиране“
се добавя „върху територията на морския
плаж или“.
§ 5. В Закона за защита от шума в околната
среда (обн. ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 30
от 2006 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 32 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от
2014 г., бр. 12 от 2017 г. и бр. 52 от 2019 г.) в
глава пета, раздел І се създава чл. 24а:
„Чл. 24а. С наредба на Министерския съвет
се определят условията и редът за взаимодействието между държавните органи при
осъществяване на контролните им правомощия по този закон.“
§ 6. В срок до 6 месеца от влизането в сила
на този закон Министерският съвет приема
наредбата по чл. 24а от Закона за защита от
шума в околната среда.
§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 2, ал. 1 и 2, който влиза в
сила от 1 януари 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 18 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
5776
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за
2019 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2018 г.; Решение
№ 3 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 23
от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Приема държавния бюджет за 2019 г.
по разходите, бюджетните взаимоотношения
и вноската в общия бюджет на Европейския
съюз, както следва:
№

Показатели
1

IІ.
1.

РАЗХОДИ
Текущи разходи

Сума
(хил. лв.)
2
15 152 731,6
10 444 825,8

в т.ч.
1.1.

Персонал

1.2. С убси дии и дру ги тек у щи
трансфери
1.2.1. С убси дии и дру ги тек у щи
трансфери за нефинансови
предприятия
1.2.2. С убси дии и дру ги тек у щи
т ра нсфери за юри д и ческ и
лица с нестопанска цел
1.3. Лихви

5 143 286,0
955 507,3
885 181,0
70 326,3
633 338,6

1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
2.
Капиталови разходи

1 283 573,1

2.1. Придобиване на дълготрайни
активи и основен ремонт
2.2. Капиталови трансфери

4 158 926,8

4 593 222,7

434 295,9

3.

Прираст на държавния резерв
19 233,1
(нето)
4.
Предоставени текущи и капи14 350,0
талови трансфери за чужбина
5.
Резерв за непредвидени и/или
81 100,0
неотложни разходи
5.1. По централни я бюд жет за
80 000,0
предотвратяване, овладяване
и преодоляване на последиците от бедствия
5.2. По бюд жета на съдебната
600,0
власт
5.3. По бюджета на Народното
500,0
събрание
ІІІ. Б ЮД Ж Е Т Н И В З А И М О - 11 486 769,2
ОТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО
1.
Предоставени трансфери за:
11 505 227,2
в т.ч.
1.1.

Общините

3 745 750,5

1.2.

Държавното обществено осигуряване

4 231 661,6

БРОЙ 60
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Показатели
1

Сума
(хил. лв.)
2

1.3.

Националната здравноосигурителна каса
в т.ч.

1 437 589,0

1.3.1.

– от Министерството на здравеопазването
Сметката за средствата от
Европейския съюз на Националния фонд
Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния
фонд „Земеделие“
Получени трансфери от:

43 000,0

1.4.
1.5.
2.

862 582,2

Държавното обществено осигуряване
2.1.1. – за Министерството на труда
и социалната политика
2.1.2. – за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
2.2. Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите
ІV. ВНОСК А В ОБЩИ Я БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ

294 833,8
18 458,0
7 400,0
7 150,0
250,0
5 058,0
1 282 127,7

“
2. В ал. 3 числото „–399 328,7“ се заменя
с „–2 228 328,7“.
3. В ал. 4 числото „399 328,7“ се заменя с
„2 228 328,7“.
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Приема бюджета на Министерството
на отбраната за 2019 г., както следва:
№

Показатели
1

Сума
(хил. лв.)
2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

44 000,0

1.

Неданъчни приходи

44 000,0

1.1.

Държавни такси

1.2.

Приходи и доходи от собственост

29 320,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни
лихви

300,0

1.4.

Други приходи

50,0

14 330,0

II.

РАЗХОДИ

3 514 211,0

1.

Текущи разходи

1 310 813,3

в т.ч.
1.1.

Персонал

1.2.

С у б с и д и и и д ру г и т ек у щ и
трансфери

№
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Показатели

995 922,3
2 828,0

Сума
(хил. лв.)

1
2
2 828,0
1.2.1. Субсидии и дру ги тек у щи
т ра нс фери за нефи на нсови
предприятия
1 060,0
1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
2.
Капиталови разходи
2 203 397,7
2.1.

в т.ч.
2.1.

ВЕСТНИК

Придобиване на дълготрайни
активи и основен ремонт
2.1.1. в т.ч. левова равностойност на
1 200 млн. щатски долара за
изпълнение на международните договори с правителството
на Съединените американски
щати във връзка с придобиването на нов тип боен самолет
III. Б Ю Д Ж Е Т Н И В З А И М О ОТНОШЕНИ Я (ТРА НСФЕРИ) – (+/-)
1.
Бюджетно взаимоотношение с
централния бюджет (+/-)
2.
Бюджетни взаимоотношения с
други бюджетни организации
(+/-)
2.1.
Предоставени трансфери (-)
2.1.1. – за държавните висши училища
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО
(І-ІІ+ІІІ)
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА
ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

2 203 397,7
2 100 000,0

3 470 211,0
3 498 309,1
-28 098,1
-28 098,1
-28 098,1
0,0
0,0

“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Утвърждава разпределение на разходите
по ал. 1 по области на политики и бюджетни
програми, както следва:
№ Наименование на областт а на
политика/бюджетната програма
1

Сума
(хил. лв.)

1.

3 431 231,0

2.

Политика в областта на отбранителните способности
Политика в областта на съюзната и международната сигурност
Всичко:

2

82 980,0
3 514 211,0

“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Утвърждава максималните размери
на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2019 г., и максималните
размери на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от
Министерството на отбраната, както следва:
№

Показатели

Сума
(хил. лв.)
1
2
1. Максимален размер на ангажи- 2 497 771,3
ментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2019 г.
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Показатели

Сума
(хил. лв.)
1
2
2. Максимален размер на новите за- 2 511 259,7
дължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2019 г.
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Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 19 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
5777

“

4. Създават се ал. 5 – 8:
„(5) Преведените от Министерството на
отбраната по сметка на правителството на
Съединените американски щати средства
за изпълнение на международните договори
във връзка с придобиването на нов тип боен
самолет могат да се депозират и инвестират
чрез сметки във Федералната резервна банка
на Ню Йорк в полза на Министерството на
отбраната въз основа на решение на Министерския съвет. При необходимост Българската
народна банка действа като агент на държавата
въз основа на споразумение между Министерството на отбраната и Българската народна
банка, сключено съгласно изискванията на
чл. 43 от Закона за Българската народна банка.
(6) Превеждането на средствата за изпълнението на международните договори във
връзка с придобиването на нов тип боен
самолет и произтичащите от управлението и
инвестирането на средствата по ал. 5 нетни
постъпления от лихви, друга доходност, такси и комисиони, както и прехвърлянето по
банкова бюджетна сметка на Министерството
на отбраната в Българската народна банка
на неусвоени средства по ал. 5, включително прехвърлянето на средствата от лихви и
друга доходност, се отразяват като приходи
и разходи по бюджета на Министерството
на отбраната по реда, предвиден за отчитане
по бюджетите на бюджетните организации
на постъпления и плащания, произтичащи
от операции, извършени чрез акредитивни и
други подобни сметки.
(7) В случай на промени във валутния
курс, водещи до превишаване на определената в ал. 1, раздел ІІ, т. 2.1.1 сума в левова
равнос тойност, или при необходимост от
осигуряване на пълния размер на дължимите
плащания по международните договори във
връзка с придобиването на нов тип боен самолет, както и за целите на прилагане на ал. 6
могат да се извършват съответните промени
по бюджета на Министерството на отбраната
по реда на Закона за публичните финанси.
(8) В случай на промени във валутния
курс, водещи до намаление на определената
в ал. 1, раздел ІІ, т. 2.1.1 сума в левова равно
стойност, икономията не може да се ползва от
Министерството на отбраната за други цели,
освен в случаите на отразяване на разходи
и приходи по бюджета на министерството,
произтичащи от прилагането на ал. 6.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

УКАЗ № 181
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 Рамково споразумение между Министерството на икономиката
на Република България и Lockheed Martin
Global INC относно програма за индустриално
сътрудничество F-16 блок 70, приет от 44-то
Народно събрание на 19 юли 2019 г.
Издаден в София на 29 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Рамково споразумение
меж д у Минис терс твото на икономик ата
на Република България и Lockheed Martin
Global INC относно програма за индустриално
сътрудничество F-16 блок 70
Чл. 1. Ратифицира Рамковото споразумение между Министерството на икономиката
на Република България и Lockheed Martin
Global INC относно програма за индустриално
сътрудничество F-16 блок 70, подписано на
11 юли 2019 г. в гр. Вашингтон, САЩ, и на
12 юли 2019 г. в гр. София, Република България.
Чл. 2. Разпорежда рамковото споразумение по чл. 1 да не се обнародва в „Държавен
вестник“.
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 19 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
5778

УКАЗ № 182
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на международен договор
(LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и
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свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft
and associated support), международен договор
(LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на
F-16“ (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder
AIM 9X Блок II ракети, свързани материали
и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles,
associated material and services) и международен
договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална
система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS)
(5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“
(Multifunctional Information Distribution System
Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and
related support and equipment), приет от 44-то
Народно събрание на 19 юли 2019 г., повторно
приет на 26 юли 2019 г.
Издаден в София на 29 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ВЕСТНИК

Чл. 4. Ратифицира международен договор
(LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS)
(5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“
(Multifunctional Information Distribution System
Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and
related support and equipment), подписан на 14
юни 2019 г. в гр. Вашингтон, САЩ, и на 11
юли 2019 г. в гр. София, Република България.
Чл. 5. Договорите по чл. 1 – 4 да не се
обнародват в „Държавен вестник“.
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 19 юли 2019 г. и на 26 юли 2019 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5943

ЗАКОН

за ратифициране на международен договор
(LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и
свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70
aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси
в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of
the F-16), международен договор (LOA) BUP-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети,
свързани материали и услуги“ (Sidewinder
AIM 9X Block II Missiles, associated material
and services) и международен договор (LOA)
BU-P-LAR „Многофункционална система за
разпределение на информация – Съвместна
тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5)
и свързана с нея поддръжка и оборудване“
(Multifunctional Information Distribution System
Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5)
and related support and equipment)
Чл. 1. Ратифицира международен договор
(LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70
и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70
aircraft and associated support), подписан на
3 юли 2019 г. в авиобаза „Райт Патерсън“
на Военновъздушните сили (ВВС) на САЩ,
Охайо, САЩ, и на 11 юли 2019 г. в гр. София,
Република България.
Чл. 2. Ратифицира международен договор
(LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на
F-16“ (Munitions in support of the F-16), подписан
на 12 юни 2019 г. в авиобаза „Райт Патерсън“
на ВВС на САЩ, Охайо, САЩ, и на 11 юли
2019 г. в гр. София, Република България.
Чл. 3. Ратифицира международен договор
(LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок
II ракети, свързани материали и услуги“
(Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated
material and services), подписан на 13 юни 2019 г.
в гр. Вашингтон, САЩ, и на 11 юли 2019 г. в
гр. София, Република България.

С Т Р. 1 9

РЕШЕНИЕ

по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България
и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
във връзка с чл. 14 от Закона за защита на
конкуренцията
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността
на Комисията за защита на конкуренцията
за 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 25 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5954

РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за
изясняване на всички факти и обстоятелства
около случая с източване на информация от
електронната база данни на Националната
агенция за приходите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 37 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия за
изясняване на всички факти и обстоятелства
около случая с източване на информация от
електронната база данни на Националната
агенция за приходите.
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2. Комисията следва да извърши необходимите действия по изясняване на всички
факти и обстоятелства в срок до три месеца
и да представи доклад.
3. Комисията се състои от 15 народни
представители на паритетен принцип по
трима народни представители от всяка парламентарна група.
4. Избира председател на комисията, заместник-председател и членове, както следва:
Председател: Красимир Георгиев Ципов
Заместник-председател: Румен Василев Гечев
Членове: Александър Койчев Иванов,
Маноил Минчев Манев,
Иван Валентинов Иванов,
Явор Руменов Божанков,
Валентин Кирилов Касабов,
Маргарита Николаева Николова,
Емил Димитров Симеонов,
Ахмед Реджебов Ахмедов,
Сергей Манушов Кичиков,
Халил Реджепов Летифов,
Кръстина Николова Таскова,
Дора Стоянова Христова,
Боряна Любенова Георгиева.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 25 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5955

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188
ОТ 25 ЮЛИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за семейни помощи
за деца, приет с Постановление № 139 на
Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 67 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.;
попр., бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115
от 2004 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 34 от 2009 г.,
бр. 27, 29 и 41 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 95
от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г.;
Решение № 12921 на Върховния административен съд от 2014 г. – бр. 32 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 80 и 86 от 2015 г., бр. 34, 79 и 89 от
2017 г., бр. 107 от 2018 г. и бр. 38 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Заявлението декларация се подава от
посочените в Закона за семейни помощи за
деца лица в дирекция „Социално подпомагане“
по настоящия им адрес:
1. лично, като към заявлението декларация
се прилага лична карта (за справка);
2. чрез лицензиран пощенски оператор,
като заявлението декларация следва да е в
оригинал;
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3. по елект ронен път с к валифициран
електронен подпис.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „заповед за“ се поставят две точки, текстът докрая се заличава
и се създават т. 1 и 2:
„1. спиране, възобновяване, изменение или
прекратяване на отпуснатите помощи по чл. 8д
и 8е от Закона за семейни помощи за деца;
2. изменение или прекратяване на отпуснатите помощи по чл. 7 и 8 от Закона за
семейни помощи за деца.“
2. В ал. 2 думите „7, 8“ и запетаята след
тях се заличават, а след думата „прекратяват“
се поставя запетая и се добавя „а месечните
помощи по чл. 7 и 8 от Закона за семейни
помощи за деца се изменят или прекратяват“.
3. В ал. 3 думите „единият от които се
връчва на лицето срещу подпис“ и запетаята
пред тях се заменят с „и се съобщават писмено на лицето“.
§ 3. В чл. 10а се създава ал. 4:
„(4) В случаите на подадено заявление по
чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2 документите по ал. 3 се
прилагат на хартиен носител в оригинал, а
при подаване на заявлението декларация по
електронен път същите се прилагат сканирани
като прикачен файл.“
§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Информацията по ал. 5 и 6 се предоставя
до 5-о число на следващия месец по електронен
път от Министерството на образованието и
науката на Агенцията за социално подпомагане, а когато крайната дата за предоставяне
е почивен ден, информацията се предоставя
в първия следващ работен ден.“
2. Алинеи 11 и 12 се изменят така:
„(11) В случаите по ал. 6, т. 1, ал. 7 и 8
помощта по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за
семейни помощи за деца се прекратява със
заповед на директора на дирекция „Социално
подпомагане“ или на упълномощено от него
длъжностно лице считано от 1-во число на
месеца, посочен в информацията, получена от
Министерството на образованието и науката,
или в справката от директора на детската
градина/училището извън системата на Министерството на образованието и науката.
(12) Преди издаване на заповедта по ал. 11
Агенцията за социално подпомагане изисква
от Министерството на образованието и науката
писмено потвърждаване на актуалността на
подадената информация по ал. 6 за конкретното дете.“
3. Алинея 14 се изменя така:
„(14) Месечните помощи за деца, настанени за отглеж дане в семейство на роднини и близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на
детето, и деца с назначен настойник или
попечител се предоставят и след прекратяване на настаняването (настойничеството/
попечи телст вото) пора ди навършване на
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пълнолетие от детето, ако то продължава
да живее в същото семейство, до завършване на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст, което се удостоверява с
декларация на лицата.“
§ 5. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „с изключение на случаите по чл. 17,
ал. 11“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 6. В чл. 25 се създава ал. 6:
„(6) В случаите на подадено заявление по
чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2 документите по ал. 2 се
прилагат на хартиен носител в оригинал, а
при подаване на заявлението декларация по
електронен път същите се прилагат сканирани
като прикачен файл.“
§ 7. В чл. 30а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случаите на подадено заявление по
чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2 документите по ал. 1 се
прилагат на хартиен носител в оригинал, а
при подаване на заявлението декларация по
електронен път същите се прилагат сканирани
като прикачен файл.“
2. Досегашните ал. 4 – 10 стават съответно
ал. 5 – 11.
3. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 8. В чл. 31 се създава ал. 5:
„(5) В случаите на подадено заявление по
чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2 документите по ал. 2 се
прилагат на хартиен носител в оригинал, а
при подаване на заявлението декларация по
електронен път същите се прилагат сканирани
като прикачен файл.“
§ 9. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, се изплаща на
два пъти, като:
1. петдесет на сто от размера на помощта
се изплаща или предоставя след влизане в
сила на заповедта за отпускането є;
2. петдесет на сто от размера на помощта се
изплаща или предоставя в началото на втория
учебен срок, ако детето продължава да учи.
(2) Когато помощта по чл. 10а от Закона
за семейни помощи за деца е отпусната и
петдесет на сто от размера є е изплатен или
предоставен по реда на ал. 1, т. 1, но съгласно
информацията по чл. 17, ал. 4 и 6 през втория
учебен срок детето не продължи да посещава
училище, плащането или предоставянето по
ал. 1, т. 2 не се извършва, а изплатената или
предоставената част от помощта по ал. 1, т. 1
се възстановява по реда на чл. 14, ал. 3 от
Закона за семейни помощи за деца.“
§ 10. В чл. 33 думата „предоставя“ се заменя с „отпуска“.
§ 11. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Помощта по чл. 31 се възстановява,
ако детето/ученикът:
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1. не постъпи в училище, освен ако това
е невъзможно поради здравословното му
състояние;
2. не продължи обучението си през втория
учебен срок до завършване на първи клас,
освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
3. в рамките на един месец от учебната
година има допуснати отсъствия от 5 учебни
часа, за които няма уважителни причини.“
2. В ал. 3 след думите „ал. 1“ се добавя
„т. 1 и“.
3. В ал. 4 след думите „т. 2“ се добавя „и 3“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Когато еднократната помощ по чл. 10а
от Закона за семейни помощи за деца е отпусната и петдесет на сто от размера є е изплатен
или предоставен, през втория учебен срок при
възникване или отпадане на основанието за
предоставяне на помощта в натура по чл. 2,
ал. 6, т. 1 – 3 от Закона за семейни помощи
за деца формата на помощта се изменя в
съответствие с възникналите или отпаднали
обстоятелства – в пари или в натура.“
§ 12. В чл. 35 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и в съответствие с чл. 32“.
2. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Ако петдесет на сто от помощта по
чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца
е отпусната в натура и през втория учебен
срок не е налице някое от основанията по
чл. 2, ал. 6, т. 1 – 3 от Закона за семейни
помощи за деца, директорът на дирекция
„Социално подпомагане“ или упълномощено
от него длъжностно лице издава заповед за
изплащане на остатъка от помощта в пари.
(8) Ако петдесет на сто от помощта по
чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца
е отпусната в пари и през втория учебен срок
е налице някое от основанията по чл. 2, ал. 6,
т. 1 – 3 от Закона за семейни помощи за деца,
директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно
лице издава заповед за предоставяне на остатъка от помощта в натура.“
§ 13. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „спират и възобновяват“
и запетаята пред тях се заличават.
2. В ал. 6 навсякъде думите „спиране или
възобновяване“ и запетаите пред тях се заличават.
§ 14. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 4 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 15. Постановлението влиза в сила от
1 август 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5914
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 61 и 70 от 2006 г.,
бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и
100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и
44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от
2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г.,
бр. 2 от 2016 г., бр. 13 и 80 от 2017 г., бр. 60
от 2018 г. и бр. 25 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 55а, ал. 2 се създава изречение
второ: „Във връзка с прилагането на чл. 12,
ал. 1, т. 4 от закона при попълване на електронен административен документ за движения на територията на страната се използва
съответният национален код, определен в
приложение № 7ц.“
§ 2. В чл. 66 ал. 2 се изменя така:
„(2) При промяна на регистрираната цена
тютюневите изделия, обозначени със стара
цена, могат да бъдат освобождавани за потребление в срок до 30 дни от влизането в сила на
новата регистрирана цена, като не се допуска
освобождаване за потребление на тютюневи
изделия, обозначени със стара регистрирана
цена, ако са освободени за потребление тютюневи изделия с регистрирана нова цена. При
промяна на регистрирана цена на:
1. тютюневите изделия след изтичане на
14-дневен срок от датата на влизане в сила
на новата регистрирана цена тютюневите
изделия, обозначени със стара цена:
а) не могат да бъдат въвеждани в данъчен
склад за складиране;
б) не могат да бъдат въвеждани в местата
за съхранение на произведените в данъчния
склад тютюневи изделия;
в) не могат да бъдат внасяни или получавани
на територията на страната от територията
на друга държава членка;
2. пури и пурети, за които лицата по чл. 59
са получили бандероли, в 7-дневен срок от
датата на влизане в сила на промяната лицата
са длъжни да върнат неизползваните бандероли в съответната териториална дирекция.“
§ 3. В чл. 66б, ал. 2, т. 9 думите „(тютюневите изделия)“ се заменят с „тютюневите
изделия, различни от пури и пурети, или
регистрирана цена, посочена върху бандерола
за пури и пурети“.
§ 4. В чл. 66в, ал. 9, т. 11 думите „(тютюневите изделия)“ се заменят с „тютюневите
изделия, различни от пури и пурети, или
регистрирана цена, посочена върху бандерола
за пури и пурети“.
§ 5. В чл. 69 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо накрая се добавя „или върху бандерола (за пури и пурети)“.
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Наличните количества:
1. тютюневи изделия, различни от пури
и пурети с посочена върху потребителската
опаковка стара цена, се установяват чрез
извършване на инвентаризация в данъчния
склад на лицензирания складодържател или
в склада на вносителя, съответно в склада
на лицето, въвело акцизните стоки от друга
държава членка, като се описват броят, видът
на бандеролите и продажната цена, посочена
върху потребителската опаковка, залепени
върху нереализираната продукция;
2. пури и пурети, облепени с бандерол с
изписана върху него стара цена, се установяват
чрез извършване на инвентаризация в данъчния склад на лицензирания складодържател
или в склада на вносителя, съответно в склада
на лицето, въвело акцизните стоки от друга
държава членка, като се описват броят, видът
и стойността на бандеролите, залепени върху
нереализираната продукция.“
§ 6. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „тютюневите изделия“ се добавя
„различни от пури и пурети“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При промяна на последните регистрирани цени на пури и пурети освободените за потребление, облепени с бандерол с
изписана върху него стара цена, се продават
по цената върху бандерола до изчерпване на
количествата.“
§ 7. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „пури, пурети“ се заличават.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Размерът на акциза за пури и пурети,
дължим в случаи на липси на бандероли, се
определя на база вместимостта на потребителска опаковка, за която са получени съответните бандероли от икономическия оператор.“
§ 8. В чл. 76, ал. 5, т. 6 след думите „тютюневи изделия“ се добавя „различни от пури
и пурети“.
§ 9. В приложение № 7у към чл. 55а, ал. 2
последният ред се заличава.
§ 10. Създава се приложение № 7ц към
чл. 55а, ал. 2:
„Приложение № 7ц
към чл. 55а, ал. 2
Национални кодове за тютюневи изделия

EPC CAT Единица
Т001

Т

kg

Описание
Тютюневи изделия с кодове КН 2401 20, попадащи в обхвата на чл. 12,
ал. 1, т. 4 от закона
“

§ 11. В приложение № 10 след думите
„Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 14 се попълват за
тютюневи изделия“ се добавя „различни от
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пури и пурети“ и се създава нов ред „Колони
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 се
попълват за пури и пурети“.
§ 12. В приложение № 11, в „Забележка“
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думите „Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7,
8, 13, 14, 15, 16 и 17 се попълват за тютюневи
изделия“ се добавя „различни от пури и пурети“.
2. Създава се нова т. 3:
„3. Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 и 18 се попълват за пури и пурети.“
3. Досегашната т. 3 става т. 4.
§ 13. В приложение № 11а, в „Забележка“
се правят следните допълнения:
1. В раздел I:
а) в т. 2 накрая се добавя „различни от
пури и пурети“;
б) създава се т. 3:
„3. Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 (само
за ръчно свити пури), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
и 19 се попълват за пури и пурети.“
2. В раздел II:
а) в т. 2 накрая се добавя „различни от
пури и пурети“;
б) създава се т. 3:
„3. Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 (само
за ръчно свити пури), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
и 19 се попълват за пури и пурети.“
§ 14. В приложение № 12 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Думите „Обща сума за акциза: (попълва
се само за алкохолните напитки)“ се заменят
с „Обща сума за акциза: (попълва се само за
алкохолните напитки и пури и пурети)“.
2. В „Забележка“:
а) в т. 2 накрая се добавя „различни от
пури и пурети“;
б) създава се нова т. 3:
„3. Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 и 18 се попълват за пури и пурети.“;
в) досегашната т. 3 става т. 4.
§ 15. В приложение № 12а, в „Забележка“
се правят следните допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „различни от
пури и пурети“.
2. Създава се нова т. 3:
„3. Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 и 18 се попълват за пури и пурети.“
3. Досегашната т. 3 става т. 4.
§ 16. В приложение № 12в, в указанията
за попълване се правят следните допълнения:
1. След думите „За тютюневи изделия“ се
добавя „различни от пури и пурети“.
2. След думите „За цигарите в т. 8 не се
попълва колона 4.“ се създава нов ред: „За
пури и пурети задължително се попълват
колони: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17.“
§ 17. В приложение № 17аб, в таблицата
се правят следните изменения и допълнения:
1. В колона втора се правят следните изменения:
а) на предпоследния ред числата „3824 99
92*, 3824 99 93**, 3824 99 96***, 3824 99 55, 3824
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99 80 и 3824 99 85, 3824 99 86“ се заменят с
числата „3824 99 86, 3824 99 92*, 3824 99 93**
и 3824 99 96***“;
б) на последния ред числото „3826 00 90“
се заличава.
2. В колона трета код на акцизния продукт
„Е920“ се заменя с „E910“.
3. Накрая се създава нов ред:
„
3824 90 99

3826 00 90

Е920
“

Заключителна разпоредба
§ 18. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Владислав Горанов
5821

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛНИК

за администрацията на Върховния административен съд
Ч А С Т

П Ъ Р В А

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С този правилник се определят
звената на администрацията на Върховния
административен съд (ВАС), функционалните
им характеристики, организацията на работата
в администрацията, длъжностното разписание, типовите длъжностни характеристики на
съдебните служители, редът за провеждане
на конкурс, органите по назначаването на
съдебните служители, редът за атестирането
им и повишаването им в ранг.
Чл. 2. (1) Администрацията на ВАС е обща
и специализирана.
(2) Администрацията на ВАС е организирана в административни звена (дирекция,
отдел или служба), както и самостоятелни
административни длъжности.
(3) Общата администрация обезпечава
общото административно, правно, финансово
и информационно обслужване на дейността
на съда.
(4) Специализираната администрация на
ВАС подпомага правораздавателната дейност
на съда.
(5) Прякото ръководство на администрацията по ал. 3 и 4 се осъществява от главния
секретар на ВАС. Ръководителите на административните звена своевременно уведомяват
главния секретар за възникнали проблеми във
връзка с осъществяването на функциите им.
Чл. 3. (1) Председателят на ВАС назначава
и освобождава съдебните служители в администрацията на ВАС.
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(2) Председателят на ВАС определя, изменя
и допълва структурата, вида, наименованието
на съответните звена, числеността и длъжностите в тях в съответствие с предвиденото
в този правилник.
Чл. 4. При осъществяването на своята
дейност администрацията на ВАС се ръководи от принципите на законност, бързина,
обективност, безпристрастност, ефективност,
отчетност, прозрачност, публичност и предвидимост съобразно изискванията за качествено
обслужване на гражданите и организациите
при спазване на професионалната етика на
съдебните служители.
Ч А С Т

В Т О Р А

СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА
ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Г л а в а

п ъ р в а

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
Чл. 5. (1) Главният секретар ръководи
работата на специализираната и на общата
администрация на ВАС и е пряко подчинен
на председателя на съда.
(2) За главен секретар се назначава лице,
което е български гражданин, има завършено
висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността
„Право“, с не по-малко от 5 години юридически
стаж, не е осъждано на лишаване от свобода
за умишлено престъпление от общ характер,
независимо от реабилитацията, и притежава
необходимите нравствени и професионални
качества.
(3) Главният секретар се назначава от председателя на ВАС след провеждане на конкурс.
(4) Докато заема длъжността си, главният
секретар не може да членува в политическа
парти я, коалици я, инициативен комитет,
организация с политически цели, както и да
извършва политическа дейност под каквато
и да е форма.
Чл. 6. (1) Главният секретар:
1. ръководи общата и специализираната
администрация на ВАС;
2. осиг у рява организационната връзка
между председателя на ВАС и администрацията на съда;
3. отговаря за организацията и разпределението на дейностите между отделните
звена на администрацията и изпълнението
на задълженията на съдебните служители;
4. предлага на председателя на ВАС за
утвърждаване реда за осъществяване на документооборота, деловодната и архивната
дейност в администрацията;
5. след съгласуване с председателя на ВАС
въвежда програмни решения по дългосрочното
планиране, бюджетната политика, финансите,
автоматизацията и снабдяването с оборудване;
6. отговаря за условията за нормална и
ефективна работа на съдебните служители;
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7. организира провеждането на конкурси за
назначаване на съдебните служители и участва
в комисиите по провеждането на конкурсите;
8. отговаря за обучението на съдебните
служители и повишаването на тяхната професионална квалификация;
9. съгласува времето за ползване на отпуските от съдебните служители и тяхното
персонално заместване от друг служител;
10. отговаря за провеждането на атестационния процес на съдебните служители по
ред, определен от председателя на ВАС, и
предлага промяна в ранговете и в трудовото
им възнаграждение с изключение на служителите от кабинета на председателя;
11. предлага служителите за поощрение
или за налагане на дисциплинарни наказания
с изключение на служителите от кабинета на
председателя;
12. отговаря за изготвянето на проекта за
бюджет на ВАС и го представя за одобрение
на председателя на съда;
13. при оправомощаване от председателя
на ВАС отговаря за процедурите по възлагане
на обществени поръчки за нуждите на ВАС;
14. отговаря за стопанисване на имуществото, ползвано от ВАС, за учебните бази, за
информационното и правното обслужване, за
информационната сигурност и охранителната
дейност на ВАС;
15. предприема действия за събиране на
сумите по издадени в полза на съда изпълнителни листове и други изпълнителни основания;
16. поддържа комуникация и провежда ежегодни срещи със съдебните администратори
и съдебните секретари от административните
съдилища в страната;
17. на всеки три години съвместно с началника на кабинета на председателя изготвя план
за обучение на съдии и съдебни служители;
18. следи за равномерната натовареност на
съдебните служители;
19. съставя актове за изгубени и унищожени дела;
20. изпълнява и други задължения, възложени му от председателя на съда.
(2) При отсъствие главният секретар се
замества от определен от председателя на
ВАС съдебен служител.
Чл. 7. В изпълнение на правомощията си
главният секретар издава разпореждания, които са задължителни за съдебните служители
с изключение на служителите от кабинета
на председателя.
Г л а в а

в т о р а

К АБИНЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Чл. 8. (1) Кабинетът на председателя на
ВАС подпомага работата му и изпълнява
организационни, координационни и информационно-аналитични функции.
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(2) Кабинетът на председателя се състои
от началник на кабинета, секретар на председателя, експерт „Пресслужба и връзки с
общест веност та“, експерт юрисконсул т и
съдебни помощници.
Чл. 9. (1) Началникът на кабинета:
1. организира и подготвя изпълнението на
работната програма на председателя на ВАС;
2. организира връзките на председателя на
ВАС с държавните органи и други организации;
3. при изпълнение на правомощията си
осъществява контакти с представители на
органите на съдебната власт, законодателната
власт, централните и териториалните органи на изпълнителната власт и органите на
местното самоуправление, на международни
органи и организации, както и с граждани;
4. координира изпълнението на задачите,
поставени от председателя на ВАС, и контролира спазването на сроковете;
5. организира воденето и съхраняването
на книги за заповедите и другите актове,
издадени от председателя на ВАС;
6. получава кореспонденцията, адресирана
до председателя на ВАС, и му я докладва, организира изготвянето на проекти на отговори
по постъпилите писма и сигнали;
7. организира и ръководи работата на
съдебните служители в кабинета на председателя на ВАС;
8. организира и координира участието на
съда в европейски, международни и национални проекти и програми и контролира
тяхното изпълнение;
9. координира архивирането на заповедите,
издадени от председателя на ВАС;
10. съвместно с главния секретар изготвя
и организира план за обучение на съдебните
служители и съдиите;
11. организира командироването на съдии
те от ВАС;
12. изпълнява и други задачи, възложени
от председателя на ВАС.
(2) Началникът на кабинета на председателя на ВАС е на негово пряко подчинение.
(3) При отсъствие началникът на кабинета
се замества от друг служител от кабинета на
председателя.
Чл. 10. Експерт „Пресслужба и връзки с
обществеността“ осигурява взаимодействието
на ВАС със средствата за масово осведомяване при информирането на обществеността
за дейността му, като:
1. изготвя ежегодно и съгласува с председателя на ВАС комуникационна стратегия;
2. поддържа комуникация с представители на средствата за масово осведомяване и
предоставя информация за дела от значим
обществен интерес;
3. събира, обработва и изготвя информация за медиите, като прессъобщения и други
информационни материали;
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4. организира публични събития, като
пресконференции, брифинги, конференции,
семинари и др.;
5. съгласува, подготвя и организира медийните изяви на председателя на ВАС и неговите
заместници или на други представители на
ВАС след съгласуване с председателя;
6. актуализира новините в интернет сайта на ВАС;
7. предлага, организира и провежда информационни кампании за дейността на ВАС и
административните съдилища;
8. анализира ефективността на медийното
представяне на ВАС на годишна база;
9. изготвя ежедневен медиен мониторинг
за председателя и неговите заместници;
10. отговаря за антикризисните комуникации, като събира информация и изготвя
отговори на публикации, свързани с дейността
на съда, след съгласуване с председателя;
11. осигурява координацията и взаимодействието с пресслужбите на други органи на
съдебната власт и на други държавни органи
и организации;
12. организира издаването на сборник с
тълкувателна дейност на ВАС и ежемесечния
бюлетин на съда;
13. изпълнява и други задачи, възложени
от председателя на ВАС, и осъществява и
други дейности, които имат отношение към
връзките с обществеността.
Чл. 11. (1) Звеното за анализи и тълкувателна дейност е на пряко подчинение на
председателя на ВАС.
(2) Съставът, дейността и правилата за
организацията на работа на звеното за анализи и тълкувателна дейност се определя с
разпореждане на председателя на ВАС.
(3) Звеното за анализи и тълкувателна
дейност е със следните аналитично-консултативни функции:
1. изготвяне на становища по проекти на
закони, внесени за разглеждане в Народното събрание, Министерския съвет, както и
проекти на подзаконови нормативни актове,
относно административното правораздаване,
както и по конституционни дела;
2. анализ на приети тълкувателни решения
на ВАС, както и предложения до председателя на ВАС за образуване на тълкувателни
дела, съобразно установяване на противоречива или неправилна съдебна практика в
административните съдилища и Върховния
административен съд.
(4) Работата на звеното за анализи и тълкувателна дейност се ръководи от председателя
на ВАС или от определено от него друго лице
и административно-организационно се подпомага от кабинета на председателя.
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(5) Съдиите, които участват в състава на
звеното за анализи и тълкувателна дейност,
работят с намалена натовареност, определена
с решение на Пленума на Върховния административен съд.
Г л а в а

т р е т а

СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ
Чл. 12. (1) Съдебните помощници са съдебни
служители с юридическо образование, които
подпомагат съдиите в тяхната работа и са на
пряко подчинение на председателя на съда.
(2) За съдебен помощник се назначава лице,
което отговаря на изискванията на закона и
е издържало конкурс за съдебен служител.
(3) Председателят на ВАС разпределя съдебните помощници по колегии, отделения
и състави.
Чл. 13. Организацията на дейността на
съдебните помощници се определя с правила,
утвърдени от председателя на съда.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА. РЕГИСТРАТУРА ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 14. (1) Служителят по сигурността на
информацията осъществява дейността по защита на класифицираната информация в съда.
(2) Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на председателя
на съда.
Чл. 15. Служителят по сигурността на
информацията:
1. следи за спазването на изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и на международните договори
във връзка със защитата на класифицираната
информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на регистратура за класифицирана информация чрез
физически и технически средства и следи за
неговото изпълнение;
4. извърш ва период и ч н и п роверк и на
отчетността и движението на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване в рамките на ВАС съобразно
изискванията на ЗЗКИ и води регистър на
проучените лица;
6. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) при изтичане
на срока на разрешенията, при напускане или
преназначаване на служителя, както и при
необходимост от промяна на разрешението,
свързано с достъп до определено ниво на
класификация;
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7. информира незабавно в писмена форма
ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения,
сертификати или потвърждения;
8. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация
и на взетите мерки, за което информира
незабавно ДКСИ;
9. следи за правилното определяне нивото
на класификация на информацията;
10. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение;
11. организира и провежда обучението на
служителите във ВАС в областта на защитата
на класифицираната информация;
12. изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда.
Чл. 16. (1) Административните дела във
ВАС, съдържащи класифицирана информация, за които се осъществява предвидената
в закона защита, се разпределят за регистриране, обработване и съхранение в „Служба
за класифицирана информация“, в която се
извършва:
1. приемане на входящата кореспонденция,
съдържаща явна и класифицирана информация;
2. регистриране на постъпилите в съда жалби, протести, касационни жалби, касационни
протести, частни жалби, частни протести,
молби за отмяна, жалби за бавност и други
молби, жалби, оплаквания и допълнителни
доказателства по класифицираните административни дела;
3. получаване, регистриране и образуване
на пост ъпилите в съда административни
дела, съдържащи класифицирана информация, и обработването им в съответствие с
изискванията на специализираното българско
законодателство;
4. подреждане и поставяне в папки на
образуваните дела;
5. вписвания в деловодните книги и регистри на регистратурата за класифицирана
информация и отбелязвания в действащата
деловодно-информационна система;
6. следене за изтичане на процесуалните срокове по преписки и по оставени без
движение или спрени дела и докладване на
съдията докладчик;
7. изготвяне и изпращане на призовки и
съобщения по делата и преписките;
8. подреждане и номериране на новопо
стъпили документи към висящите дела;
9. докладване на молбите за съдебни удостоверения на съдията докладчик и предаване
на изготвените съдебни удостоверения на страните или на процесуалните им представители;
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10. регистриране и докладване на молбите за изпълнителни листове на съответния
председател на отделение;
11. предоставяне на страните и на процесуалните им представители на справки по
делата;
12. предотвратяване на опити да се правят
бележки, знаци, зачертавания и подчертавания в книжата по делото и изваждане на
приложени по тях документи;
13. обявяване в срочните книги и в действащата деловодно-информационна система
на постановените по делата решения и определения;
14. изготвяне и изпращане на съобщенията
за обявените решения и определения, когато
те подлежат на обжалване;
15. контрол на процесуалните срокове за
обжалване на решенията и определенията и
експедиране или архивиране на свършените
дела съгласно изискванията на ППЗЗКИ;
16. докладване на председателя на съда, на
заместниците на председателя, ръководещи
колегиите, или на председателите на отделения
постъпилите касационни жалби, касационни
протести, частни жалби, частни протести и
искания за отмяна против решения или определения на ВАС;
17. докладване на съдиите докладчици на
призовките и съобщенията, върнати в цялост,
както и постъпилите молби, становища и други документи по висящите дела и преписки;
18. предоставяне при определените от ЗЗКИ
условия и размножаване на документи, съдържащи класифицирана информация, както и
издаване на удостоверения и заверени и незаверени преписи от съдебни актове, протоколи
и други книжа при спазването на ППЗЗКИ;
19. предоставяне за запознаване и проучване
на страните и процесуалните им представители на делата и преписките, съдържащи
класифицирана информация;
20. периодични проверки за наличността и
начина на съхранение на делата и документите, съдържащи класифицирана информация,
които се намират при съдиите и служителите
от съда;
21. докладване на служителя по сигурност
та за случаите на нерегламентиран достъп
до документи и материали, съдържащи класифицирана информация, и предприемане
на мерки за недопускане и ограничаване на
вредните последици;
22. контрол по спазването на правилата
за работа с дела и документи, съдържащи
класифицирана информация, утвърдени със
заповед на председателя на ВАС;
23. уведомяване на служителя по сигурност
та и на звеното по охрана при установяване
нарушения на съответните мерки за физическа
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сигурност на помещенията на регистратурата
и предприемане на мерки по запазване на
фактическата обстановка;
24. прилагане на постъпилите по насрочените дела писмени молби, становища, защити
и други документи;
25. организиране на своевременното предаване в архива на делата с премахнато ниво
на класификация;
26. разпечатване на решенията по класифицираните административни дела на определената за целта защитена компютърна
конфигурация;
27. експедиране на изходящата кореспонденция, съдържаща класифицирана информация;
28. водене на регистрите, утвърдени по
номенклатурен списък съгласно чл. 74 от
ППЗЗКИ;
29. съхраняване списъците на служителите,
допуснати до работа с документи, съдържащи
класифицирана информация;
30. контрол на сроковете за защита на
класифицирана информация и докладване на
служителя по сигурността за изтичането им;
31. декласифициране на документи съгласно
чл. 50 от ППЗЗКИ и изготвяне на протоколи
за уведомяване на ДКСИ;
32. годишна и периодични проверки на
изработените и получените документи, съдържащи класифицирана информация.
(2) Служителите в „Служба за класифицирана информация“ водят отделни книги
за отразяване движението на документите в
рамките на ВАС.
(3) Служителите в тази служба са пряко
подчинени на служителя по сигурността на
информацията.
(4) Щатното обособяване, структу рата,
численият състав и мерките за защита в
„Служба за класифицирана информация“ се
определят от председателя на ВАС в зависимост от нивата на класификация и обема на
класифицираната информация.
Г л а в а

п е т а

СЕКРЕТАР НА КОЛЕГИЯ
Чл. 17. Дейността на председателите на
първа и втора колегия се подпомага от секретари.
Чл. 18. Секретарите на колегии:
1. организират работните графици на ръководителите на колегиите;
2. водят кореспонденцията на ръководителите на колегиите;
3. поддържат регистър на отводите на ВАС;
4. образуват и обработват делата на смесени състави на ВКС и ВАС, както и обявяват
постановените съдебни актове по тези дела;
5. поддържат описна и срочна книга на
смесените състави на ВАС;
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6. контролират системното водене и над
лежното съхранение на деловодните книги,
водени от специализираната администрация
в съответната колегия;
7. изготвят месечното разпределение на
съдебните заседания на петчленните състави;
8. изготвят протоколите от пленумите на
съдиите от ВАС и от общите събрания на
съответната колегия;
9. съставят съвместно с административния
секретар графици за разпределението на съдебните зали между съдебните състави;
10. извършват и други дейности по разпореждане на председателя на ВАС, неговите
заместници, главния и административния
секретар.
Ч А С Т

Т Р Е Т А

ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 19. За дейността на общата администрация на ВАС отговаря главният секретар.
Чл. 20. (1) Общата администрация във
ВАС осъществява дейността си в следните
основни направления:
1. финансово-стопански дейности;
2. човешки ресурси;
3. информационно обслужване, технологии
и защита на личните данни;
4. стопанисване на сградния фонд, техническо и стопанско обслужване и охранителна
дейност.
(2) Общата администрация във ВАС е организирана в административни звена (дирекция,
отдел или служба), както и самостоятелни
административни длъжности.
(3) Структурата на администрацията по
ал. 2 се определя със заповед на председателя
на ВАС.
Чл. 21. Финансово-стопанските дейности
обхващат:
1. разработване на бюджетни прогнози
на ВАС;
2. съставяне на проекти за бюджет на ВАС
като второстепенен разпоредител с бюджет;
3. подготвяне на предложения за корекция
по бюджета на ВАС;
4. изготвяне анализи, доклади и становища
по бюджета на ВАС;
5. отчитане изпълнението на бюджета;
6. организиране на финансирането за придобиване на дълготрайни материални активи
и за основен или текущ ремонт въз основа на
утвърдените лимити;
7. счетоводно отчитане на приходите и
разходите по единна бюджетна класификация, по счетоводни сметки от сметкоплана
за бюджетните предприятия;
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8. изготвяне на месечни и годишни декларации по Закона за корпоративното подоходно
облагане, Закона за данък върху добавената
стойност и останалите закони за счетоводна
регистрация;
9. изгот вяне на т римесечни оборот ни
ведомости и годишни финансови отчети на
Върховния административен съд като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;
10. подготвяне на проект за годишна инвестиционна програма на Върховния административен съд по обекти и по видове капиталови
разходи в рамките на утвърдения бюджет;
11. планиране на обществените поръчки за
съответната година, изготвяне на проекти на
документация и провеждане на процедурите
по възлагане при оправомощаване от председателя на ВАС;
12. изпълнение на други задачи, възложени
с решение на ВСС, от председателя на ВАС
или от главния секретар.
Чл. 22. Дейността по управление на човешките ресурси обхваща:
1. изготвяне и актуализиране на проекти
за длъжностното разписание на Върховния
административен съд;
2. изготвяне и актуализиране на проекти за
поименното щатно разписание на съдебните
служители в администрацията на ВАС;
3. изготвяне на проекти на индивидуални
длъжностни характеристики на съдебните
служители;
4. подготовка на предложения за откриване, трансформация и съкращаване на щатни
длъжности за служители във ВАС;
5. актуализиране и съхранение на кадровите
дела на съдиите във ВАС и председателите
на административните съдилища;
6. актуализиране и съхранение на кадровите дела на съдебните служители във ВАС;
7. подготовка на актовете за назначаване,
преназначаване и освобождаване на съдиите и председателите на административните
съдилища;
8. оформяне на трудовите книжки на съдиите и съдебните служители от ВАС;
9. подготовка на актовете, свързани с
възникването, изменението и прекратяването
на трудовите правоотношения, и оформяне
на трудовите книжки на служителите от
администрацията на ВАС и служителите в
учебните бази на ВАС;
10. разработване на проектни и прогнозни
предложения до главния секретар за развитието на човешките ресурси на ВАС;
11. изготвяне на предложения за графици
за планови обучения; съхраняване и обобщаване на информация от проведени обучения
на съдии и съдебни служители; поддържане
на регистър на обученията;
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12. организиране на изготвянето на служебни карти на съдиите и съдебните служители
от ВАС;
13. изготвяне на проекти на заповеди за
командироване в страната и в чужбина на
съдии от ВАС, съдебни служители от ВАС и
председатели на административни съдилища;
14. поддържане на регистър на различните видове отпуски и изготвяне на проекти
на заповеди за отпуски на съдии и съдебни
служители от ВАС и председатели на административни съдилища;
15. организиране на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд във ВАС;
16. осъществяване на методическа помощ в
работата по управление на човешките ресурси
в учебните бази;
17. подпомагане на председателя на съда и
Комисията по професионална етика при ВАС
във връзка с атестирането на магистрати,
извършвано от ВСС;
18. извършване на справки по дела в Национална база данни „Население“;
19. изпълнение на други задачи, възложени от председателя на ВАС или от главния
секретар.
Чл. 23. Дейността по информационно обслужване и технологии и защита на личните
данни обхваща отговорност за:
1. администриране, мониторинг и поддръжка на всички информационни бази на
ВАС, както и деловодно-информационната
система на административните съдилища на
Република България;
2. администриране, мониторинг и поддръжка на среда за съвместна работа на
административните съдилища на Република
България;
3. администриране, мониторинг и поддръжка на защитената среда за съвместна
работа, обмен на данни, знание и помощ на
административните съдилища на Република
България;
4. дейности по изготвяне на съдебната
статистика на ВАС и административните
съдилища;
5. администриране, мониторинг и актуализация на съдържанието на официалната
интернет страница на Върховния административен съд;
6. дейности по обезпечаване изправността
и нормалното функциониране на локалната
компютърна мрежа във ВАС – контрол върху
изправността, както и организация на хардуерната и софтуерната поддръжка и належащи
ремонти на компютърната, периферната, комуникационната и копирната техника на ВАС;
7. администриране, мониторинг и актуализация на съдържанието на профила на ВАС
в системата за случайно разпределение на
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делата на ВСС, както и организация и пряко
подпомагане работата на разпределящите
магистрати във ВАС;
8. организиране и участие в изработването
и реализацията на технически проекти за
създаване, оптимизиране и/или надграждане
на информационни системи, други програмни
продукти, технологични процеси и методологии, както и хардуерни и комуникационни
системи, свързани с работата на съдиите,
съдебните служители и дейността на ВАС в
цялост;
9. осигуряване на пряка техническа помощ и обучение при работата с компютърна
техника и програмни продукти на съдиите и
съдебните служители на ВАС;
10. създаване и поддържане на надеждни мерки за защита на личните данни на
физически лица, събирани, обработвани и
съхранявани от ВАС;
11. изпълнение на други задачи, възложени
от председателя на ВАС и от главния секретар.
Чл. 24. (1) Дейностите по стопанисване
на сградния фонд, техническо и стопанско
обслужване и охранителна дейност обхващат:
1. организиране и осигуряване стопанисването на имотите, предоставени на Върховния
административен съд;
2. проучване на необходимостта от ново
строителство, реконструкция, основен или
текущ ремонт на сградния фонд, ползван от
ВАС, учебните бази на ВАС съгласувано с
главния секретар;
3. планиране на разходите за доставки,
услуги, основен или текущ ремонт на сградния фонд, ползван от ВАС, учебните бази на
ВАС във връзка с възлагането на обществени
поръчки и организиране на провеждането на
процедурите за възлагането им по реда на
ЗОП и на вътрешни актове след съгласуване
с главния секретар;
4. изготвяне на техническите задания за
възлагане на доставки, услуги, основен или
текущ ремонт на сградния фонд, ползван от
ВАС, и на учебните бази на ВАС съвместно
със служителя за обществени поръчки;
5. участие в провеждането на експертни
технически съвети за приемане на изготвените
проекти за строителство и ремонти;
6. осъществяване на текущ контрол при
изпълнение на договорите за доставки, услуги
и строително-ремонтни работи на сградния
фонд, ползван от ВАС;
7. поддържане на регистър и съхраняване
досиета на имотите, предоставени за стопанисване на Върховния административен
съд, както и съпътстващата ги техническа
документация;
8. организиране и осигуряване на експлоатацията на инсталациите, системите и
съоръженията в сградния фонд, ползван от
ВАС, както и учебните бази на ВАС;
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9. извършване на поддръжка, включително
хигиенизиране и почистване, осигуряване на
пропускателния режим, техническо обслужване на инфраструктурата, сградния фонд,
техника, обзавеждане и оборудване, предоставени за нуждите на ВАС и на учебните
бази на ВАС;
10. изпълнение на други задачи, възложени
с решения на ВСС, от председателя на ВАС
или от главния секретар.
(2) Администрацията на учебните бази на
ВАС осигурява нормалното им функциониране, стопанско обслужване и поддръжка с цел
осъществяване на обучителни мероприятия,
както и почивка на съдиите и съдебните
служители на ВАС и членовете на техните
семейства.
(3) Правилата за ползване на базите за почивка и за провеждане на обучителен процес
в тях се издават от председателя на ВАС в
съответствие с решенията на ВСС.
Г л а в а

в т о р а

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 25. За дейността на специализираната
администрация на ВАС отговаря главният
секретар. Тя се ръководи от административния секретар, подпомаган от секретарите на
колегии и началниците на служби.
Чл. 26. (1) За административен секретар
може да бъде назначено лице с висше образование в областта на правните, икономичес
ките, финансовите науки или публичната
администрация.
(2) Административният секретар подпомага
главния секретар при организирането на работата на специализираната администрация
и му е пряко подчинен.
(3) Административният секретар:
1. отговаря за организацията и осъществява
контрола на работата на съдебните служители
от специализираната администрация;
2. предлага на главния секретар мерки за
подобряване на организацията и качеството на
работа на специализираната администрация;
3. изготвя необходимите справки за дейността на специализираната администрация
и ги представя на главния секретар;
4. дава мнение по проекти на индивидуални
длъжностни характеристики на съдебните служители в специализираната администрация;
5. предлага за стимулиране или налагане
на дисциплинарни наказания служителите от
специализираната администрация;
6. изработва г рафик за ползването на
отпуските на съдебните служители в специализираната администрация и го предлага за
одобрение на главния секретар;
7. контролира системното водене и над
лежното съхранение на деловодните книги,
водени от специализираната администрация
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съобразно изискванията на закона, подзаконовите нормативни актове и вътрешните
правила;
8. съвместно със секретарите на колегии
изготвя месечното разпределение на съдебните
заседания на петчленните състави;
9. образува тълкувателните дела на Общото
събрание на съдиите от колегиите във ВАС и
Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС
и организира провеждането на пленумите и
общите събрания на съдиите във ВАС;
10. изготвя и изпраща покани с искането за
приемане на тълкувателно решение до лицата,
поканени за участие по делото;
11. изготвя протоколите от пленумите на
съдиите от ВАС и от общите събрания на
двете колегии и обявява в срочната книга,
в действащата деловодно-информационна
система и в интернет страницата на съда решенията, постановени по тълкувателни дела;
12. съставя графици за разпределението
на съдебните зали между съдебните състави;
13. изготвя и представя на главния секретар обобщена справка за издадените в полза
и по сметка на съда изпълнителни листове;
14. изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда или от главния
секретар.
Чл. 27. Специализираната администрация
на ВАС е организирана в следните служби:
1. служба „Съдебни секретари“;
2. служба „Съдебно деловодство и административно обслужване“;
3. служба „Призовки и съдебни книжа“.
Чл. 28. Служба „Съдебно деловодство и
административно обслужване“ обезпечава
регистрирането и експедирането на съдебните книжа, архивирането и съхранението
на делата и преписките и информационното
обслужване на гражданите и организациите.
Чл. 29. Съдебните деловодители – регистратори, които изпълняват дейност по административно обслужване:
1. приемат входящата кореспонденция;
2. регистрират постъпилите в съда иницииращи документи и документи, касаещи
общата администрация, и датират всички
останали документи, подадени във връзка с
образувани дела и регистрирани преписки;
3. регистрират постъпилите за послужване
или архивиране дела от съдилищата и изискани
административни преписки от административните органи;
4. експедират изходящата кореспонденция;
5. осигуряват информация за получената
и изпратената кореспонденция;
6. разпределят и направляват постъпилата
поща;
7. пренасочват постъпилите явни документи
по делата, заведени в „Регистратура за класифицирана информация“, за своевременно
обработване;
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8. изпълняват и други дейности по разпореждане на председателя на съда, на главния
или на административния секретар.
Чл. 30. (1) Съдебните деловодители – регистратори, поддържат следните регистърни
книги:
1. входящ дневник на хартиен и електронен
носител;
2. изходящ дневник на хартиен носител;
3. разносни книги на хартиен носител;
4. книга за веществени доказателства на
хартиен носител.
(2) За всяка календарна година се водят
отделни дневници и книги по предходната
алинея.
Чл. 31. (1) Във входящия дневник се описват постъпилите в съда документи и книжа,
като се номерират последователно по реда на
постъпването им.
(2) Входящият дневник се организира по
начин, който не допуска изтриване на регистрирани данни.
(3) Входящият дневник се разпечатва в края
на работния ден, ежедневно, на хартиен носител, като се поставят подпис на съответното
длъжностно лице, дата и печат.
(4) В деня на постъпването на иницииращи документи и книжа съдебният деловодител – регистратор, извършва регистрация в
деловодно-информационната система на съда,
като взема пореден номер от електронния
регистър на системата, който вписва върху
регистрирания документ.
(5) Регистрационната карта на входящите
док у менти в деловодно-информационната
система на съда съдържа следните данни:
1. входящ номер;
2. дата на постъпване;
3. подател и адрес;
4. вид на постъпилия документ – жалба,
протест, касационна жалба, касационен протест, частна жалба, частен протест, искане
за отмяна, молба за определяне на срок при
бавност, искане за налагане на санкция по
чл. 304 АПК или друг документ;
5. номер на оспорения административен
акт и неговия издател или номер на обжалвания съдебен акт, номер на делото, по който е
постановен, и по описа на кой съд е;
6. изходящ номер на съпроводителното
писмо, с което е изпратено делото или административната преписка, ако такъв е посочен,
и опис на приложените съдебни дела;
7. посока – разпределение към съответното
отделение или колегия.
Чл. 32. (1) В изходящия дневник се описват
всички изпращани от съда писма и други документи, които не са съставени по конкретно
дело, като се номерират последователно по
датата на изпращането.
(2) Изходящият дневник съдържа следните
данни за изпратените писма:
1. изходящ номер;
2. дата на изпращане;
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3. адресат.
(3) Изходящите книжа се подписват от
лицето, което ги е изготвило, съгласувало,
включително от съответния ръководител на
административното звено, отговорно за тази
дейност.
(4) Преписите от изходящите документи
се съхраняват в папки. Върху преписите се
посочват имената на лицата, съставили и
подп исали документите, и номерът, под който
са изведени.
(5) Изходящият дневник се организира по
начин, който не допуска изтриване на регистрирани данни, нито скриване на последващи
изменения или поправки.
Чл. 33. (1) В разносните книги се описват
пратките, изходящи от ВАС и подадени в
пощата.
(2) Разносната книга съдържа:
1. дата на изпращане;
2. изходящ номер на пратката или номер
на изпратеното дело с кратко описание на
съдържанието на пратката;
3. адресат;
4. дата на връчване и име на лицето, получило пратката, след връчване на обратната
разписка.
Чл. 34. (1) На първата страница на всеки
регистриран във входящия дневник или издаден от съда документ се поставят входящият
номер и датата на постъпването му или изпращането му. При поискване от вносителя
на документа тези данни се отбелязват и на
представено от него копие.
(2) На постъпилите в съда документи, които
не подлежат на регистрация във входящия
дневник, се отбелязва датата на приемането
им. Не подлежат на регистрация във входящия
дневник документи, постъпили във връзка
с образувани дела или с вече заведени във
входящия дневник преписки.
(3) При получаване на книжа по пощата
съдебният деловодител – регистратор, записва
датата на пощенското клеймо върху първата
страница на постъпилите книжа, като отбелязва, че са постъпили по пощата. Пощенският плик и/или разписката задължително
се запазват към документа.
(4) Когато в регистърните книги се правят
корекции, те се отбелязват със забележка,
включително дата на корекцията и данни за
лицето, което я е извършило.
Чл. 35. (1) Регистрираните документи, свързани с административни дела, се изпращат
на същия или най-късно на следващия ден от
постъпването им на съответното отделение
или колегия в зависимост от материята и
подсъдността.
(2) Регистрираните молби, жалби, сигнали
и предложения, несвързани с административни
дела, се администрират по ред, определен във
вътрешни правила, утвърдени от председателя
на ВАС.
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Чл. 36. Новопостъпилите книжа и документи по образувани дела се предават незабавно в
съответното деловодство или адвокатска стая
в зависимост от местонахождението на делото.
Чл. 37. (1) Съдебните деловодители – адвокатска стая, от служба „Административно
обслужване“:
1. по л у ч а в ат о т де лов одс т в ат а н а пе тчленните състави към двете колегии и от
деловодствата на отделенията насрочените за
открити съдебни заседания дела и ги подреждат и съхраняват според датите на съдебните
заседания;
2. получават отложените дела от съдебните
секретари срещу подпис и дата в срочната
книга;
3. докладват на съдиите докладчици призовките и съобщенията, върнати в цялост,
както и постъпилите молби и искания по
насрочени дела;
4. прилагат постъпилите по насрочените
дела писмени становища, защити и други
документи;
5. предоставят на съдиите поисканите за
проучване дела след отбелязване местонахождението им в специална книга и в действащата
деловодно-информационна система на съда;
6. предоставят в адвокатска стая на страните и процесуа лните им представители
насрочените дела за справки и проучване,
като попълват контролен лист по всяко предоставено за проучване дело;
7. предават делата за предстоящите съдебни
заседания на съдебните секретари;
8. при всяка промяна на местонахождението
на делата, приети за съхранение в адвокатска
стая, правят съответното отбелязване в деловодно-информационната система на съда;
9. предават изготвените съдебни удостоверения на страните или на процесуалните им
представители след представяне на документ
за платена държавна такса;
10. издават незаверени преписи от съдебни
актове, протоколи от съдебни заседания и
приложени по делото книжа въз основа на
писмена молба и внесена държавна такса;
11. издават заверени преписи – копия от
съдебни актове, протоколи от съдебни заседания и приложени по делото книжа въз
основа на писмена молба, внесена държавна
такса и писмено разпореждане на съдията
докладчик по делото;
12. следят да не се правят бележки, знаци,
зачертавания и подчертавания в книжата по
делата и да не се изнасят документи и дела
от помещението за съхраняване;
13. отговарят за наличността на делата,
както и за пълнотата на приложените към
тях книжа;
14. изпълняват и други задължения по
разпореждане на председателя на съда, на
главния и на административния секретар.

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

(2) Редът и условията за предоставяне и
достъп до дела се регламентират с вътрешни
правила, утвърдени от председателя на ВАС.
Чл. 38. Съдебните деловодители – информатори, осъществяващи дейност по административно обслужване:
1. правят справки, включително по телефона, на страните и на процесуалните им
представители за движението на постъпилите
в съда книжа и образуваните дела;
2. събират такси за издадени съдебни удостоверения, изпълнителни листове и заверени
преписи от съдебни актове съгласно Тарифа
№ 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата,
следствените служби и Министерството на
правосъдието;
3. приемат предоставените им от съдебните
деловодители на отделения или адвокатска
стая копия от съдебни актове и други документи, подготвени по постъпили молби за
издаване на заверени преписи;
4. заверяват преписите на влезлите в сила
съдебни актове и протоколите от съдебните
заседания по наличните във ВАС дела въз
основа на писменото разпореждане на председателя на съответното отделение, като ги
предават на молителите в същия или найкъсно на следващия ден;
5. изпълняват и други задължения по разпореждане на председателя на съда, на главния
и на административния секретар.
Чл. 39. Съдебните деловодители от служба
„Съдебно деловодство и административно
обслужване“:
1. поставят в папки образуваните административни дела и дела по искания за определяне на срок при бавност;
2. извършват вписвания в деловодните книги и съответните отбелязвания в действащата
деловодна система на съда;
3. сканират жалбите, протестите, касационните жалби, касационните протести и
исканията за отмяна, както и оспорените
административни или съдебни актове на съдилищата в действащата деловодна система
на съда;
4. изготвят и изпращат призовките по
делата;
5. прилагат, подреждат и номерират по висящите дела докладваните постъпили молби,
становища и други документи;
6. докладват незабавно на съдията докладчик исканията за спиране на допуснато
предварително изпълнение или за допускане
на предварително изпълнение на административни актове;
7. докладват образуваните първоинстанционни дела на съдиите докладчици за преценка
на редовността и допустимостта на жалбите,
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произнасяне по доказателствени и други искания и конституиране на заинтересовани
страни;
8. докладват и изготвят молби за съдебни
удостоверения на съдията докладчик и предават изготвените съдебни удостоверения на
страните или на процесуалните им представители;
9. докладват молбите за изпълнителни лис
тове и за заверени преписи от съдебни актове
на председателя на съответното отделение;
10. предоставят на страните и на процесуалните им представители справки по делата,
включително по телефона;
11. следят да не се правят никакви бележки, знаци, зачертавания и подчертавания в
книжата по делата, да не се изнасят делата от
деловодството и да не се изваждат приложени
по тях документи;
12. издават незаверени преписи от приложени по делата съдебни актове и протоколи
и копия на книжата по делото въз основа на
писмена молба и внесена държавна такса;
13. предават изготвените съдебни удостоверения на страните или на процесуалните
им представители;
14. изготвят копия от съдебни актове и
протоколи по подадени молби за заверени
преписи, докладват ги на съдията докладчик
по делото, след което ги предоставят на съдебните деловодители – информатори, за заверка;
15. обявяват в срочните книги и в действащата деловодна система на съда постановените
по делата решения и определения;
16. изготвят и изпращат съобщенията за
обявените решения и определения, когато
те подлежат на обжалване, като правят отбелязване за това върху акта с посочване на
броя на изпратените съобщения и датата на
изпращане;
17. изпращат за обнародване в „Държавен
вестник“ подлежащите за обнародване съдебни
решения и определения заедно с придружително писмо, подписано от председателя на
съда и изведено с изходящ номер от служба
регистратура;
18. следят за процесуалните срокове за
обжалване на решенията и определенията
и след изтичането им предават свършените
дела на съдебните деловодители – регистратори, за експедиция или на съдебните
архивари – за архивиране. Когато връчването
на съответната призовка или съобщение не
бъде установено в рамките на един месец
от изпращане на съобщението, същата се
изпраща отново до установяване на връчването по надлежен ред и с оглед избрания
законов способ;
19. докладват на председателя на съда, на
заместниците на председателя, ръководещи
колегиите, или на председателя на отделение
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постъпилите касационни жалби, касационни
протести, частни жалби, частни протести и
искания за отмяна против съдебни актове;
20. изпращат преписи от постъпилите ка
сационни жалби, касационни протести, частни
жалби, частни протести и искания за отмяна
против съдебни актове на ВАС на останалите страни по делото за писмен отговор или
възражение;
21. следят за изтичане на срока за представяне на писмен отговор или възражение,
след което по разпореждане на председателя
на отделение изпращат делото на деловодството на петчленните състави към съответната
колегия;
22. изпълн яват и дру ги за дъл жени я в
съответствие с вътрешните правила за документооборота и по разпореждане на председателя на съда, на главния секретар и на
административния секретар.
Чл. 40. По всяко дело съдебният деловодител въвежда следната информация в деловодно-информационната система на съда:
1. номер на делото (генерира се автоматично при образуване на делото в деловодноинформационната система на съда);
2. дата на образуване (генерира се автоматично при образуване на делото в деловодноинформационната система на съда);
3. сканирани документи;
4. съдия докладчик;
5. местонахождение на делото;
6. дата и час на насрочване на съдебното
заседание;
7. статус на делото;
8. номер и дата на постановеното решение
или определение (генерира се автоматично
при обявяване на съдебния акт в деловодноинформационната система на съда);
9. дата на приключване на делото (генерира
се автоматично при обявяване на съдебния
акт в деловодно-информационната система);
10. дата на изпращане на съдебния акт за
обнародване в „Държавен вестник“;
11. материя на делото;
12. вид на делото, включително: първоинстанционно, касационно, частна жалба, искане
за отмяна и т.н.
Чл. 41. По всяка преписка съдебният деловодител въвежда следната информация в
деловодно-информационната система на съда:
1. номер на иницииращия документ или
придружителното писмо (генерира се автоматично при образуване на делото в деловодноинформационната система на съда);
2. дата на постъпване (генерира се автоматично при образуване на делото в деловодноинформационната система на съда);
3. сканирани документи;
4. адресат на преписката;
5. местонахождение на преписката;
6. изходящ номер при наличие на отговор;

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

7. дата на приключване на преписката
(генерира се автоматично при обявяване на
съдебния акт в деловодно-информационната
система).
Чл. 42. Съдебните архивари от служба
„Съдебно деловодство и административно
обслужване“:
1. приемат от служба „Съдебно деловодство“
и от административния секретар с приемно-предавателен протокол подлежащите на
архивиране дела, приключените деловодни
книги и преписки, които не се отнасят до
образувани дела;
2. поддържат архивна книга и архивен
регистър в действащата деловодно-информационна система на съда;
3. отговарят за съхраняването на предадените дела, деловодни книги и документи;
4. извършват справки по заведените в
архива дела, деловодни книги и документи;
5. изпращат по разпореждане на председателя на съда архивирани дела за послужване
на други съдилища, прокуратурата, органи
на следствието или административни органи
и отговарят за своевременното им връщане;
6. следят за изтичане на срока за съхраняване на делата, деловодните книги и документи;
7. извършват физическото унищожаване на
материалите с изтекъл срок на съхранение;
8. съхраняват подлежащите на запазване
документи след унищожаването на материалите с изтекъл срок на съхранение и подготвят
предаването в Държавния архив на документите, определени за постоянно съхранение;
9. докладват на председателите на отделенията постъпилите молби за издаване на
изпълнителни листове, заверени преписи от
съдебни актове и протоколи по архивирани
дела;
10. при всяка промяна на местонахождението на архивираните дела правят съответното
отбелязване в действащата деловодно-информационна система на съда;
11. извършват цялостната административно-деловодна обработка по архивирани дела, в
това число: издаване на преписи, изпълнителни
листове, справки и извлечения от съдържащи
се в делото документи и др.;
12. изпълняват и други задължения по
разпореждане на председателя на съда, на
главния и на административния секретар
във връзка с архивираните дела и документи,
включително предвидени в специален закон
или с вътрешни правила.
Чл. 43. (1) Съдебните архивари поддържат
архивен регистър в деловодно-информационната система на съда и архивни книги, които
съдържат информация за архивираните дела.
(2) Във ВАС се водят следните архивни
книги:
1. архивна книга по приключилите и архивирани първоинстанционни дела;
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2. архивна книга за определяне на срока
при бавност и административнонаказателни
производства;
3. архивна книга за деловодните книги;
4. архивна книга за тълкувателни дела.
(3) Архивната книга по приключилите и
архивирани първоинстанционни дела съдържа
следните данни:
1. архивен номер;
2. номер и година на делото;
3. дата и подпис на съдебния архивар;
4. номер на връзката;
5. номер и дата на протокола, въз основа
на който се унищожава делото;
6. номер и дата на запазените документи,
кратко описание на съдържанието им;
7. номер на тома, в който документите са
подредени за запазване, и годината;
8. забележка.
(4) Архивните книги се водят на хартиен
носител за всяка календарна година.
Чл. 44. (1) Делата се предават в архива
след изтичане на 2 месеца от влизане в сила
на окончателния съдебен акт.
(2) Свършените през текущата година дела,
които подлежат на архивиране, се предават в
архива не по-късно от 30 юни на следващата
година след изтичане на срока по ал. 1.
(3) Деловодните книги и преписките, които
не се отнасят до образувани дела, се внасят
в архива от съответния съдебен деловодител
или от административния секретар, след като
отпадне необходимостта от тях.
Чл. 45. (1) При внасянето в архива подлежащите на архивиране съдебни дела се регистрират в архивния регистър в действащата
деловодно-информационна система на съда,
като на всяко архивно дело се поставя архивен номер, дата на приключване на делото и
номер на връзката. Съдебният архивар отбелязва архивния номер на делото в архивната
книга на приключилите дела.
(2) Архиварят поставя картон на връзката
със свършени дела, върху който обозначава
номера на връзката и архивните номера на
делата, които се съдържат в нея.
(3) Приетите в архива на съда дела, деловодни книги и документи се съхраняват в
кутии в специално обезопасено помещение в
сградата на ВАС.
(4) Унищожаването или предаването в архив
на материали, съдържащи класифицирана информация, се извършва от съдебните архивари
и служителите в „Регистратура класифицирана информация“ на ВАС при спазване на
реда, сроковете и изискванията, предвидени
в ЗЗКИ и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му.
Чл. 46. (1) Изнасянето на дела, деловодни книги и други документи от архива за
послужване по писмено искане на друг съд,
прокуратурата, органите на следствието или
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административен орган се допуска въз основа
на писмено разпореждане на председателя
на съда.
(2) На мястото на изваденото от архива
дело съдебният архивар поставя картон със
забележка за местонахождението му, като
прави съответното отбелязване в действащата
деловодно-информационна система на съда.
(3) Извадените от архива дела и материали
се завеждат в специална книга от архиваря,
който следи за връщането им.
Чл. 47. Предадените в архива документи
се пазят, както следва:
1. свършените дела и други книжа – 10
години;
2. срочните книги, докладните книги и
книгите за веществени доказателства – 25
години;
3. азбучните указатели и описните книги
– 100 години.
Чл. 48. (1) След изтичане на сроковете по
чл. 47 се извършва експертиза на ценността
на архивните материали от комисия, назначена със заповед на председателя на съда,
която определя подлежащите на унищожаване
документи. Ценните документи, определени
за постоянно съхраняване от комисията, се
предават в Централния държавен архив.
(2) Комисията извършва експертиза на ценността на архивните документи всяка календарна година до края на първото тримесечие.
(3) При извършването на експертизата комисията работи под надзора и според указанията на председателя на съда при спазване на
специалните нормативни актове в тази област
и инструкциите на органите за управление
на Държавния архивен фонд.
Чл. 49. От подлежащите на унищожаване дела се изваждат, подреждат и описват в
отделна книга по поредността на архивните
номера следните документи: иницииращият
документ, оспореният административен акт,
протоколите от съдебните заседания и постановените съдебни актове.
Чл. 50. (1) Комиси ята съставя ак т за
унищожаване на неценни документи, който
се утвърждава от председателя на съда и се
изготвя в два екземпляра, като съдържа опис
на подлежащите на унищожаване материали.
Единият екземпляр от описа се изпраща на
Централния държавен архив за одобрение, а
другият остава в архива на съда.
(2) Материалите се унищожават, след като
заключението на комисията бъде утвърдено
от председателя на съда и съгласувано с Централния държавен архив.
(3) При унищожаване на материалите се
съблюдават правилата за запазването на държавната, търговската или друга тайна.
(4) Унищожаването на делата се отбелязва
в деловодно-информационната система на
съда съобразно предвидената функционалност.
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ДЕЛОВОДНИ КНИГИ
Чл. 51. (1) Във ВАС се водят следните
деловодни книги:
1. азбучен указател;
2. описна книга;
3. срочна книга за откритите и срочна
книга за закритите съдебни заседания;
4. докладна книга;
5. описна книга за административнонаказателните преписки;
6. описна книга на делата, образувани по
искания за определяне на срок при бавност;
7. описна книга на делата, образувани пред
смесени състави;
8. срочна книга на делата, образувани пред
смесени състави;
9. описна книга на тълкувателните дела
на ВАС;
10. срочна книга на тълкувателните дела
на ВАС за открити заседания;
11. описна книга на тълкувателните дела
на ВАС за закрити заседания;
12. описна книга на тълкувателните дела
на ВАС и ВКС;
13. срочна книга на тълкувателните дела
на ВАС и ВКС;
14. книга за веществените доказателства.
(2) Книгите по ал. 1 се водят на хартиен
носител, а където е възможно – и на електронен носител.
(3) Всяко от деловодствата на петчленните
състави на двете колегии и деловодствата на
отделенията води отделни книги по ал. 1,
т. 1 – 4.
(4) Секретарите, разпределени към председателите на отделенията, водят описна книга
за административнонаказателните преписки.
(5) Деловодствата на петчленните състави
към двете колегии водят обща описна книга на
делата, образувани по искания за определяне
на срок при бавност.
(6) Секретарите на колегии водят обща
описна и срочна книга на делата, образувани
пред смесени състави.
(7) Административният секретар води опис
ните и срочните книги на тълкувателните дела.
(8) Съдебните деловодители – регистратори, водят обща книга за веществените
доказателства.
(9) За всяка календарна година се водят
отделни деловодни книги.
Чл. 52. (1) Азбучният указател е подреден
по азбучен ред по имената на подателите на
жалби, протести, касационни жалби, касационни протести, частни жалби, частни протести,
искания за отмяна, молби за определяне на
срок при бавност, молби за налагане на санкции по АПК или други документи и книжа.
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(2) Азбучният указател съдържа данни за
номера на делото, датата на насрочването му,
трите имена на подателя и населеното място
като част от адреса му по делото.
Чл. 53. (1) Описната книга осигурява информация за движението на делата от образуването им до предаването им за експедиция
или архивиране.
(2) Описната книга съдържа следните данни:
1. номер на делото;
2. дата на образуване на делото;
3. вид на делото;
4. номер и година на издаване на обжалвания административен акт и от кой орган
постъпва;
5. номер и година на първоинстанционното
дело и от кой съд постъпва;
6. материя на делото;
7. жалбоподател;
8. ответник;
9. съдия докладчик;
10. дата и резултат от заседанието;
11. номер и дата на обявяването на съдебния акт;
12. резултат на делото;
13. дата на изпращане на друга инстанция
и подпис на деловодител;
14. дата на връщане от друга инстанция и
подпис на деловодител;
15. продължителност на разглеждане на
делото;
16. дата на връщане на делото и подпис
на деловодителя.
Чл. 54. Срочната книга за открити заседания съдържа:
1. номер на делото и дата на образуване;
2. жалбоподател;
3. ответник;
4. съдия докладчик;
5. състав на съда;
6. прокурор;
7. секретар;
8. дата и резултат от заседанието, включително дата на следващо съдебно заседание
и причина за отлагане;
9. номер и дата на обявяването на съдебния акт;
10. пълния текст на диспозитива на постановените по делото окончателни съдебни
актове.
Чл. 55. Срочната книга за закрити заседания съдържа:
1. номер на делото и дата на образуване;
2. състав на съда;
3. съдия докладчик;
4. номер и дата на обявяване на съдебния
акт;
5. пълния текст на диспозитива на постановените по делото окончателни съдебни актове;
6. дата на изпращане на делото на друга
съдебна инстанция;
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7. дата на връщане на делото от друга
съдебна инстанция;
8. дата на предаване на делото в архив.
Чл. 56. Азбучният указател, описната и
срочната книга и регистърът на съдебните
решения са публични.
Чл. 57. (1) Докладната книга служи за входящ дневник за деловодствата на петчленните
състави към двете колегии и за деловодствата
на отделенията. Тя осигурява информация за
постъпилите дела или преписки и за тяхното
движение.
(2) Докладната книга съдържа следните
данни за постъпилите в съда жалби, протес
ти, касационни жалби, касационни протести,
частни жалби, частни протести, искания за
отмяна, искания за определяне на срок при
бавност, искания за налагане на санкции по
АПК и др.:
1. входящ номер за всяка постъпила жалба;
2. подател;
3. разпореждане на председателя на съда,
на заместниците на председателя на съда,
ръководещи колегиите, или на председател
на отделение по движението им;
4. номер на образуваното дело.
Чл. 58. (1) Книгата за веществени доказателства осигурява информация за постъпилите
в съда веществени доказателства, както и за
тяхното съхранение и движение.
(2) Книгата за веществени доказателства
съдържа следните данни:
1. пореден номер;
2. дата на постъпване на веществените
доказателства в съда;
3. входящ номер и подпис на регистратор;
4. жалбоподател;
5. административен орган;
6. номер на административно дело;
7. дата на заседание;
8. подробно описание на веществените
доказателства;
9. дата на получаване на делото и подпис
на деловодителя;
10. дата на изпращане на друга инстанция;
11. дата на получаване от друга инстанция;
12. разпоредителни действия (дата и основание за унищожаване, дата и основание за
връщане на административния орган).
Чл. 59. (1) Описната книга за административнонаказателните преписки осигурява
информация относно образуваните административнонаказателни преписки във връзка
с неизпълнение на съдебни актове, постановени от ВАС.
(2) Описната книга за административнонаказателни преписки съдържа следните данни:
1. номер и дата на образуване;
2. колегията или отделението, в което е
образувана административнонаказателната
преписка;
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3. съдията, упражняващ административнонаказателни правомощия;
4. подател и адрес;
5. номер на делото на ВАС, по което не
е изпълнен съдебният акт;
6. номер на разпореждането, с което се
произнася съдът;
7. пълния текст на диспозитива на постановеното разпореждане;
8. направление и дата на експедиране на
съда, на който се връща делото, ако подлежи
на връщане.
Чл. 60. (1) Описната книга на делата,
образувани по искания за определяне на
срок при бавност, осигурява информация
относно образуваните производства от постъпването им в съда до произнасянето от
председателя на съда или от оправомощен
от него заместник.
(2) Описната книга на делата, образувани по искания за определяне на срок при
бавност, съдържа следните данни:
1. номер и дата на образуване на делото;
2. подател и адрес;
3. номер на делото и съда, чиито действия
се атакуват;
4. номер и дата на определението, с което се произнася председателят на съда или
оправомощен от него заместник;
5. пълния текст на диспозитива на постановеното определение;
6. дата на експедиране и съда, на който
се връща делото, ако подлежи на връщане.
Чл. 61. Описната книга на делата, образувани пред смесен петчленен състав, съдържа:
1. номер на делото;
2. дата на образуване на делото;
3. първия съд и номер на делото, което е
препратено по подсъдност;
4. втория съд и номер на делото, по което
е повдигнат спорът за подсъдност;
5. материя на делото;
6. съдия докладчик;
7. състав на съда;
8. номер и дата на обявяването на съдебния акт;
9. резултат на делото;
10. дата на изпращане на друга инстанция
и подпис на деловодител.
Чл. 62. Срочната книга на делата пред
смесени петчленни състави съдържа:
1. номер на делото и дата на образуване;
2. състав на съда;
3. съдия докладчик;
4. номер и дата на обявяване на съдебния акт;
5. пълния текст на диспозитива на постановения по делото съдебен акт;
6. дата на изпращане на делото на компетентния съд.
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Чл. 63. Делата, образувани по спорове за
подсъдност пред смесен петчленен състав на
ВКС и ВАС, се описват от секретарите на
колегии в съответните описна и срочна книга
съобразно правилата на чл. 62 и 63.
Чл. 64. Описната книга за открити съдебни заседания по тълкувателни дела на ВАС
съдържа:
1. номер на делото;
2. дата на образуване;
3. от кого е искането за приемане на тълкувателно решение;
4. въпросите, по които се иска приемане
на тълкувателно решение;
5. дата на обявяване за решаване;
6. номер и дата на постановеното тълкувателно решение;
7. съдия докладчик (съдии докладчици)
по делото;
8. дата на предаване на делото в архив и
подпис на деловодителя.
Чл. 65. Срочната книга за открити заседания по тълкувателни дела на ВАС съдържа:
1. номер на делото и дата на образуване;
2. състав на съда – председател и членове;
3. докладчик/докладчици по делото;
4. прокурор;
5. секретар;
6. от кого е искането за приемане на тълкувателно решение;
7. въпросите, по които се иска приемане
на тълкувателно решение;
8. номер и дата на постановеното тълкувателно решение;
9. пълния текст на диспозитива на постановения тълкувателен акт;
10. дата на предаване на делото в архив и
подпис на деловодителя.
Чл. 66. Срочната книга за закрити заседания по тълкувателни дела на ВАС съдържа:
1. номер на делото и дата на образуване;
2. състав на съда – председател и членове;
3. докладчик/докладчици по делото;
4. пълния текст на диспозитива на постановения тълкувателен акт;
5. номер и дата на обявяване на съдебния
акт и подпис на деловодителя;
6. дата на предаване на делото в архив и
подпис на деловодителя.
Чл. 67. Описната книга за открити заседания
по тълкувателни дела на ВАС и ВКС съдържа:
1. номер на делото;
2. дата на образуване;
3. от кого е искането за приемане на тълкувателно постановление;
4. въпросите, по които се иска приемане
на тълкувателно постановление;
5. дата на обявяване за решаване;
6. номер и дата на постановеното тълкувателно постановление;
7. съдия докладчик (съдии докладчици)
по делото;
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8. дата на предаване на делото в архив и
подпис на деловодителя.
Чл. 68. Срочната книга за открити заседания по тълкувателни дела на ВАС и ВКС
съдържа:
1. номер на делото и дата на образуване;
2. състав на съда – председател и членове;
3. докладчик/докладчици по делото;
4. прокурор;
5. секретар;
6. от кого е искането за приемане на тълкувателно постановление;
7. въпросите, по които се иска приемане
на тълкувателно постановление;
8. номер и дата на постановеното тълкувателно постановление;
9. пълния текст на диспозитива на постановения тълкувателен акт;
10. дата на предаване на делото в архив и
подпис на деловодителя.
Чл. 69. Електронната папка, поддържана
в действащата деловодно-информационна
система на съда по конкретно дело, трябва
да съдържа следната информация:
1. вид на постъпилия документ – жалба,
протест, касационна жалба, касационен протест, частна жалба, частен протест, искане за
отмяна или друг документ;
2. дата на образуване;
3. подател и адрес;
4. оспорен административен акт и наименование на органа, който го е издал – по
първоинстанционните дела; номер на обжалван съдебен акт, номер на делото, по което
е постановен, и съда, който го е постановил
– по касационните производства, частните
производства и производствата за отмяна;
5. посока – разпределение към петчленните
състави на колегиите и към отделенията;
6. номер на делото;
7. дата на образуване;
8. вид производство – първоинстанционно (по жалба или протест), касационно (по
касационна жалба или касационен протест),
частно (по частна жалба или частен протест)
или отмяна (по искане за отмяна на влязло
в сила решение);
9. номер, вид и автор на обжалвания административен или съдебен акт – административен орган или съд;
10. сканирани документи;
11. съдебен деловодител, образувал делото;
12. колегия или отделение, в които е образувано делото;
13. съдия докладчик;
14. местонахождение на делото;
15. административноправна материя;
16. статус на делото – образувано, насрочено,
пренасрочено, отложено, спряно, без движение, разпоредено, прекратено, за решаване,
определено, решено;
17. жалбоподател по делото;
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18. вид на заседанието – открито или закрито;
19. дата и час на насрочване на съдебните
заседания;
20. списък на лицата за призоваване за
съдебните заседания;
21. списък с дата и начин на връчване на
призовките и съобщенията;
22. протоколи от откритите съдебни заседания;
23. определения по хода на делото и разпореждания, постановени в закрити заседания;
24. решения, разпореждания и определения
по делото;
25. дата на приключване на делото;
26. архивен номер и дата на архивиране.
Чл. 70. Електронната папка, поддържана в
деловодната система по конкретна преписка,
съдържа:
1. вид на постъпилия документ;
2. входящ номер на съпроводителното
писмо или иницииращия документ;
3. дата на постъпване;
4. текст на резолюция;
5. резултат по преписката.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕГИСТРИ
Чл. 71. (1) Във ВАС се поддържат следните
регистри:
1. регистър на личните данни;
2. регистър на делата, по които ВАС е
страна;
3. регистър на заявленията за достъп до
обществена информация;
4. регистър на отводите;
5. други регистри, определени с разпореждане на председателя.
(2) Редът за воденето на регистрите се
определя от председателя на ВАС.
Г л а в а

п е т а

СЛУЖБА „СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ“
Чл. 72. (1) Служба „Съдебни секретари“
във ВАС се състои от съдебни секретари, разпределени към петчленните състави на двете
колегии, към председателите на отделения и
към съдебните състави на съда.
(2) Съдебните секретари от служба „Съдебни секретари“:
1. изготвят в деловодно-информационната
система писма, съобщения и обявления в изпълнение на разпорежданията и резолюциите
на председателя на съда, на заместниците
на председателя, ръководещи колегиите, на
председателите на отделения или на съдиите;
2. въвеждат в деловодно-информационната
система резолюциите, въз основа на които
изготвят писма, съобщения или обявления;
3. изготвят в деловодно-информационната
система списъците на лицата за призоваване
по насрочените дела, отпечатват ги и ги зашиват към делата;
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4. призовават страните по телефона в
предвидените от закона случаи;
5. следят за редовното призоваване на лицата, като проверяват призовките по делата
най-малко четиринадесет дни преди съдебното
заседание, докладват нередовно връчените
призовки и извършват необходимите действия
за редовното призоваване на страните;
6. съхраняват редовно връчените призовки и
ги прилагат по делата преди съдебно заседание;
7. съставят преди съдебно заседание списък
за реда и часа на разглеждане на делата;
8. осигуряват наличието на веществените
доказателства по делата при провеждане на
съдебните заседания;
9. водят протокол в електронен вид в действащата деловодна система при провеждане
на съдебно заседание и актуализират върху
информационното табло пред заседателната
зала списъка с предстоящите за разглеждане
дела;
10. съставят протоколите от съдебните
заседания;
11. отразяват в действащата деловодна
система статуса и местонахож дението на
делата, промяната на съдебните състави и
прокурорите, които участват по делата;
12. описват делата след провеждане на
съдебното заседание в срочната книга;
13. представят на председателя на съдебния състав за подписване протоколите по
делата след изготвянето и отпечатването им
на хартиен носител;
14. изпращат на съдиите докладчици делата
заедно с подписаните от председателя на състава протоколи по обявените за решаване дела;
15. изготвят списъците за призоваване по
отложените дела, предоставят ги на съдебните
деловодители за отпечатване на призовки, ако
е необходимо, след което предават отложените
дела срещу подпис и дата в адвокатска стая;
16. в срок четиринадесет дни от провеждане
на съдебното заседание обявяват в деловодноинформационната система съдебния протокол
от проведеното заседание;
17. в четиринадесетдневен срок от отлагане
на делото обявяват в деловодно-информационната система датата на следващото открито
съдебно заседание;
18. изпращат съобщения на страните за
указанията на съда, дадени в открити и закрити съдебни заседания;
19. следят процесуалните срокове по спрени
и оставени без движение дела и ги докладват
на съдията докладчик;
20. подреждат в папките на делата представените в заседанието книжа по реда на
постъпването им и ги номерират;
21. предават делата срещу разписка на
назначените вещи лица за извършване на
експертизи;
22. изготвят документите за изплащане
на сумите за възнаграждения и разноски на

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

експерти, свидетели, преводачи и други и ги
изпращат своевременно на касиера на съда;
23. изготвят и издават изпълнителни листове
по неархивирани дела и след резолюция на
председателя на отделение и отбелязват това
със специален печат върху съдебното решение
или определение;
24. изп ъ л н я ват и д ру г и за д ъ л жен и я в
съотв етствие с вътрешните правила за документооборота на съда и по разпореждане на
председателя на съда, на главния секретар и
на административния секретар.
(3) Съдебни секретари по дела, съдържащи
класифицирана информация, могат да бъдат
само тези служители, които имат издадено
разрешение за достъп до класифицирана информация. При работа с тези дела съдебните
секретари осъществяват функциите по ал. 1,
като спазват правилата за работа с материали, съдържащи класифицирана информация,
установени със ЗЗКИ и подзаконовите актове
по прилагането му.
Чл. 73. Съдебните секретари, разпределени
към председатели на отделения:
1. изготвят в деловодната система на съда
съобщения, писма и обявления в изпълнение
на разпорежданията и резолюциите на председателя на отделението;
2. изготвят удостоверения след резолюция
на председателя на отделението и поставят
върху тях печат;
3. изготвят и издават изпълнителни листове по неархивирани дела след резолюция
на председателите на отделения и отбелязват
това със специален печат върху съдебното
решение или определение;
4. изпращат на страните постановените от
председателите на отделения разпореждания
по хода съобразно чл. 213б, ал. 1 от АПК и
следят за редовното им връчване;
5. докладват на председателите на отделения постъпилите в срок отговори и писмени
изявления на страните по постановените
разпореждания;
6. администрират образуваните от председателите на отделения производства по чл. 213б,
ал. 2 от АПК, обявяват в деловодната система,
изпращат на страните и следят за редовното
връчване на постановените от председателите
на отделения прекратителни разпореждания
по чл. 213б, ал. 2 от АПК;
7. администрират образуваните от председателите на отделения производства по
обжалване на прекратителните разпореждания по чл. 213б, ал. 4 от АПК, докладват на
председателите на отделения постъпилите
частни жалби срещу разпорежданията по
чл. 213б, ал. 2 от АПК, изпращат препис от
постъпилата частна жалба и администрират
постъпилите отговори и искания по нея;
8. обявяват в деловодната система актовете
на тричленен състав на съда, постановени в
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производството по обжалване на прекратителните разпореждания по чл. 213б, ал. 4 от АПК;
9. при необходимост заместват секретарите
от съответните отделения;
10. водят описната книга на административнонаказателните преписки;
11. изпълняват и други задължения по
разпореждане на председателя на съда, на
председателите на колегии и отделения, на
главния секретар и на административния
секретар.
Г л а в а

ш е с т а

СЛУЖБА „ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ
КНИЖА“
Чл. 74. (1) Служба „Призовки и съдебни
книжа“ осигурява връчването на призовките,
съобщенията и съдебните книжа и обезпечава
движението на делата, преписките и съдебните
книжа между председателя, неговите заместници, председателите на отделения, съдиите
и съдебните служители.
(2) Призовкарите от служба „Призовки и
съдебни книжа“ връчват призовки, съобщения и съдебни книжа на страните по делата
и преписките по описа на ВАС.
Чл. 75. Съдебните деловодители – регистратори на призовки, от служба „Призовки
и съдебни книжа“:
1. вписват в електронната папка на делото информация относно датата и начина
на връчване на призовките и съобщенията
в списъците на лицата за призоваване и в
списъците за връчване на съобщения;
2. водят книги за призовки и за съобщения,
връчвани от служба „Призовки и съдебни
книжа“;
3. разпределят върнатите в съда призовки
по колегии и отделения;
4. изпълняват и други задължения по разпореждане на председателя на съда, на главния
и на административния секретар.
Чл. 76. (1) В служба „Призовки и съдебни
книжа“ се водят отделно на хартиен носител
книга за призовки и книга за съобщения за
отделенията във ВАС, както и книга за призовки и книга за съобщения за петчленните
състави към двете колегии.
(2) За всяка календарна година се водят
отделни книги по ал. 1.
Чл. 77. Книгите за призовки и за съобщения съдържат следните данни за изпратените
призовки и съобщения:
1. пореден номер;
2. номер на делото, по което са изпратени;
3. номер съгласно списъка на страните
по делото;
4. подпис на съдебния служител – призовкар, удостоверяващ датата, на която са
му предадени;
5. датата, на която са върнати в съда.
Чл. 78. Призовкарите от служба „Призовки
и съдебни книжа“:
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1. получават ежедневно от съдебните деловодители – регистратори на призовки, подлежащите на връчване призовки, съобщения
и съдебни книжа и ги връчват в тридневен
срок от получаването им при възможност;
2. отбелязват в призовките и съдебните
книжа задължителните реквизити за връчване,
а при отказ от получаване – съответно отказ
от получаване или причините за невръчване;
3. удостоверяват датата и начина на връчването с подписа си, под който изписват трите
си имена;
4. ежедневно предават на съдебните деловодители – регистратори на призовки, втория
екземпляр на връчените призовки и съобщения
срещу подпис; при връчване на призовки и
съобщения след срока по т. 1 отбелязват във
втория екземпляр причините за неспазването
на срока;
5. връщат на съдебните деловодители –
регистратори на призовки, призовките, които
не са могли да връчат в продължение на един
месец, като независимо от този срок невръчените призовки следва да бъдат върнати найкъсно десет дни преди съдебното заседание, за
което се отнасят, и отбелязват в призовките
причините за невръчването им;
6. получават ежедневно от съдебните деловодители – регистратори, дела, призовки и
съдебни книжа и ги предават в съдилищата
на територията на гр. София, за които са
адресирани.
Чл. 79. (1) При изпълнение на задълженията
си призовкарите се легитимират със служебна
карта, издадена от съда.
(2) Призовкарите имат право на транспортни карти за цялата градска мрежа на София.
Чл. 80. (1) Куриерите от служба „Призовки
и съдебни книжа“ отговарят за своевременното и точно доставяне на подлежащите на
обработване дела, съдебни книжа и служебна
документация на председателя на съда, на
неговите заместници, на съдиите и на съдебните служители.
(2) Куриерите от служба „Призовки и съдебни книжа“:
1. разнасят по колегии и отделения приетите
от съдебните деловодители – регистратори,
съдебни книжа и дела съобразно извършеното
разпределение;
2. предават в адвокатската стая насрочените дела;
3. пол у чават преди съдебно заседание
насрочените дела от адвокатската стая и ги
предават на съответния съдебен секретар за
проверка на редовността на призоваването
на страните;
4. предават на съдията докладчик за проучване насрочените за предстоящото съдебно
заседание дела по негово искане;
5. съдействат на съдебния секретар за
отнасянето на предстоящите за разглеждане
дела до съдебната зала в подходящ срок преди
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съдебното заседание и за връщането им след
приключване на заседанието в канцеларията
на съответния съдебен секретар;
6. разнасят изготвените проекти на съдебни
актове за събиране на подписи от членовете
на съдебния състав, след което ги предават
в деловодството на съответната колегия или
отделение;
7. получават от съдебните деловодители
компютърна обработка на данни и от съдебните
помощници – проекти на съдебни актове, и
ги предават на съдията докладчик;
8. разнасят кореспонденцията за деня на
председателя на съда, на неговите заместници, на главния секретар и на началника на
кабинета на председателя;
9. придвижват подлежащия на обработване доклад между съответните деловодства,
съдебните помощници и председателя на
съда, заместниците му и председателите на
отделения;
10. довеждат до знанието на съдиите и съдебните служители съдържанието на заповеди
и служебни съобщения;
11. изпълняват и други задължения, определени с разпореждане на председателя на
съда и на главния секретар.
Ч А С Т

Ч Е Т В Ъ Р Т А

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ Н А ДЕЛ А И ДОКУМЕНТИ
Чл. 81. (1) При изгубване или унищожаване
на дело преди изтичане на срока за съхранението му то се възстановява по разпореждане на
председателя на съда. В този случай главният
секретар съставя акт. За възстановяване на
делото се използват данните, които се съдържат
в електронната му папка, и всички книжа,
които имат отношение към делото, намиращи
се в съда, в други институции и в страните.
(2) Когато делото е изгубено или унищожено при първоинстанционното му разглеждане
пред ВАС, преди да е постановено решение
по него, разпитаните свидетели и вещи лица
могат да бъдат разпитани отново, ако не е
възможно да се възстановят протоколите от
заседанията.
(3) След събирането на материалите и
съставянето на проекти за възстановяваните
книжа съдът в открито заседание с призоваване
на страните се произнася по възстановяване
на делото с определение, което подлежи на
обжалване по общия ред.
(4) При изгубване или унищожаване на
дело, което е било приложено към дело на
ВАС, приложеното дело се възстановява от
съда, в който е било образувано. За тази цел
главният секретар на ВАС изпраща в съда,
в който делото е било образувано, препис от
акта, установяващ изгубването или унищожаването.
(5) По реда на предходните алинеи се
възстановяват и изгубени или унищожени
съдебни актове, постановени по дела на ВАС.
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(6) Когато делото не е възстановено поради
това, че събраните материали са недостатъчни,
държавни такси не се събират при повторното
завеждане на същото дело.
Ч А С Т

П Е Т А

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА
Чл. 82. (1) Веществените доказателства, които постъпват в съда, се предават от съдебните
деловодители – регистратори, в деловодствата
на петчленните състави към колегиите или на
отделенията и се регистрират от деловодителя
в книгата за веществени доказателства.
(2) Приемането на веществените доказателства се удостоверява със стикер, трайно
прикрепен към опаковката на вещественото
доказателство, който се подписва от предаващия и приемащия служител и върху който
се обозначават номерът на преписката или на
делото и номерът на регистрация в книгата
за веществени доказателства.
(3) Деловодителят описва веществените
доказателства в книгата за веществените доказателства по вид, марка, фабричен номер,
модел, брой, метраж, тегло, цвят и степен на
износеност и други идентифициращи белези
в зависимост от необходимостта.
Чл. 83. Веществените доказателства се
съхраняват в деловодствата според естеството
им по начин, който осигурява запазването им.
Веществените доказателства не могат да се
използват за цели извън административния
процес.
Чл. 84. По разпореждане на председателя
на съда веществените доказателства, които
са опасни или вредни по своя характер, се
предават за съхранение в специализирани
институции или се съхраняват в специално
помещение при спазване на приложимите
нормативни изисквания. За предаването на
доказателствата се съставя протокол. При
необходимост по заповед на председателя на
съда веществени доказателства се съхраняват
и в каса на съда.
Чл. 85. (1) Съдебният секретар изисква
веществените доказателства при разглеждане
на делото в съдебно заседание и след приключването му ги връща в деловодството, от което
ги е получил. Получаването и връщането на
веществените доказателства се удостоверява
с дата и подпис на съответните служители.
(2) При необходимост от експертиза веществените доказателства се предават на
вещото лице с писмен протокол, изготвен от
съдебен секретар от съответното отделение
или колегия.
Чл. 86. (1) След приключване на делото,
по което са приложени веществени доказателства, съдът определя какви разпоредителни
действия да бъдат извършени с тях – връщане
на страната или унищожаване, за което се
извършва отбелязване в книгата за вещест-

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

вени доказателства. Когато е разпоредено
унищожаване, се съставя протокол.
(2) Унищожаване на веществени доказателства се извършва въз основа на протокол,
изготвен от съдебен деловодител от деловодствата на петчленните състави към колегиите
или от деловодствата на отделенията. Протоколът съдържа описание на веществените
доказателства, номера на делото и акта, с
който е постановено унищожаването им, датата на извършване на унищожаването и име
и подпис на съдебния деловодител, извършил
унищожаването. Протоколът се прилага към
делото.
Ч А С Т

Ш Е С Т А

СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ
Г л а в а

п ъ р в а

НАЗНАЧАВАНЕ
Чл. 87. (1) Съдебните служители се назначават от председателя на ВАС на длъжности
съгласно длъжностното разписание на администрацията на Върховния административен
съд, изготвено въз основа на класификатор
на длъжностите, издаден от Висшия съдебен
съвет.
(2) Броят на съдебните служители се определя от Висшия съдебен съвет по предложение на председателя на ВАС в рамките на
бюджета на Върховния административен съд.
(3) Председател ят на ВАС у твърж дава
административната структура и броя на служителите в администрацията на Върховния
административен съд.
Чл. 88. (1) При назначаване на съдебни слу
жители във Върховния административен съд
се прилагат разпоредбите на чл. 107а, ал. 1
от Кодекса на труда.
(2) При възникване на трудовото правоотношение служителят подписва декларация
за обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от КТ.
(3) Когато по време на осъществяване на
трудовото правоотношение за съдебния служител възникне основание за несъвместимост,
той е длъжен в 7-дневен срок от настъпването на това основание да уведоми органа по
назначаването.
(4) За служителите в администрацията на
Върховния административен съд се прилагат
и задълженията по чл. 107а, ал. 4 и 5 от КТ.
Чл. 89. (1) Конкурсът за назначаване на
длъж ност в администраци ята на ВАС се
открива от председателя на ВАС с писмено
разпореждане, в което се определят:
1. длъжността, за която се провежда конкурсът;
2. изискванията за заемане на длъжността,
предвидени в нормативните актове, в този
правилник, в класификатора по чл. 341, ал. 1
от ЗСВ и в длъжностната характеристика за
съответната длъжност;
3. начинът на провеждане на конкурса и
за оценяване на кандидатите;
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4. необходимите документи, мястото и
срокът на подаването им;
5. общодостъпното място, на което ще се
обявяват списъците или други съобщения във
връзка с конкурса.
(2) Обявлението за конкурс се публикува в
централния или местния печат и на интернет
страницата на ВАС и се поставя на общодостъпното място по ал. 1, т. 5.
(3) В обявлението се съдържат всички
данни от заповедта по ал. 1 и кратко описание на длъжността съгласно длъжностната
характеристика.
Чл. 90. (1) Кандидатите подават лично
или чрез пълномощник писмено заявление
за участие в конкурса.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. подробна професионална автобиография;
2. мотивационно писмо;
3. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност,
които се изискват за длъжността;
4. копие от документи, удостоверяващи
продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
Чл. 91. (1) Конкурсът за съдебен служител
се провежда от комисия в състав от трима до
петима членове, назначена с писмена заповед
на председателя на ВАС.
(2) Комисията заседава при наличие на
необходимия кворум и взема решения с обикновено мнозинство.
(3) За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от присъствалите
членове.
Чл. 92. (1) Конкурсната комисия разглежда
всяко постъпило заявление, като преценява
да ли са представени всичк и необходими
документи и дали те удостоверяват съответствието с минималните и специфичните
изисквания, предвидени в обявата, за заемане
на длъжността.
(2) До участие в конкурса се допускат
кандидатите, които отговарят на посочените
в обявата изисквания.
(3) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол
и се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват
от членовете на комисията.
(4) В списъка на допуснатите кандидати се
посочват датата на провеждане на конкурса,
която не може да бъде по-рано от 14 дни от
изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на конкурса.
(5) В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за
недопускането им.
(6) Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на общодостъпно
място в сградата на съда и се публикуват в
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неговата интернет страница не по-късно от
7 дни след изтичане на срока за подаване на
заявленията за участие в конкурса.
(7) Недопуснатите до конкурса кандидати
могат да обжалват решението на комисията
пред председателя на ВАС в 7-дневен срок от
обявяването на списъците, който се произнася
с окончателно решение. Жалбата не спира
конкурсната процедура.
Чл. 93. (1) Когато няма допуснати кандидати
или са допуснати процесуални нарушения на
процедурата от страна на комисията, председателят на ВАС с писмено разпореждане
прекратява конкурсната процедура.
(2) Конкурсът се провежда по обявения
начин и когато допуснатият кандидат е само
един.
Чл. 94. Въз основа на проведения конкурс
комисията класира до трима от кандидатите,
получили най-висок резултат.
Чл. 95. (1) В 7-дневен срок от приключване на конкурса комисията представя на
председателя на ВАС протокол с резултатите
от проведения конкурс и документите на
класираните кандидати.
(2) Трудов договор се сключва с лицето,
класирано на първо място в конкурса.
(3) В случай че класираният на първо място кандидат не се яви да заеме длъжността
в срок от 14 дни от обявяване на заповедта,
конкурсната процедура се прекратява.
Чл. 96. На назначения служител се връчва
лично срещу подпис длъжностна характеристика, съобразена с условията на типовите
длъжностни характеристики на служителите
в администрацията на ВАС.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Чл. 97. Съдебните служители са длъжни
да изпълняват задълженията си в съответствие с настоящия правилник, приложимите
нормативни актове, вътрешните правила и
разпореждания и индивидуалните длъжностни
характеристики.
Чл. 98. (1) Работното време на администрацията на ВАС е от 8,30 до 17 ч. с половин час
обедна почивка.
(2) Работното време, графикът и дежурствата
на служителите, заемащи технически длъжности, се определя с разпореждане на председателя на ВАС или на главния секретар при
спазване на изискванията на Кодекса на труда.
(3) С ъдебн и т е с л у ж и т е л и с а д л ъ ж н и да
спазв ат работното време и да го използват за
изпълнение на служебните си задължения.
(4) При служебна необходимост съдебният
служител е длъжен да изпълнява служебните
си задължения и извън работното време.
Чл. 99. Съдебните служители от съответните звена предоставят справки на страните, на
процесуалните им представители и на адво-
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катите за движението на делата в рамките на
работното време без прекъсване от 9 до 17 ч.,
като обедната почивка се ползва по график.
Чл. 100. (1) Съдебните служители са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията,
които са им станали известни при и по повод
изпълнение на служебните им задължения.
(2) Съдебните служители са политически
неутрални при изпълнение на служебните си
задължения.
(3) Съдебните служители спазват Етичния
кодекс на съдебните служители, одобрен от
ВСС.
Чл. 101. При изпълнение на служебните си
задължения и в обществения живот съдебните
служители трябва да имат поведение, което
да не уронва престижа на съдебната власт.
Чл. 102. Съдебните служители задължително се застраховат срещу злополука за сметка
на бюджета на съдебната власт.
Чл. 103. Задължителното обществено и
здравно осигуряване на съдебния служител
се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт.
Чл. 104. Съдебните служители имат право
да получават възнаграждението, определено за
заеманата длъжност, съобразно ЗСВ, Класификатора на длъжностите в администрацията
и решенията на ВСС.
Чл. 105. Съдебните служители имат право
да получават ежегодно суми за допълнително материално стимулиране, както и суми
за служебно облекло в размер, определен с
актове на ВСС.
Чл. 106. Съдебните служители имат право
на основен отпуск и на допълнителен платен
годишен отпуск за работа в извънработно време
и за изпълнение на допълнителни задължения
в размер, определен от ВСС.
Чл. 107. Съдебен служител, придобил право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
при освобождаване от длъжност има право
на еднократно парично обезщетение в размер
на толкова брутни месечни възнаграждения,
колкото прослужени години има в органите
на съдебната власт, но не повече от десет
брутни месечни възнаграждения.
Чл. 108. При изпълнение на служебните
си задължения съдебните служители се легитимират със служебна карта по образец.
Чл. 109. За неуредените в тази глава въпроси
относно правата и задълженията на съдебните
служители се прилагат разпоредбите на глава
осемнадесета „Администрация на органите на
съдебната власт“ от ЗСВ и Кодекса на труда.
Г л а в а

т р е т а

АТЕСТИРАНЕ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА РАНГ
Чл. 110. Атестирането на съдебните служители се извършва съобразно утвърдени от
председателя на ВАС вътрешни правила.
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Чл. 111. Всеки съдебен служител според
професионалната си квалификация и постигнати резултати в изпълнение на служебните
си задължения може да бъде повишен или
понижен в ранг след атестиране.
Чл. 112. Ранговете са от пети до първи във
възходяща степен.
Чл. 113. При първоначално назначаване
съдебният служител получава минималния
ранг за съответната длъжност, определен по
Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт.
Чл. 114. При повишаване или понижаване
в ранг съдебният служител получава възнаг
раждение за новия ранг в размер, определен
от ВСС.
Чл. 115. Повишаването и понижаването в
ранг се извършва след проведена процедура
по атестиране.
Чл. 116. (1) Съдебните служители се повишават в ранг при три последователни оценки
от атестирането не по-ниски от „оценка 2“.
(2) Предсрочно повишаване в ранг се извършва при „оценка 1“.
(3) Понижаването в ранг се извършва при
две последователни оценки от „оценка 4“ или
„оценка 5“.
Чл. 117. (1) Когато съдебният служител
придобие право на повишаване в ранг или
следва да бъде понижен в ранг, атестационният формуляр се представя на председателя
на съда.
(2) Повишаването и понижаването в ранг се
извършва със заповед на председателя на съда.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник е приет с решение
на Висшия съдебен съвет по протокол № 17
от 18.07.2019 г. на основание чл. 342, ал. 1 от
Закона за съдебната власт.
§ 2. За неуредените в този правилник въп
роси относно назначаването на съдебните
служители, прекратяването на трудовите договори с тях и дисциплинарната отговорност
се прилагат Кодексът на труда и Законът за
съдебната власт.
§ 3. Организацията на работа и конкретните
функции на съдебните служители в отделните
административни звена от администрацията
на ВАС се уреждат и с вътрешни правила,
утвърдени от председателя на ВАС.
§ 4. В едномесечен срок от влизане в сила
на този правилник председателят на ВАС утвърждава типови длъжностни характеристики
за съответните длъжности.
§ 5. В едномесечен срок от влизане в
сила на този правилник главният секретар
извършва проверка за съответствието на заварените съдебни служители във Върховния
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административен съд с длъжностите по този
правилник и изискванията за тях и представя
писмен доклад на председателя на ВАС.
§ 6. В тримесечен срок от влизане в сила
на този правилник длъжностните разписания
и поименните щатни разписания на служителите във ВАС и в учебните бази се привеждат
в съответствие с изискванията му.
§ 7. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 8. Този правилник отменя Правилника
за администрацията на Върховния административен съд, издаден от Висшия съдебен
съвет (ДВ, бр. 37 от 2016 г.).
Представляващ ВСС:
Боян Магдалинчев
5873

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВИЛНИК

за дейността на Комисията за защита на
личните данни и на нейната администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат
структурата и организацията на работа на Комисията за защита на личните данни, наричана
„комисията“, и на нейната администрация.
(2) Този правилник урежда производствата
пред комисията по Регламент (ЕС) 2016/679
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“) и по
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Чл. 2. Дейността на комисията се осъществява при спазване принципите на законност,
йерархичност при прилагане на нормативните
актове, добросъвестност, справедливост, колегиалност, търсене на обективната истина,
служебното начало, самостоятелност и безпристрастност, публичност, бързина и процесуална
икономия, последователност и предвидимост,
равенство на страните в производството.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО И КОМПЕТЕНТНОСТ НА
КОМИСИЯТА
Раздел I
Устройство
Чл. 3. (1) Комисията е постоянно действащ
независим надзорен орган, който осъществява
защитата на лицата при обработването на
техните лични данни и при осъществяването
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на достъпа до тези данни, както и контрола
по спазването на Регламент (ЕС) 2016/679
и ЗЗЛД.
(2) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(3) Комисията има запазен знак, плакет
и медал.
Чл. 4. (1) Комисията е колегиален орган,
който се състои от председател и четирима
членове.
(2) При осъществяване на своите функции
комисията се подпомага от администрация.
(3) Комисията може да привлича външни
експерти, преводачи и други специалисти.
Раздел II
Компетентност на комисията
Чл. 5. (1) Комисията осъществява контрол
за защита на основните права и свободи на
физическите лица във връзка с обработването
на техни лични данни и гарантиране свободното движение на личните данни в рамките
на Европейския съюз, като:
1. изпълнява задачите по чл. 57 и правомощията по чл. 58 от Регламент (ЕС) 2016/679
и свързаните с тях функции и дейности, възложени є с Регламент (ЕС) 2016/679;
2. осъществява задачите по чл. 10, ал. 2 и
чл. 10а, ал. 2 от ЗЗЛД.
(2) По всички въпроси от своята компетентност комисията се произнася с решение.
Раздел III
Председател и членове
Чл. 6. (1) Председателят осъществява цялостното ръководство на комисията, като:
1. представлява комисията;
2. е първостепенен разпоредител с бюджет
и отговаря за изпълнението на бюджета на
комисията;
3. организира дейността по изготвяне на
проекти на подзаконови нормативни актове
в областта на защитата на личните данни;
4. прави официални изявления пред средствата за масово осведомяване от името на
комисията;
5. издава наказателни постановления по
смисъла на Закона за административните
нарушения и наказания (ЗАНН);
6. утвърждава след решение на комисията
вътрешни актове, свързани с функционирането
на комисията и нейната администрация;
7. утвърждава вътрешни правила за заплатите на служителите в КЗЛД в съответствие
с изиск вани ята на Закона за държавни я
служител, Кодекса на труда и подзаконовите
актове по прилагането им;
8. утвърждава длъжностно и поименно
разписание;
9. назначава и освобождава служителите
по служебно и трудово правоотношение;
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10. сключва и прекратява гражданските
договори с външни експерти, привлечени от
комисията;
11. утвърждава длъжностната характеристика на главния секретар;
12. създава, преобразува и закрива отдели
след решение на комисията;
13. командирова членовете на комисията и
служителите от администрацията в страната
и в чужбина;
14. представя на Министерството на финансите тригодишна бюджетна прогноза и
проектобюджет за съответната година, одоб
рени с решение на комисията.
(2) При осъществяване на своите правомощия председателят на Комисията за защита на
личните данни пътува в страната и в чужбина,
без да се издава заповед за командироване. В
тези случаи главният секретар на Комисията
за защита на личните данни съставя паметна
записка, която включва всички реквизити на
заповед и отчет за командировка.
(3) При отсъствие на председателя функциите му по ал. 1 се осъществяват от член на
комисията, определен със заповед на председателя по решение на комисията.
(4) За ползването на отпуск от председателя
на Комисията за защита на личните данни се
съставя паметна записка от главния секретар,
която включва всички реквизити на заповедта
за разрешаване на съответния вид отпуск.
(5) Финансовите предложения, протоколи,
доклади и паметни записки, свързани с разходите на председателя на КЗЛД за командировки в страната и в чужбина, допълнителни
възнаграждения за постигнати резултати и
възнаграждения във връзка с участието му в
проекти на КЗЛД с национално или международно финансиране, облекло, материали и
услуги, се одобряват или приемат от определен
с решение на КЗЛД член на комисията.
(6) Със заповед на председателя могат да
се уреждат и други въпроси, свързани с организацията на работа на администрацията
на комисията.
Чл. 7. Членовете на комисията:
1. са равнопоставени и осъществяват функциите си съгласно Регламент (ЕС) 2016/679
и ЗЗЛД;
2. осъществяват правомощията на председателя в случаите по чл. 6, ал. 3;
3. изпълняват и други дейности след решение на комисията.
Раздел IV
Организация на работата на комисията
Чл. 8. (1) Комисията разглежда и решава
въпроси от своята компетентност на открити
заседания.
(2) Отделни заседания могат да бъдат закрити по решение на комисията.
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(3) Редовни заседания на комисията се
провеждат най-малко два пъти месечно, като
денят и началният час се определят с решение
на комисията.
(4) Извънредни заседания могат да се свикат
от председателя или по искане на най-малко
двама членове на комисията, които предлагат
дневен ред за провеждането им. Останалите членове на комисията се уведомяват за
времето на провеждането и дневния ред от
главния секретар.
(5) Дневният ред и документите, предложени за обсъждане, се представят на комисията
най-малко 24 часа преди заседанието.
(6) Заседанията на комисията се провеждат,
ако на тях присъстват най-малко трима от
нейния състав.
(7) Комисията взема решения чрез явно
гласуване с мнозинство от три гласа. Членове
на комисията не могат да се въздържат от
гласуване.
(8) В случай че на заседание на комисията
не може да бъде постигнато мнозинство за
вземане на решение, въпросът се поставя на
гласуване на следващо заседание.
(9) След приключване на заседание програмата за безхартиено заседание на КЗЛД
генерира паметна записка в електронен формат, съдържаща дневния ред и диспозитива
на взетите решения.
Чл. 9. Председателят или член на комисията е длъжен да си направи отвод, когато е
заинтересован пряко или косвено от изхода
на започнало пред комисията производство.
Чл. 10. (1) Заседанията на комисията се
ръководят от председателя.
(2) Отсъствие на председателя или на член
на комисията от редовно заседание е допустимо, в случай че той е:
1. в служебна командировка;
2. в законоустановен отпуск;
3. изпълнява друга неотложна служебна
работа с разрешение на председателя, за
което останалите членове на комисията са
предизвестени.
(3) При неоправдано отсъствие (изцяло
или частично) от заседание на комисията се
правят следните удръжки от месечното възнаграждение на председателя или членовете:
1. при едно отсъствие – в размер на 30 %
от брутната месечна работна заплата на отсъстващия за съответния месец;
2. при две отсъствия – в размер на 50 %
от брутната месечна работна заплата на отсъстващия за съответния месец;
3. при три и повече отсъствия – в размер
на 2/3 от брутната месечна работна заплата
на отсъстващия за съответния месец.
(4) Отсъствията по ал. 2 и 3 се отразяват
в протокола по чл. 11, извадка от който след
подписването му се предава на счетоводството
за прилагане на изискванията на ал. 3. Не-
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подписването на протокола или подписването
му с особено мнение от член на комисията,
за когото е отразено нарушение по ал. 2, не
е основание за неприлагане на изискванията
по ал. 3.
Чл. 11. (1) За всяко заседание на комисията се води протокол, който се подписва от
председателя, от всички членове, участвали
в заседанието, и от стенограф-протоколист.
(2) В протокола задължително се вписват
датата и мястото на провеждане на заседанието, видът на заседанието, присъстващите
членове на комисията и служители от администрацията, явилите се заинтересовани
лица, приетият дневен ред, направените по
него изказвания и взетите решения.
(3) Протоколът от заседанието на комисията се изготвя не по-късно от три дни след
провеждане на заседанието.
(4) Председателят или член на комисията,
който не е съгласен с решение, го подписва
с особено мнение и излага мотивите си за
това. Особеното мнение заедно с мотивите
се прилага към решението.
Чл. 12. Решение на комисията може да се
вземе и неприсъствено, ако председателят и
всички членове на комисията са съгласни с
решението и го подпишат.
Чл. 13. Комисията и/или упълномощени
нейни служители провеждат разследвания под
формата на проверки във връзка със защитата
на данните в съответствие с инструкцията по
чл. 12, ал. 10 от ЗЗЛД.
Чл. 14. (1) При осъществяване на своите
п равомощ и я комиси я та взаимодейст ва с
държавни органи и неправителствени организации.
(2) Дейността по ал. 1 се изразява в участие
в заседания на работни групи, провеждане на
работни съвещания, извършване на съвместни дейности, вкл. проверки, изпълнение на
съвместни проекти, разработване на проекти
на нормативни актове.
(3) При осъществяване на взаимоотношения
с други органи и организации комисията може
да сключва споразумения за сътрудничество
и взаимопомощ.
Г л а в а

т р е т а

АДМИНИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 15. (1) Администрацията подпомага
комисията при изпълнение на нейните правомощия.
(2) Според разпределението на дейностите,
които извършва, администрацията е обща и
специализирана.
(3) Общата администрация е организирана
в дирекция „Управление на ресурсите и административно-правно обслужване“.
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(4) Специализираната администрация е
организирана в три дирекции:
1. дирекция „Правно-нормативна и международна дейност“;
2. дирекция „Правни производства и надзор“;
3. дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност“.
(5) В рамките на дирекциите могат да се
създават отдели.
(6) Общата численост на администрацията,
в т. ч. членовете на комисията, е 83 щатни
бройки, разпределени по звена съгласно приложението.
Чл. 16. Функционалните връзки за работа
в администрацията се определят с вътрешен
акт на комисията.
Чл. 17. (1) Служителите по служебно и по
трудово правоотношение в администрацията
изпълняват възложените им задачи точно, доб
росъвестно и безпристрастно в съответствие
със задълженията им по длъжностна характеристика, разпоредбите на този правилник
и вътрешните актове.
(2) Лицата по ал. 1 при встъпването им
в длъжност подписват декларация по чл. 13,
ал. 2 от ЗЗЛД.
Чл. 18. Служителите от администрацията
на комисията могат да осъществяват служебни
контакти със служители от други администрации по повод изпълнението на служебните
им задължения.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 19. Главният секретар осъществява общото ръководство на администрацията, като:
1. отговаря за изпълнение на възложените
задачи, произтичащи от решенията на комисията и от заповедите на председателя;
2. оказва съдействие на председателя и на
членовете на комисията при изпълнение на
техните правомощия;
3. организира работата на комисията;
4. организира изпълнението на решенията
на комисията и контрола по изпълнението им;
5. координира разпределението на задачите за изпълнение между административните
звена и контролира спазването на сроковете
за изпълнението им;
6. организира и отговаря за изготвяне на
проектите на вътрешни актове на комисията;
7. координира и контролира дейностите,
свързани с обучението и повишаването на
квалификацията на служителите;
8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
9. организира, координира и контролира
дейностите по оценяване на изпълнението на
служителите от администрацията;
10. организира провеждането на заседанията
и съставя проект за дневен ред на редовните
заседания;
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11. изпълнява и други задачи, възложени
от комисията и от председателя.
Раздел III
Финансов контрольор
Чл. 20. (1) Финансовият контрольор се
назначава съгласно Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор
(ЗФУКПС) и е на пряко подчинение на председателя на комисията.
(2) Финансовият контрольор:
1. осъществява своята дейност в съответствие с указанията за осъществяване на
предварителен контрол, издадени от Министерството на финансите, по приложението
на ЗФУКПС и приетите вътрешни правила
за финансово управление и контрол в КЗЛД;
2. упражнява предварителен контрол за
законосъобразност на поетите задължения и
разходите, извършвани в комисията.
Раздел IV
Функциониране на дирекциите
Чл. 21. (1) Дирекциите се ръководят от
директор, който:
1. създава условия за законосъобразна и
ефективна работа на служителите в дирекцията;
2. разпределя задачите по отдели по естество и специфика, като предлага на главния
секретар или на председателя на комисията
мерки за подобряване организацията на работа
в дирекцията;
3. отговаря за професионалната квалификация на служителите от дирекцията и
предприема мерки за нейното повишаване;
4. съгласувано с главния секретар, прави
мотивирани предложения до председателя
за създаване и съкращаване на структурни
звена, както и разкриване и закриване на
щатни бройки в дирекцията;
5. съгласува всички документи, изходящи
от дирекцията;
6. изготвя тримесечни отчети и годишен
доклад за постигнатите резултати от КЗЛД,
имащи отношение към дейността на дирекцията;
7. съгласува длъжностните характеристики
на служителите в дирекцията;
8. извършва оценяване съгласно Наредбата
за условията и реда за оценяване изпълнението
на служителите в държавната администрация,
приета с ПМС № 129 от 2012 г. (ДВ, бр. 49
от 2012 г.), и прави предложения за повишаване в ранг или длъжност или налагане на
дисциплинарни наказания съгласно Кодекса
на труда и Закона за държавния служител;
9. извършва и други дейности, възложени
от комисията, от председателя или от главния
секретар.
(2) Отделите се ръководят от началник на
отдел, който:
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1. организира, координира и контролира
работата на служителите в отдела;
2. съгласува всички документи, изходящи
от отдела;
3. съгласува длъжностните характеристики
на служителите от отдела;
4. разпределя задачите между служителите от отдела, определя сроковете за тяхното
изпълнение;
5. извършва и други дейности, възложени
му от прекия ръководител.
Раздел V
Обща администрация
Чл. 22. Дирекция „Управление на ресурсите
и административно-правно обслужване“:
1. организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на комисията в
съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството, сметкоплана на бюджетните
предприятия и приложимите за бюджетните
предприятия счетоводни стандарти и указания;
2. съставя и обосновава проект на годишен бюджет и организира разработването на
тригодишна бюджетна прогноза;
3. изготвя месечното разпределение на
утвърдения годишен бюджет по икономичес
ки елементи на единната бюджетна класификация;
4. организира, изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряването на лимит за
плащания на комисията в съответствие със
закона за държавния бюджет на Република
България за съответната година;
5. следи за ефективното разходване на
бюджетните средства съгласно отпуснатите
лимити при спазване на финансовата дисциплина;
6. предлага и подготвя корекции по утвърдения годишен бюджет на комисията;
7. обобщава данните и изготвя ежемесечни,
тримесечни и годишни отчети за касовото
изпълнение на бюджета на комисията;
8. осъществява счетоводна отчетност в
съответствие с нормативните изисквания и
указания, като оформя първични и вторични
счетоводни документи и ги отразява своевременно в счетоводните регистри; изготвя
месечни и годишни оборотни ведомости;
9. съставя годишния финансов отчет на
комисията;
10. прилага системата за двоен подпис по
отношение на поемането на задължения и
извършването на разходи;
11. съхранява счетоводните документи
съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;
12. подпомага председателя в дейността по
управлението на човешките ресурси;
13. изготвя и актуализира длъжностното
и поименното разписание на комисията и
нейната администрация;
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14. осигурява методическа, организационна
и техническа подкрепа по разработване на
длъжностните характеристики;
15. съставя, актуализира и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите
от администрацията;
16. организира и отговаря за изготвянето
на актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и
трудовите правоотношения;
17. изготвя и изпраща в законоустановения
срок уведомленията до териториалното поделение на НАП за възникването, изменението и
прекратяването на трудовите правоотношения
със служители на комисията;
18. планира и подпомага организацията по
обучение на служителите с цел повишаване
на квалификацията им и кариерното развитие и организира обученията в областта на
защитата на личните данни;
19. изготвя статистически справки за работната заплата и движението на човешките
ресурси в комисията, изготвя всички удостоверителни документи на служителите във връзка
със служебното и трудовото правоотношение;
20. организира стопанисването и експлоатацията на сградния фонд, осигурява материално-техническите ресурси и съхранява дълготрайните материални активи, необходими
за дейността на комисията;
21. осигурява транспортното обслужване
на комиси ята и нейната админист раци я,
както и дейността по експлоатация, ремонт
и поддръжка на автотранспортната техника
в комисията;
22. осигурява отбранително-мобилизационната подготовка в комисията;
23. осигурява подготовката и действията
на комисията при извънредни ситуации, бедствия, аварии и кризи;
24. организира прогнозирането и планирането на обществените поръчки и изготвя
годишен план-график за провеждането им;
25. изготвя проектите на документи, необходими за провеждане на възлагането на
обществените поръчки;
26. организира провеждането и приключването на обществените поръчки;
27. организира дейността по окомплектуването и правилното съхраняване на досиетата
на приключилите обществени поръчки;
28. осъществява процесуално представителство по дела, свързани със служебни и трудови
правоотношения, управление на собствеността
на комисията и по Закона за обществените
поръчки, и предоставя информация на комисията по движението им;
29. подготвя проекти на заповеди в изпълнение на разпореждания на председателя на
комисията;
30. участва при изготвяне и сключване на
договори, по които комисията е страна;
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31. организира и поддържа деловодната
дейност съобразно действащото законодателство и вътрешните актове;
32. организира и осигурява архива на комисията;
33. осигурява и подготвя технически материалите за заседанията на комисията и
приетите актове;
34. осъществява връзките на комисията
със средствата за масово осведомяване след
предварително съгласуване с председателя
на комисията;
35. организира брифинги, пресконференции,
срещи и семинари;
36. анализира публикациите в медиите във
връзка с дейността на комисията и информира ежедневно председателя и членовете
на комисията;
37. извършва деловодно обслужване на
членовете на комисията и служителите от
нейната администрация;
38. осъществява протоколната дейност на
комисията и нейната администрация в страната и в чужбина;
39. извършва заверка на преписи от актовете, издадени от комисията;
40. осъществява дейности, свързани с информация и публичност при изпълнение на
правомощията и задачите на КЗЛД;
41. проучва и внедрява водещи информационни и комуникационни технологии;
42. осигурява правилното функциониране
на необходимите средства за обработка и
пренасяне на информацията;
43. организира инсталирането и поддържането на системното и специализираното
програмно осигуряване;
44. осъществява дейностите във връзка със
събираемостта на наложените административни наказания, вкл. привежда в изпълнение по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс влезлите в сила решения на комисията
и наказателни постановления за налагане на
имуществени санкции и глоби;
45. подготвя проект на удостоверение по
чл. 39, ал. 4 от ЗЗЛД.
Раздел VI
Специализирана администрация
Чл. 23. Дирекция „Правно-нормативна и
международна дейност“:
1. изготвя проекти на становища за Народното събрание, Министерския съвет, други
институции и органи относно законодателните
и административните мерки, свързани със
защитата на правата и свободите на физичес
ките лица по отношение на обработването на
техни лични данни;
2. изготвя проекти на нормативни актове,
вътрешни актове и документи в областта на
защитата на личните данни;
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3. изготвя проекти на общи и нормативни
административни актове, свързани с правомощията є, в случаите, предвидени в закон;
4. извършва правни анализи, изготвя проекти на становища, решения, разрешения и
позиции на комисията по въпроси в областта
на защитата на личните данни, вкл. по проекти
на нормативни актове, както и проекти на
отговори по запитвания от трети лица относно
прилагане на законодателството в областта
на защитата на личните данни;
5. изготвя проекти на решения за приемане
на стандартни договорни клаузи, посочени в
чл. 28, параграф 8 и чл. 46, параграф 2, буква
„г“ от Регламент (ЕС) 2016/679, и подпомага
процедурата по приемането им в съответствие
с механизма за съгласуваност по чл. 63 от
Регламент (ЕС) 2016/679;
6. изготвя проекти на разрешения за прилагане на договорни клаузи и разпоредбите,
посочени в чл. 46, параграф 3 от Регламент
(ЕС) 2016/679, и подпомага процедурата по
приемането им в съответствие с механизма
за съгласуваност по чл. 63 от Регламент (ЕС)
2016/679;
7. изготвя проекти на решения за одоб
ряване на задължителни фирмени правила
съгласно чл. 47 от Регламент (ЕС) 2016/679 и
подпомага процедурата за приемането им в
съответствие с механизма за съгласуваност
по чл. 63 от Регламент (ЕС) 2016/679;
8. осъществява процесуално представителство пред съда по жалби срещу актове на
комисията, приети по предложение на дирекцията, и предоставя текуща информация на
комисията по движението на съдебните дела
във връзка с тези производства;
9. предоставя консултации на администратори, обработващи лични данни, и на субекти
на данни по въпроси в областта на защитата
на личните данни;
10. изготвя становища по искания за разрешение на достъп до данни от ЕСГРАОН по
чл. 106, ал. 1, т. 3 от Закона за гражданската
регистрация;
11. координира и участва в осъществяването
на международната дейност на комисията;
12. осъществява сътрудничеството с други
надзорни органи, включително чрез обмен на
информация и взаимопомощ, с оглед осигуряване на съгласувано прилагане и изпълнение
на приложимото законодателство в областта
на защитата на личните данни, както и с
международните организации по въпросите
в областта на защита на личните данни;
13. подпомага комисията при осъществяване дейностите на Европейския комитет по
защита на данните;
14. осигурява прилагането на решенията
на Европейската комисия и на Съда на Европейския съюз в областта на защитата на
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личните данни и изпълнението на задължителните решения на Европейския комитет по
защита на данните;
15. участва в подготовката и провеждането
на преговори за сключване на двустранни и
многостранни споразумения в областта на
защитата на личните данни;
16. анализира резултатите от прилагането
на нормативните актове и международните
договори в областта на защитата на личните
данни и дава становища за необходимостта
от предприемане на съответни национални
мерки;
17. подпомага комисията при осъществяването на контактите и взаимодействието є с
национални и международни институции по
въпроси в областта на защитата на личните
данни, както и при обмена на информация
във връзка с изпълнението на задължения,
произтичащи от международен договор, по
който Република България е страна;
18. анализира опита и работата на международните организации и институции и
чуждестранното законодателство, извършва
проучвания по въпроси от меж дународен
характер и поддържа база данни актове и
съдебна практика на Съда на Европейския
съюз (ЕС) и Европейския съд по правата на
човека по въпроси от областта на защитата
на личните данни;
19. проучва, анализира и изготвя проектни предложения по програми с национално
и международно финансиране, подготвя и
съгласува проектна документация съгласно изискванията на съответната конкретна
програма, както и подпомага комисията при
създаване на стратегически партньорства със
сродни органи и организации от публичния
и частния сектор в страната и в чужбина;
20. планира, координира и изпълн ява
одобрените за финансиране проектни предложения, по които комисията е бенефициент,
включително оказва необходимото съдействие
в процеса на мониторинг и контрол от страна
на други държавни и европейски институции;
21. участва в провеждането на обучения
в областта на защитата на личните данни.
Чл. 24. Дирекция „Правни производства
и надзор“:
1. проучва постъпили жалби по чл. 38,
ал. 1 от ЗЗЛД, включително по механизма
за сътрудничество с други надзорни органи,
и изготвя мотивирани правни становища по
допустимост и основателност;
2. подпомага комисията при извършване
на анализ относно определяне на водещ и
засегнат надзорен орган при постъпили жалби
във връзка с трансгранично обработване на
лични данни;
3. осъществява сътрудничеството с други
надзорни органи по повод разглеждане на
жалби;
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4. организира предоставянето на информация на субектите на данни по чл. 38, ал. 2
от ЗЗЛД;
5. предлага на КЗЛД прилагането на мерките по чл. 58, параграф 2, букви „а“ – „г“,
„е“, „ж“, „и“ и „й“ от Регламент (ЕС) 2016/679,
по чл. 80, ал. 1, т. 3, 4 и 5 или глава девета
от ЗЗЛД при разглеждане на жалби;
6. планира контролната дейност въз основа на анализ на риска и приоритетите на
комисията;
7. осъществява правомощията на комисията
за разследване по чл. 58, параграф 1, букви „а“,
„б“, „г“, „д“ и „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679;
8. предлага на КЗЛД прилагането на мерките по чл. 58, параграф 2, букви „а“ – „г“,
„е“, „ж“, „и“ и „й“ от Регламент (ЕС) 2016/679,
по чл. 80, ал. 1, т. 3, 4 и 5 или глава девета
от ЗЗЛД по линия на контролната дейност;
9. осъществява сътрудничеството с други
надзорни органи по повод реализиране на
съвместни операции;
10. осъществява контролната дейност на
комисията, възложена със закон или в изпълнение на акт на Европейския съюз или на
международен договор, по който Република
България е страна, по отношение на националните звена, отговорни за обработването
на лични данни в широкомащабни информационни системи на ЕС, като може да предложи прилагането на правомощията по чл. 58,
параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679;
11. осъществява процесуално представителство по жалби срещу наказателни постановления и срещу решения на комисията по
чл. 38, ал. 3 и 4 от ЗЗЛД, с които се упражняват корективни правомощия по линия на
контролната дейност;
12. изготвя становища, доклади, проекти
на разпореждания, констативни актове, актове за установяване на административни
нарушения и на наказателни постановления
по реда на ЗАНН;
13. предоставя консултации на администратори, обработващи лични данни, и на субекти
на данни по въпроси в областта на защитата
на личните данни;
14. анализира и обобщава практиката на
комисията и дава становища за общото състояние на системата за защита на личните
данни в областта на правните производства
и надзор;
15. поддържа регистри на постъпилите
жалби, постановените решения и издадените
наказателни постановления;
16. участва в провеждането на обучения
в областта на защитата на личните данни.
Чл. 25. Дирекция „Правно-аналитична,
информационна и контролна дейност“:
1. подпомага комисията да наблюдава и
осигурява прилагането на Регламент (ЕС)
2016/679 и националното законодателство в
областта на защитата на личните данни;
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2. извършва проучвания относно прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679, включително
въз основа на информация, получена от други
надзорни или публични органи;
3. изготвя и предлага за одобрение от
комисията проекти на процедури, правила,
методики, указания, разяснения, насоки, препоръки и най-добри практики за прилагане
на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД;
4. подпомага комисията при насърчаване на
обществената информираност и разбиране на
рисковете, правилата, гаранциите и правата,
свързани с обработването на лични данни;
5. подпомага комисията при насърчаване
на информираността на администраторите и
обработващите лични данни за задълженията
им, произтичащи от приложимото законодателство в областта на защитата на личните
данни;
6. поддържа институционалния сайт на
КЗЛД като основно и постоянно средство за
осигуряване на обществената информираност
относно дейностите на КЗЛД и функционирането на системата за защита на личните
данни и изготвя бюлетина на КЗЛД;
7. обработва постъпващите чрез сайта на
КЗЛД жалби/сигнали и запитвания и след
резолюция на председателя ги разпределя
към компетентните дирекции;
8. обработва постъпващата през информационната система на Европейския комитет
за защита на данните информация и след
резолюция на председателя я разпределя към
компетентните дирекции;
9. организира целеполагането в административните звена, мониторинг и отчитане на
резултатите от изпълнението на стратегически
документи;
10. координира дейностите по разработване
и прилагане на стратегическите документи
на комисията, мониторинга и отчитането на
изпълнението им;
11. отговаря за обвързването на стратегическите приоритети на комисията с проектните
дейности и резултати;
12. изготвя становища в процедурата по
предварителна консултация по чл. 36 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 12, ал. 2 и чл. 65
от ЗЗЛД;
13. изготвя становища относно:
а) одобряване на кодекси за поведение;
б) акредитиране на органи за наблюдение
на кодекси за поведение;
в) акредитиране на сертифициращи органи;
14. подпомага комисията в дейността є
по насърчаване на съставянето на кодекси
за поведение;
15. подпомага комисията в дейността є по
насърчаване на създаването на механизми за
сертифициране за защита на данните и на
печати и маркировки за защита на данните;
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16. извършва периодичен преглед на издадените сертификати;
17. прилага корективните правомощия на
КЗЛД по чл. 58, параграф 2, букви „д“ и „з“
от Регламент (ЕС) 2016/679;
18. поддържа регистри на:
а) администраторите и обработващите лични данни, които са определили длъжностни
лица по защита на данните;
б) на кодексите за поведение по чл. 40 от
Регламент (ЕС) 2016/679;
в) на акредитираните по чл. 14 от ЗЗЛД
сертифициращи органи;
г) на нару шени ята на Регламент (ЕС)
2016/679 и на ЗЗЛД, както и на предприетите мерки в съответствие с упражняването
на правомощията по чл. 58, параграф 2 от
Регламент (ЕС) 2016/679;
д) на уведомленията за нарушенията относно сигурността на личните данни по чл. 33 от
Регламент (ЕС) 2016/679 и по чл. 67 от ЗЗЛД;
е) на получените протоколи от предприятията, предоставящи електронни съобщителни
услуги, за унищожените данни по чл. 251ж,
ал. 1 от Закона за електронните съобщения
(ЗЕС);
19. обработва и обобщава получената статистическа информация от предприятията,
предоставящи електронни съобщителни услуги, във връзка с чл. 261а, ал. 4 и 5 от ЗЕС;
20. наблюдава развитието на информационните и комуникационни технологии и
търговските практики, доколкото имат пряко
въздействие върху защитата на личните данни;
21. осъществява автоматизирания обмен
на данни с национални и международни информационни системи;
22. осъществява процесуално представителство пред съда по жалби срещу актове на
комисията, приети по предложение на дирекцията, и предоставя текуща информация на
комисията по движението на съдебните дела
във връзка с тези производства;
23. участва в провеждането на обучения
в областта на защитата на личните данни.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД, ПО КОЙТО СЕ РАЗВИВАТ ПРОИЗВОДСТВАТА ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 26. (1) Във връзка с осъществяване на
задачите и правомощията на комисията по
Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита
на личните данни пред нея се развиват следните производства:
1. разглеждане на жалби по чл. 38 от ЗЗЛД,
включително по механизма за сътрудничество
с други надзорни органи, както и сигнали по
чл. 35, ал. 2;
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2. прилагане на мерки по член 58, параграф 2
от Регламент (ЕС) 2016/679 и по чл. 80, ал. 1,
т. 3, 4 и 5 и глава девета от ЗЗЛД;
3. изразяване на становища по въпроси
от областта на защитата на личните данни;
4. приемане на стандартни договорни клаузи
по Регламент (ЕС) 2016/679;
5. разглеждане на производства по Глава
V от Регламент (ЕС) 2016/679;
6. провеждане на предварителни консултации;
7. разглеждане на уведомления за нарушения на сигурността на личните данни;
8. одобряване, изменение или допълнение
на кодекси за поведение;
9. акредитация и отнемане на акредитация
на органи за наблюдение на одобрени кодекси за поведение при условията и по реда на
чл. 14а, ал. 3 от ЗЗЛД;
10. акредитация и отнемане на акредитация
на сертифициращи органи при условията и
по реда на чл. 14, ал. 5 от ЗЗЛД;
11. сертифициране при условията и по реда
на чл. 14, ал. 6 от ЗЗЛД.
(2) Комисията може да осъществява и други
производства, когато това е предвидено в закон.
Чл. 27. (1) Производствата пред комисията започват по писмено или устно искане
на физическо или юридическо лице или по
инициатива на комисията.
(2) Писмените искания се подават в деловодството на комисията с писмо, по факса
или по електронен път по реда на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(3) За устните искания се съставя протокол по реда на чл. 29, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), който се
подписва от подателя и от служителя на
комисията, който го е съставил, и се завежда
в деловодството.
Чл. 28. (1) Искането трябва да съдържа:
1. данни за искателя: имена, адрес за кореспонденция и постоянен адрес, телефон за
връзка, електронен адрес (при наличие);
2. естеството на искането;
3. дата на узнаване на нарушението, ако
се твърди такова;
4. посочване на лице, срещу което е подадено искането;
5. друга информация или документи, когато това е предвидено в закон или в този
правилник;
6. дата и подпис.
(2) Когато писменото искане съдържа
нередовности, подателят се уведомява да ги
отстрани в 3-дневен срок от съобщението.
(3) В случай че нередовностите не бъдат
отстранени в срока по ал. 2, производството
се прекратява.
Чл. 29. (1) Не се разглеждат:
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1. анонимни искания или сигнали, които не
са подписани от подателя или от негов представител по закон или пълномощие, както и
такива, в които не е посочена информацията
по чл. 28, ал. 1;
2. жалби или сигнали, при съставянето
на които е използвана латиница или друга
графична система, различна от кирилицата
(освен ако не са написани на език, различен
от българския).
(2) Комисията може да се самосезира и/или
да уведоми съответните институции, когато
в анонимно искане или сигнал се съдържа
информация за накърняване на значим обществен интерес.
Чл. 30. Постъпилите искания се разпределят
на съответната дирекция по компетентност.
Чл. 31. Когато постъпилото искане е от
компетентността на друг орган, комисията
препраща искането по компетентност и уведомява искателя.
Чл. 32. За започване на производство
освен искателя се уведомяват и известните
заинтересовани лица.
Чл. 33. Производствата пред комисията
завършват с акт съгласно чл. 5, ал. 2.
Чл. 34. В случаи, свързани с трансгранично обработване на лични данни, съгласно
Регламент (ЕС) 2016/679 в допълнение към
производствата по настоящата глава КЗЛД
прилага и правилата на механизмите за сътрудничество и за съгласуваност по глава VII на
Регламент (ЕС) 2016/679, както и относимите
към конкретния случай правила, установени от
Европейския комитет по защита на данните.
Раздел II
Разглеждане на жалби по чл. 38 от ЗЗЛД и
сигнали, включително по механизма за сътрудничество с други надзорни органи
Чл. 35. (1) Жалбата е искане, с което се
търси защита за нарушени на искателя права
по Регламент (ЕС) 2016/679 и по ЗЗЛД.
(2) Сигнал е искане, с което се съобщава
за нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 и по
ЗЗЛД, без да са засегнати права на искателя.
(3) В случаите по ал. 2, може да се предприеме действие по чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛД.
Чл. 36. (1) Когато жалбата или сигналът не
са от компетентността на комисията, същите
се препращат на компетентния орган.
(2) В случаите, когато от данните в жалбата или сигнала не може да бъде определен
компетентният орган, същите се връщат на
подателя с кратки писмени указания.
(3) Когато жалбата или сигналът касае
начина за упражняване на права, свързани
със защита на личните данни, на подателя
се дават писмени указания относно реда за
упражняването им. Когато е необходимо, се
осъществява сътрудничество с надзорните
органи в други държави членки.
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Чл. 37. (1) Постъпило искане по чл. 35,
ал. 1 се разпределя на дирекция „Правни
производства и надзор“, която представя становище по редовността, допустимостта или
основателността на искането, включително и
анализ относно необходимостта за разглеждане
на жалбата в условията на сътрудничество с
друг надзорен орган, когато е приложимо.
(2) Искане, което не съдържа данни за нарушени права на искателя и съдържа твърдения за нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679
или на Закона за защита на личните данни,
извършено от администратор на лични данни
или обработващ лични данни, се разпределя
на дирекция „Правни производства и надзор“.
Чл. 38. (1) Комисията се произнася с решение по редовността или допустимостта на
жалба по чл. 35, ал. 1, както и в случаите по
чл. 38, ал. 4 от ЗЗЛД в закрито заседание.
(2) За изясняване на фактите и обстоятелствата по постъпила жалба комисията
може да възложи извършването на проверка,
събирането на доказателства или искане на
становища от трети лица при условията на
АПК и съобразно правомощията си по чл. 58,
параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Чл. 39. (1) При необходимост за разглеждане
на жалбата в условията на сътрудничество с
друг надзорен орган се предприемат необходимите мерки за сътрудничество.
(2) В случаите, когато комисията не функционира като водещ надзорен орган, се информира за случая водещият надзорен орган.
(3) Когато водещият надзорен орган реши
да разгледа случая, комисията може да участва, като изпрати експерти на място и/или да
представи проект за решение.
(4) Когато комисията е водещ надзорен
орган, при вземане на решение по жалбата
се отчита становището на засегнатия надзорен орган.
Чл. 40. (1) Комисията разглежда жалбата
по същество в открито заседание, за което
уведомява страните и заинтересованите лица.
(2) Комисията постановява решение по
същество на жалбата, като може да приложи
мерките по чл. 58, параграф 2, букви „а“ – „з“
и „й“ от Регламент (ЕС) 2016/679 или по чл. 80,
ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗЗЛД и в допълнение
към тези мерки или вместо тях да наложи
административно наказание в съответствие
с чл. 83 от Регламент (ЕС) 2016/679, както и
по глава девета от ЗЗЛД.
(3) Препис от решението се изпраща на
страните и на заинтересованите лица.
Чл. 41. Събирането на доказателствата,
назначаването на експерти, представителството, призоваването и други действия в
производството по този раздел се извършват
по реда на АПК.
Чл. 42. В производство по разглеждане на
жалба страните могат да сключат споразумение по реда на чл. 20 от АПК.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

Чл. 43. Жалбоподателят се информира за
напредъка в разглеждането на жалбата или
за резултата от нея в тримесечен срок от
сезирането на комисията.
Чл. 44. (1) Искане по чл. 57 от ЗЗЛД се
подава по реда на чл. 28, като съдържа и единен граждански номер или личен номер на
чужденец или друг аналогичен идентификатор,
или други идентификационни данни на физическото лице, определени от администратора,
във връзка с извършваната от него дейност.
(2) В случай че искането по ал. 1 не отговаря на изискванията за идентифициране на
субекта на данни, администратора или естеството на искането, подателят се уведомява да
ги отстрани в 3-дневен срок от съобщението.
(3) В случай че нередовностите не бъдат
отстранени в срока по ал. 2, производството
се прекратява.
Чл. 45. (1) При постъпило искане по чл. 44
се извършва проверка по чл. 12 от ЗЗЛД.
(2) При разглеж дането на искането се
събират всички данни, относими към постановения отказ, и се изисква информацията
по чл. 55, ал. 5 от ЗЗЛД от администратора
или обработващия лични данни.
(3) При проверка на законосъобразността
на обработването в случаите по чл. 57 от
ЗЗЛД комисията упражнява правомощията
си по чл. 80 от ЗЗЛД.
(4) Субектът на данните се информира за
резултата от проверката в тримесечен срок от
сезирането или за причините, поради които
проверката не е била извършена.
Раздел III
Прилагане на мерки по чл. 58, параграф 2 от
Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 80, ал. 1, т. 3,
4 и 5 и глава девета от ЗЗЛД
Чл. 46. Комисията за защита на личните
данни с решение прилага мерките по чл. 58,
параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 80,
ал. 1, т. 3, 4 и 5 и глава девета от ЗЗЛД спрямо
администраторите на лични данни или обработващите лични данни относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването
на лични данни.
Чл. 47. (1) Мерки по чл. 58, параграф 2 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 80, ал. 1, т. 3, 4
и 5 и глава девета от ЗЗЛД се прилагат при:
1. разглеждане на жалба срещу администратор на лични данни по чл. 38 от ЗЗЛД;
2. осъществяване на контролната дейност
на комисията по чл. 12 от ЗЗЛД, вкл. и при
постъпил сигнал;
3. надзор на комисията по чл. 34, параграф 4, чл. 42, параграф 7, изр. второ и чл. 43
от Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) Прилагането на мерките във връзка с
дейността по ал. 1, буква „а“ следва правилата на съответното производство по чл. 38
от ЗЗЛД.
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(3) Прилагането на мерките във връзка с
дейността по ал. 1, буква „б“ се осъществява въз основа на предложение от дирекция
„Правни производства и надзор“ с доклад
до комисията, а в случаите на извършена
проверка – с констативен акт по чл. 12, ал. 7
от ЗЗЛД.
(4) Прилагането на мерките във връзка с
дейността по ал. 1, буква „в“ се осъществява
въз основа на предложение от дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна
дейност“ до комисията.
Чл. 48. (1) Мерките се прилагат с решение
на комисията, което се съобщава на заинтересованите страни по реда на АПК.
(2) Решението по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.
(3) Администраторът на лични данни, на
когото е приложена мярка, уведомява писмено
комисията за изпълнението на предписаните с мярката действия, когато се изискват
такива, и/или за отпадане на основанията
за налагането є, като прилага съответните
доказателства за това.
(4) Комисията се произнася с решение по
постъпилото уведомление по ал. 3 въз основа
на мотивирано становище от компетентната
дирекция.
Чл. 49. При неизпълнение на решението
по чл. 48 комисията може да наложи административно наказание по чл. 83, параграф
5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 85, ал. 5
от ЗЗЛД.
Чл. 50. (1) Когато в хода на проверка по
чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛД, с изключение на проверка по чл. 37, ал. 2, се констатират данни
за административно нарушение, прилагането
на мярката „налагане на административно
наказание „глоба“ или „имуществена санкция“
по чл. 58, параграф 2, буква „и“ от Регламент
(ЕС) 2016/679 и глава девета от ЗЗЛД се
осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на ЗАНН.
(3) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от член
на КЗЛД или от упълномощени от комисията
длъжностни лица.
(4) Наказателните постановления се издават
от председателя на КЗЛД.
(5) Имуществените санкции и глобите по
влезли в сила наказателни постановления се
събират по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(6) Независимо от административното наказание при установяване на административно
нарушение може да се наложи принудителна
административна мярка по чл. 84 от Закона
за защита на личните данни.
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Раздел IV
Изразяване на становища по въпроси от областта на защитата на личните данни
Чл. 51. Комисията изразява становища по
въпроси от областта на защитата на личните
данни:
1. по проекти за нормативни актове или
регулаторни мерки, имащи отношение към
обработването на лични данни;
2. по искания от физически и юридически
лица, държавни органи и организации по
въпроси, свързани със защитата на личните
данни;
3. по собствена инициатива.
Чл. 52. При постъпване на искане за становище по чл. 51 в срок от един месец от
постъпване на искането дирекция „Правнонормативна и международна дейност“ изготвя
и представя на комисията предложение за
становище.
Раздел V
Приемане на стандартни договорни клаузи
от Регламент (ЕС) 2016/679. Производства по
Глава V от Регламент (ЕС) 2016/679
Чл. 53. (1) Комисията по своя инициатива
приема стандартни договорни клаузи за защита на данните по чл. 28, параграф 8 и по
чл. 46, параграф 2, буква „г“ от Регламент
(ЕС) 2016/679.
(2) Дирекция „Правно-нормативна и международна дейност“ изготвя проект на стандартни
договорни клаузи и ги внася за разглеждане в
заседание на КЗЛД. Когато комисията одоб
ри проекта на стандартни договорни клаузи
с решение, той се изпраща на Европейския
комитет по защита на данните за становище
по чл. 64, параграф 1, буква „г“ от Регламент
(ЕС) 2016/679.
(3) В едномесечен срок от получаване на
становището на Европейския комитет по
защита на данните по ал. 2 дирекция „Правно-нормативна и международна дейност“ го
отразява в редакцията на проекта на стандартни договорни клаузи и след одобрение
на КЗЛД изпраща проекта на Европейската
комисия за приемане.
(4) В едномесечен срок от приемане на
проекта на стандартни договорни клаузи от
Европейската комисия по ал. 3 дирекция
„Правно-нормативна и международна дейност“
изготвя доклад до КЗЛД с предложение за
приемане на стандартните договорни клаузи,
като прилага към него тяхната окончателна
редакция.
(5) Комисията приема стандартните договорни клаузи с решение и ги публикува на
интернет страницата си.
Чл. 54. (1) Комисията одобрява задължителни фирмени правила по чл. 47 от Регламент
(ЕС) 2016/679 в случаите, в които тя се явява
компетентен надзорен орган в съответствие с
чл. 55 и 56 от Регламент (ЕС) 2016/679.
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(2) Процедурата по одобряване на задължителни фирмени правила започва с искане
на г ру па предпри я т и я и ли г ру па д ру жества, участващи в съвместна стопанска дейност. Към искането се представя проект на
задължителни фирмени правила на хартиен
носител и в електронна форма на български
и английски език.
(3) Дирекция „Правно-нормативна и международна дейност“ осъществява цялостното
взаимодействие и обмен на информация по
проекта на задължителни фирмени правила
със засегнатите надзорни органи и вносителя
на искането по ал. 2 в съответствие с приложимите правила на Европейския комитет
по защита на данните. След обобщаване
на постъпилата информация и становища
дирекцията изготвя становище относно съответствието на проекта на задължителни
фирмени правила с Регламент (ЕС) 2016/679
и го внася на заседание на комисията.
(4) Когато комисията приеме становище
за съответствие на проекта на задължителни
фирмени правила с Регламент (ЕС) 2016/679,
той се изпраща на Европейския комитет по
защита на данните за становище по чл. 64,
параграф 1, буква „е“ от Регламент (ЕС)
2016/679. След получаване на становището на
Европейския комитет по защита на данните
дирекция „Правно-нормативна и международна дейност“ уведомява вносителя на искането
по ал. 2, ако са необходими допълнителни
промени в съдържанието на проекта на задължителни фирмени правила.
(5) Комисията одобрява задължителните фирмени правила с решение. Дирекция
„Правно-нормативна и международна дейност“
уведомява вносителя на искането по ал. 2
и засегнатите надзорни органи за взетото
решение. На засегнатите надзорни органи
се изпраща копие от одобрените правила на
английски език.
Чл. 55. (1) Процедурата по даване на разрешение за предаване на лични данни на трета
държава или международна организация при
условията на чл. 46, параграф 3 от Регламент
2016/679 започва с писмено искане на администратор или обработващ лични данни,
съответно на компетентен публичен орган в
случаите по чл. 46, параграф 3, буква „б“ от
Регламент (ЕС) 2016/679. Към искането се
прилага проектът на договорни клаузи или на
разпоредби в административни договорености
на хартиен носител и в електронен формат
на български и английски език.
(2) Искането се разпредел я на дирекция „Правно-нормативна и международна
дейност“, която изготвя доклад до КЗЛД с
предложение въз основа на представените от
искателя документи и информация.
(3) Комисията за защита на личните данни
се произнася със:
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1. мотивирано становище, когато предложените от искателя договорни клаузи по
чл. 46, параграф 3, буква „а“ или разпоредби
по чл. 46, параграф 3, буква „б“ от Регламент
(ЕС) 2016/679 не съдържат достатъчно гаранции
за защита на правата на субектите на данни;
становището се изпраща на искателя;
2. с решение с което дава разрешение
за осъществяване на предаване на данни в
случаите по чл. 46, параграф 3, буква „б“ от
Регламент (ЕС) 2016/679; решението се изпраща на искателя;
3. с решение, с което одобрява предложените
от искателя договорни клаузи в случаите по
чл. 46, параграф 3, буква „а“ от Регламент (ЕС)
2016/679; решението с приложения проект на
договорни клаузи се изпраща на Европейския
комитет по защита на данните за становище
по чл. 64, параграф 1, буква „д“ от Регламент
(ЕС) 2016/679.
(4) В едномесечен срок от получаване на
становището на Европейския комитет по
защита на данните в случаите по ал. 3, т. 3
дирекция „Правно-нормативна и международна дейност“ го отразява в окончателната
редакция на проекта на договорни клаузи и
внася въпроса за разглеждане от КЗЛД.
(5) Комисията одобрява окончателната редакция на договорните клаузи в случаите по
ал. 4 и се произнася с решение, с което се дава
разрешение за осъществяване на предаване на
данни на основание чл. 46, параграф 3, буква
„а“ от Регламент (ЕС) 2016/679. Решението се
изпраща на искателя.
Чл. 56. (1) При получаване на уведомление
от администратор за предаване на данни на основание чл. 49, параграф 1, ал. 2 от Регламент
(ЕС) 2016/679 уведомлението се разпределя
на дирекция „Правно-нормативна и международна дейност“, която изготвя доклад до
КЗЛД в едномесечен срок от постъпване на
уведомлението. Докладът съдържа анализ на
предоставената с уведомлението информация
и доказателства относно изпълнението на
следните изисквания:
1. предаването на лични данни не е повторяемо;
2. предаването на лични данни засяга само
ограничен брой субекти на данни;
3. предаването на лични данни е необходимо
за целите на неоспоримите законни интереси,
преследвани от администратора, над които не
стоят интересите или правата и свободите на
субекта на данни;
4. администраторът е оценил всички обстоятелства, свързани с предаването на данните;
5. администраторът е предоставил подходящи гаранции във връзка със защитата на
личните данни;
6. администраторът е предоставил на субекта на данни информацията по чл. 13 и 14
от Регламент (ЕС) 2016/679, като го е инфор-
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мирал и относно предаването на данните и
преследваните от администратора неоспорими
законни интереси.
(2) Когато док ладът по а л. 1 съдържа
положително становище за изпълнение на
изискванията на чл. 49, параграф 1, ал. 2 от
Регламент (ЕС) 2016/679, комисията приема
уведомлението за сведение. При констатиране
на пропуски, неясноти или несъответствия
КЗЛД се произнася с мотивирано становище,
което изпраща на искателя. В този случай
предаването на данни може да се осъществи
на някое от другите основания за предаване на
данни по Глава V от Регламент (ЕС) 2016/679.
Чл. 57. (1) Изменения в текстовете на договорни клаузи, вкл. стандартни договорни
клаузи, както и на задължителни фирмени
правила, приети по реда на този раздел, се
извършват по реда на приемането им.
(2) Дирекция „Правно-нормативна и международна дейност“ съхранява информация
относно исканията и актовете на КЗЛД по
чл. 53, ал. 5, чл. 54, ал. 5, чл. 55, ал. 3, т. 2
и ал. 5, чл. 56, ал. 2, които не са публични.

необходимост – предложение за упражняване на правомощията на КЗЛД по чл. 58 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 12, ал. 2 или
чл. 80 от ЗЗЛД.
Чл. 60. Извън случаите по чл. 58 комисията
може по собствена инициатива да изисква
от администраторите да се консултират и да
получават предварително разрешение от нея
във връзка с обработването от администратор
за изпълнението на задача, осъществявана от
него в полза на обществения интерес, включително обработване във връзка със социалната
закрила и общественото здраве.
Чл. 61. Комисията се произнася със становище, а в случаите по чл. 36, параграф 5
от Регламент (ЕС) 2016/679 – с разрешение.
Когато наред със становището комисията
упражнява някое от правомощията си по
чл. 58 от Регламент (ЕС) 2016/679, тя приема
решение.

Раздел VI
Провеждане на предварителна консултация

Чл. 62. След постъпване в КЗЛД на уведомление за нарушение на сигурността на
личните данни уведомлението се разпределя
на дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност“, която извършва
следните действия:
1. регистрира уведомлението в регистър на
уведомленията за нарушения на сигурността;
2. в двуседмичен срок извършва анализ
на постъпилата информация за пълнота на
данните по чл. 33, параграф 3 от Регламент
(ЕС) 2016/679, съответно чл. 67, ал. 3 от ЗЗЛД,
при който се изясняват следните въпроси:
а) качеството на КЗЛД – водещ орган,
засегнат орган или компетентен орган по
чл. 56, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679;
в случаите, когато комисията е засегнат орган
или компетентен орган по чл. 56, параграф
2, след решение на КЗЛД дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна
дейност“ незабавно уведомява водещия орган
чрез информационната система на вътрешния
пазар, от който очаква съответно решение;
при възникнал спор за компетентност дирекцията изготвя мотивирано предложение
до КЗЛД дали въпросът да бъде отнесен до
Европейския комитет за защита на данните
по реда на чл. 65, а при спешност – по реда
на чл. 66 от Регламент (ЕС) 2016/679;
б) естеството на нарушението на сигурността на личните данни при отчитане на
категориите субекти на данни и записи на
лични данни, приблизителният брой на засегнатите субекти на данни и записи на данни,
евентуалните последици от нарушението на
сигурността и предприетите или предложени
от администратора мерки;

Чл. 58. (1) Предварителна консултация
по чл. 36 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 12,
ал. 2 и чл. 65 от ЗЗЛД се извършва въз основа
на подадено до надзорния орган искане за
консултация при условията на чл. 28, които
са приложими.
(2) Към искането по ал. 1 администраторът предоставя на комисията информацията
относно:
1. съответните отговорности на администратора, съвместните администратори и обработващите лични данни, които се занимават с
обработването, по-конкретно при обработване
на данни в рамките на група предприятия,
когато е приложимо;
2. целите на планираното обработване и
средствата за него;
3. предвидените мерки и гаранции за защита на правата и свободите на субектите на
данни съгласно настоящия регламент;
4. координатите за връзка на длъжностното лице по защита на данните, когато е
приложимо;
5. оценката на въздействието върху защитата на данните, вкл. оценката на риска за
правата и свободите на субектите на данни,
които планираното обработване поражда;
6. всякаква друга информация, поискана
от надзорния орган.
Чл. 59. Искането за предварителна консултация се разпределя на дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна
дейност“, която в едномесечен срок от постъпване на искането изготвя и представя на
комисията предложение за становище и при

Раздел VII
Разглеждане на уведомления за нарушения
на сигурността на личните данни
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в) определяне нивото на риска съобразно
приета от комисията методика;
3. п ри констат и ране на неп ъ лнота на
данните по чл. 33, параграф 3 от Регламент
(ЕС) 2016/679, съответно чл. 67, ал. 3 от ЗЗЛД,
дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност“ установява контакт
с администратора, подал уведомлението за
нарушение на сигурността, с цел допълване
и/или изясняване на информацията.
Чл. 63. (1) Въз основа на информацията и
анализа по чл. 62, т. 2, букви „б“ и „в“ дирекция „Правно-аналитична, информационна и
контролна дейност“ изготвя мотивиран доклад
до КЗЛД с предложения, както следва:
1. приемане на уведомлението на нарушението за сведение при наличие на ниско
ниво на риск за правата и свободите на физическите лица;
2. извършване на проверка по документи
при наличие на средно ниво на риск за правата
и свободите на физическите лица;
3. извършване на проверка на място при
наличие на високо ниво на риск за правата
и свободите на физическите лица.
(2) С решение на КЗЛД може да бъде извършена проверка на място независимо от
нивото на риска.
Раздел VIII
Одобряване, изменение или допълнение на
кодекс за поведение
Чл. 64. (1) Процедурата по одобрение на
кодекс за поведение по чл. 40 от Регламент
(ЕС) 2016/679 започва с получаване на писмено
искане, което съдържа:
1. информация за предлагащия кодекса за
поведение (сдружение или друга представителна структура на съответния сектор, бранш
или категория администратори/обработващи
лични данни, за които е приложим кодексът)
с посочване на неговото име, адрес, БУЛСТАТ
или друг уникален идентификатор;
2. наименование на кодекса за поведение,
което не може да повтаря наименованието
на вече регистриран и публикуван кодекс за
поведение;
3. категориите администратори/обработващи лични данни, за които ще се прилага
кодексът за поведение.
(2) Проектът на кодекс за поведение, чието
одобрение се иска, се прилага към искането
по ал. 1 на хартиен носител и в електронен
формат.
(3) Искането за одобрение на кодекс по
ал. 1 се разпределя на дирекция „Правноаналитична, информационна и контролна
дейност“, която извършва проверка и анализ
дали кодексът:
1. съответства на Регламент (ЕС) 2016/679;
2. улеснява прилагането на Регламент (ЕС)
2016/679 от администраторите/обработващите
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лични данни, които ще го прилагат, и осигурява неговото съгласувано прилагане;
3. съдържа достатъчно подходящи гаранции
за правата и свободите на физическите лица.
Чл. 65. Проект на кодекс по чл. 64 се връща
на вносителя без разглеждане, ако:
1. е подаден от лице, което няма представителна власт по отношение администраторите или обработващите, които ще прилагат
проекта на кодекса за поведение;
2. вносителят на проекта на кодекс не е
извършил консултация с всички заинтересовани страни, вкл. със субектите на данни,
когато това е осъществимо, и/или не е представена информация дали предоставените от
заинтересованите страни становища в хода на
консултацията са взети предвид;
3. Комисията за защита на личните данни
не е компетентна съгласно чл. 55 от Регламент
(ЕС) 2016/679 да разгледа и одобри проекта
на кодекс.
Чл. 66. Извън случаите по чл. 65 дирекция „Правно-аналитична, информационна и
контролна дейност“ представя на комисията
становище по проекта на кодекс, което задължително съдържа анализ на наличието на
информация и доказателства относно:
1. предмета, териториалния и секторния
обхват на проекта на кодекс, вкл. специфичните за съответния сектор характеристики
и/или потребности на микропредприятията,
малките и средните предприятия и/или техните операции по обработване;
2. специфичната правна рамка за съответния сектор, имаща отношение към обработването на лични данни;
3. критериите за присъединяване на администратори/обработващи лични данни към
проекта на кодекс;
4. меха н изма за п рис ъед и н я ва не к ъм
проекта на кодекса и обвързващата сила на
това присъединяване, както и на механизма
за прекратяване или временно спиране на
присъединяването към проекта на кодекс;
5. механизма за извършване на задължително наблюдение за спазването на проекта
на кодекс от администратори/обработващи
лични данни, които приемат да го прилагат;
6. правното основание, на което се обработват данните от администраторите/обработващите лични данни, които ще прилагат
проекта на кодекса, вкл. законните интереси
на администраторите/обработващите лични
данни, когато това е приложимо;
7. прилагането на принципите за защита на данните по чл. 5 от Регламент (ЕС)
2016/679, вкл. наличието на добросъвестност
и прозрачност по отношение на механизмите
за информираност на обществеността и субектите на данни относно присъединяването
към кодекса и правата им по Регламент (ЕС)
2016/679;
8. наличието на общи критерии и механиз
ми за извършване на анализ на риска и ако е
приложимо – наличието на общи изисквания
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към извършване на оценка на въздействието
по чл. 35 от Регламент (ЕС) 2016/679;
9. механизмите за подпомагане отчетността
на администраторите/обработващите лични
данни, които ще прилагат проекта на кодекс
за поведение, чрез предоставяне на образци
на документи;
10. категориите лични данни и/или регистрите, съдържащи лични данни, които
обработват администраторите/обработващите
лични данни, които ще прилагат проекта на
кодекс, в т.ч. целите на обработване и срока
за съхранение;
11. технологията на обработване на личните данни, вкл. категориите лица (физически
и юридически), които имат право на достъп
до информацията от регистрите с лични данни, както и степента на този достъп (пълен,
ограничен);
12. предвидените мерки за гарантиране
упражняването на правата на субектите на
данни;
13. процедурата относно информирането и
закрилата на децата и начина на получаване
на съгласие от носещите родителска отговорност за детето;
14. предвидените подходящи технически и
организационни мерки за защита, вкл. условията за прилагане на псевдонимизация на
данните, ако е приложимо;
15. позоваването на кодекса като подходяща
гаранция по смисъла на чл. 46, параграф 2,
буква „д“ от Регламент (ЕС) 2016/679;
16. процедурата за уведомяването за нарушения на сигурността на личните данни на
КЗЛД или друг компетентен надзорен орган
и процедура за уведомяването за такива нарушения на засегнатите субекти на данни;
17. извънсъдебните производства и други
процедури за разрешаване на спорове между
администраторите и субектите на данни по
отношение на обработването;
18. процедурата за изменение и допълнение
на проекта на кодекс за поведение;
19. процедурата за предприемане на съответните действия в случай на нарушение на
проекта на кодекс за поведение от страна на
администратор или обработващ лични данни,
включително суспендиране членството или
изключване на съответния администратор
или обработващ лични данни от проекта на
кодекс;
20. необходимостта и полезността от изготвяне и прилагане на кодекс за поведение
в съответния сектор.
Чл. 67. (1) Комисията се произнася с решение по съответствието на проекта на кодекс
за поведение в изискванията на чл. 64, ал. 3
и чл. 66 на закрито заседание.
(2) Комисията изразява становище и връща кодекса за поведение за привеждане в
съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, ако
установи несъответствие с изискванията на
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регламента и/или липса на достатъчно подходящи гаранции за правата и свободите на
физическите лица.
(3) В случаите, когато проектът на кодекс
за поведение уточнява приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 в рамките на съответния
сектор и отговаря изцяло на изискванията
на чл. 64, ал. 3 и чл. 66, комисията одобрява
кодекса с решение и информира предлагащия
кодекса за поведение. В седемдневен срок от
приемане на решението комисията регистрира
и публикува кодекса за поведение във водения
от нея регистър по чл. 72, ал. 1, т. 3.
(4) Комисията изпраща одобрения кодекс
по ал. 3 на Европейския комитет по защита
на данните за публикуване в регистъра по
чл. 40, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2016/679.
В случай че кодексът е бил представен на
комисията само на български език, предлагащият кодекса предоставя превод на английски
език в едномесечен срок от получаването на
уведомление за одобрението на кодекса.
Чл. 68. Изискванията и процедурите по
този раздел се прилагат съответно и при искания за изменение или допълнение на вече
одобрен кодекс за поведение.
Чл. 69. (1) В случай че проект на кодекс за
поведение, подаден по чл. 64, има отношение
към дейности по обработване в няколко държави – членки на ЕС, комисията предоставя
информация за постъпилия проект на кодекс
на надзорните органи и Европейския комитет
по защита на данните чрез информационната
система на вътрешния пазар и прилага механизма за съгласуваност по чл. 63 от Регламент
(ЕС) 2016/679. Комисията не може да одобри
такъв кодекс преди Европейският комитет
да е изразил становище относно наличието
на съответствие на проекта на кодекс с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, респ.
на подходящи гаранции в случаите по чл. 40,
параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) Кодексът за поведение по ал. 1 се
предоставя на комисията на български и на
английски език на хартиен носител и в електронен формат.
Раздел IX
Сътрудничество на КЗЛД с надзорни органи
на други държави
Чл. 70. (1) Комисията участва в механизми за международно сътрудничество по
своя инициатива или по искане на надзорен
орган от друга държава с цел подпомагане
ефективното прилагане на законодателството
за защита на личните данни.
(2) Формите на сътрудничество се определят за всеки конкретен случай и могат да
включват обмен на информация, консултации,
взаимопомощ, съвместни операции, включително съвместни разследвания и съвместни
мерки за изпълнение, взаимно уведомяване,
препращане на жалби и други.

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

(3) Сътрудничеството с надзорни органи на
други държави – членки на ЕС, се осъществява
в съответствие с изискванията и сроковете
в Регламент (ЕС) 2016/679 и правилата на
Европейския комитет по защита на данните.
(4) Сътрудничеството с надзорни органи на
трети държави се осъществява в съответствие с
приложимите двустранни и/или многостранни
споразумения и практическите договорености
между страните. В тези случаи задължително
се преценява дали третата държава осигурява
подходящи гаранции за защитата на личните
данни и другите основни права и свободи.
(5) Комисията може да откаже искане за
сътрудничество, ако:
1. не е компетентна относно предмета на
искането или мерките, които се изисква да
изпълни; или
2. удовлетворяването на искането би нару ши ло законодателст вото на Реп ублика
България или правото на Европейския съюз.
Чл. 71. (1) При постъпване на искания за
сътрудничество председателят на комисията
определя компетентната дирекция (дирекции), която да е водеща при организирането
на сътрудничеството, включително при изготвянето на отговор по искането в срока,
посочен в него.
(2) При постъпило искане или констатирана необходимост от съвместна операция по
смисъла на чл. 62 от Регламент (ЕС) 2016/679
дирекция „Правни производства и надзор“
изготвя доклад до комисията с предложения
относно евентуалното участие на КЗЛД.
(3) В сл у чаите по а л. 2 комиси ята се
произнася с решение на заседание, като при
положително решение упълномощава членове
на комисията и/или служители от администрацията, които да участват в съвместната
операция.
(4) След прик лючване на съвместната
операция дирекция „Правни производства и
надзор“ изготвя в едномесечен срок доклад
до комисията относно резултатите от нея.
Раздел X
Водене на регистри и обмен на информация
с публични органи
Чл. 72. (1) Комисията води следните публични регистри:
1. регистър на администраторите и обработващите лични данни, които са определили
длъжностни лица по защита на данните;
2. регистър на акредитираните по чл. 14
от ЗЗЛД сертифициращи органи;
3. регистър на кодексите за поведение по
чл. 40 от Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) Комисията води следните регистри,
които не са публични:
1. регистър на нарушенията на Регламент
(ЕС) 2016/679 и на ЗЗЛД, както и на предприетите мерки в съответствие с упражняването
на корективните правомощия по чл. 58, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679;
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2. регистър на уведомленията за нарушения
на сигурността на личните данни по чл. 33 от
Регламент (ЕС) 2016/679 и по чл. 67 от ЗЗЛД;
3. регистър на получените протоколи от
предприятията, предоставящи електронни
съобщителни услуги, за унищожените данни
по чл. 251ж, ал. 1 от ЗЕС.
(3) Регистрите по ал. 1 и 2 се водят в
електронен вид.
(4) Вписвания, отбелязвания и заличавания
в регистрите по ал. 1 и 2 се извършват от дирекция „Правно-аналитична, информационна
и контролна дейност“, а в регистъра по ал. 2,
т. 1 – от дирекция „Правни производства и
надзор“.
(5) Комисията определя техническите и
организационните мерки за защита на данните
от регистрите по ал. 1 и 2.
(6) В регистрите по ал. 1 и 2 се вписват
данни в съответствие с утвърдените от комисията образци на документи (уведомления и
протоколи).
(7) Всяка настъпила промяна на обстоятелствата/данните в регистрите по ал. 1 и 2
подлежи на отбелязване в регистъра.
(8) Допуснати грешки в данните в регистрите по ал. 1 се поправят служебно или по
искане от администратора, като се извършва
съответното отбелязване.
Чл. 73. (1) В регистъра по чл. 72, ал. 1, т. 1
се вписват данни за идентификация на администраторите и обработващите лични данни,
които са определили длъжностни лица по
защита на данните, данни за идентификация
на длъжностните лица по защита на данните
и данни за контакти с длъжностните лица по
защита на данните.
(2) Публичната част на регистъра включва
името/имената на администраторите и обработващите лични данни, които са определили длъжностни лица по защита на данните,
имената на длъжностните лица по защита на
данните и данните за контакт с длъжностните
лица по защита на данните.
Чл. 74. (1) В регистъра по чл. 72, ал. 1,
т. 2 се вписват данни за идентификация на
акредитирания сертифициращ орган, данни за
акредитацията (сертификат) по чл. 43, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, данни за
контакт с акредитирания сертифициращ орган.
(2) Публичната част на регистъра включва
наименованието на акредитирания сертифициращ орган, срока на валидност на акредитацията (сертификат) и данни за контакт с
акредитирания сертифициращ орган.
Чл. 75. (1) В регистъра по чл. 72, ал. 1,
т. 3 се вписват данни за идентификация на
издателя на кодекса, наименование на сектора/бранша, съдържание на кодекса (текста),
идентификация на органа, акредитиран като
орган за наблюдение (при наличие).
(2) Публичната част на регистъра включва
наименованието на кодекса, наименованието
на издателя, наименованието на сектора/бран-
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ша, наименованието на акредитирания орган
за наблюдението на кодекса (при наличие) и
съдържанието (текста) на кодекса.
Чл. 76. В регистъра по чл. 72, ал. 2, т. 1
се вписват данни за корективната мярка по
чл. 58, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679,
данни за първоизточника, от който е постъпила информация относно нарушението (жалба, сигнал), предприети действия от КЗЛД,
данни за администратора, за когото е постъпила информация за нарушение, нарушени
разпоредби от Регламент (ЕС) 2016/679 и от
ЗЗЛД, постановен от комисията акт, срок за
изпълнение на корективната мярка, дата на
връчване на акта на комисията, размер на
наложеното наказание, постъпили възражения, информация за влизане в законна сила
на акта на комисията, данни за изпълнението
на корективната мярка.
Чл. 77. В регистъра по чл. 72, ал. 2, т. 2 се
вписват данни за идентификация на администратора на лични данни, засегнат от нарушението, информация по чл. 33, параграф 3 и
чл. 58, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679,
както и по чл. 67 от ЗЗЛД.
Чл. 78. В регистъра по чл. 72, ал. 2, т. 3
се вписват данни за идентификация на предприятието, състава на комисията, изготвила
протокола, данни за периода на съхранение
на унищожените данни, способите и средствата, с които са унищожени данните, както и
използването на облачни услуги.
Чл. 79. (1) В комисията се внедрява и поддържа система за управление на документи
и работни потоци в КЗЛД и за контрол на
решенията.
(2) При изпълнение на своите задачи и
правомощия комисията обменя и осъществява
достъп до информация с други публични органи посредством поддържаните от Държавна
агенция „Електронно управление“:
1. система за електронен обмен на съобщения;
2. система за сигурно електронно връчване;
3. среда за междурегистров обмен RegIx.
(3) Комисията може да осъществява достъп
и до регистри и/или услуги, предоставяни от
публични органи и посредством съответните информационни системи, поддържани от
публичните органи за тази цел.
Г л а в а

п е т а

ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 80. Комисията организира и провежда
обучение в областта на защитата на личните
данни съгласно чл. 10, ал. 2, т. 6 от ЗЗЛД въз
основа на стандартизирано и утвърдено от
нея тематично обучително съдържание при
спазване на следните изисквания:
1. използване на достиженията на съвременните технологии, когато това е приложимо;
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2. съчетаване на присъствена и дистанционна (електронна) форма на обучение;
3. съчетаване на лекционна, дискусионна и
практическа част на обучителните материали.
Чл. 81. (1) Обучението по чл. 80 се извърш
ва въз основа на подадено до комисията искане
за обучение или по нейна инициатива.
(2) Искането по ал. 1 трябва да съдържа:
1. данни на искателя: имена, адрес, телефон
за връзка, електронен адрес (при наличие);
2. друга информация или документи, приложими към естеството на искането;
3. дата и подпис.
(3) Обучението по инициатива на КЗЛД се
провежда въз основа на приет от комисията
годишен план за обучение. Комисията приема
плана за обучение до края на месец януари
на календарната година. В годишния план
за обучение се включват администратори и
обработващи лични данни:
1. чиято основна дейност е с висока обществена и социална значимост;
2. чиито основни дейности се състоят в
мащабно обработване на специални категории
данни по чл. 9 от Регламент (ЕС) 2016/679;
3. чиито основни дейности се състоят
в операции по обработване, които поради
своето естество, обхват и/или цели изискват
редовно и систематично мащабно наблюдение
на субектите на данни;
4. които осъществяват дейности, които
попадат в списъка на видовете операции по
обработване, за които се изисква оценка на
въздействието върху защитата на данните по
чл. 35, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679;
5. които осъществяват обработване на лични
данни, което поражда висок риск за правата
и свободите на физическите лица.
Чл. 82. (1) Цялостната организация и ко
ординация на всяко конкретно обучение се
осъществява от дирекция „Управление на
ресурсите и административно-правно обслужване“ след изрично разпореждане от председателя на КЗЛД или с решение на комисията.
(2) Дирекция „Управление на ресурсите
и а д м и н ис т рат и вно -п ра вно обс л у ж ва не“
осъществява координацията на участието в
обучението на служители от съответните дирекции на специализираната администрация
на КЗЛД.
(3) Дейностите по организация и координация на конкретно обучение може по изключение да бъдат осъществени от служители на
специализираната администрация, определени
с изрично разпореждане от председателя на
КЗЛД или с решение на комисията.
(4) Процесът на комуникация, свързан с
уточняване на конкретните параметри на
всяко обучение, се осъществява от дирекция
„Управление на ресурсите и административно-правно обслужване“, като се определя служител, който да служи като лице за контакт.
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(5) Определеният като лице за контакт
служител организира и координира провеждането на конкретното обучение.
(6) Дирекция „Управление на ресурсите и
административно-правно обслужване“ организира провеждането на изпитите по чл. 82,
ал. 2, подготвя поименните сертификати и
води регистър на издадените сертификати по
чл. 16, ал. 2 от ЗЗЛД.
Чл. 83. (1) Комисията утвърждава структурата, съдържанието, методологията и продължителността на обучението в областта на
защитата на личните данни.
(2) Обученията се провеждат от членове на
комисията и/или от служители от специализираната є администрация съобразно тематиката
на обучението и включените в него лица. По
решение на комисията за обучители могат да
бъдат привличани и външни експерти.
Чл. 84. (1) В обученията по чл. 10, ал. 2,
т. 6 от ЗЗЛД могат да участват следните групи
обучаеми:
1. администратори на лични данни;
2. обработващи лични данни;
3. длъжностни лица по защита на данните;
4. субекти на данни;
5. сертифициращи органи.
(2) Комисията осигурява възможност на
кандидатите за участие в обучение да положат
изпит за определяне на степента на първоначални знания преди започване на обучението.
Чл. 85. (1) Обучението по чл. 10, ал. 2, т. 6 от
ЗЗЛД завършва с полагане на изпит. Изпитът
има за цел да оцени степента на придобитите
знания и умения в областта на защитата на
личните данни.
(2) Изпитът по ал. 2 може да бъде положен присъствено на хартиен носител или
дистанционно по електронен път по форма и
съдържание, утвърдени от комисията.
(3) Участник в конкретно обучение може
да се яви на изпит по ал. 1 до два пъти в
рамките на една календарна година.
(4) Съдържанието на изпитните документи
се проверява и оценява от комисия в състав
от трима членове, съставена от служители на
специализираната администрация на КЗЛД.
Резултатите от дейността на комисията се
удостоверяват с протокол.
(5) Резултатите от изпита се оповестяват
на официалната интернет страница на комисията и на специално предназначено за целта
място в сградата є.
(6) За участие в обучение по чл. 10, ал. 2,
т. 6 от ЗЗЛД и за полагане на изпит, вкл.
при повторно явяване на изпит, се заплаща
такса в размер, определен с тарифа, одобрена
от Министерския съвет по предложение на
комисията. Такса за явяване на изпит не се
заплаща от участници в обучение, провеждано
по инициатива на комисията.
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Чл. 86. Сертификатът на лицата, преминали
обучение по чл. 16, ал. 2 от ЗЗЛД, съдържа
следните реквизити:
1. наименование на органа, който го издава;
2. име на участника в обучение, преминал
успешно изпит;
3. наименование на обучението;
4. период на провеждане на обучението;
5. дата на полагане на изпит;
6. срок на валидност;
7. уникален номер;
8. дата на издаване, подпис и печат.
Г л а в а

ш е с т а

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
Чл. 87. (1) На страните в административните
производства и/или техни представители се
предоставя достъп до материалите по съответните преписки, които не са приключили.
(2) Достъпът до материали по преписките
се осъществява на място в сградата на комисията в работни дни от 9,00 до 17,00 ч.
(3) По писмено искане на страна в производството или на неин представител се
предоставят копи я на съдържащите се в
преписката документи. Предоставянето на
копия е безплатно.
(4) Редът за достъп до материали по преписките, съответно редът за получаване на
копие от документи, се урежда с правила,
приети от комисията, които се публикуват
на интернет страницата є.
Чл. 88. Правилата за деловодната дейност
и работата с документи се уреждат с вътрешен
акт, утвърден със заповед на председателя
след решение на комисията.
Чл. 89. Правилата, свързани с пропускателния режим, противопожарната охрана,
действията при извънредни ситуации и други,
се утвърждават със заповед на председателя
след решение на комисията.
Чл. 90. (1) Приемното време на комисията
е от 9 до 17,30 ч.
(2) Работното време на комисията и на
служителите от нейната администрация при
5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и
40 часа седмично.
(3) Работното време на служителите по ал. 2
е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие в периода от
10 до 16 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12 и 14 ч. В тези случаи извън времето
на задължителното присъствие служителите
могат да отработват дневното работно време
през определени дни в следващия или в друг
работен ден от същата работна седмица.
(4) Конкретната организация на работа и
контролът по спазване на установеното работно време се уреждат с акт на председателя
на комисията.
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(5) Работното време на служителите от
дирекция „Управление на ресурсите и административно-правно обслужване“, на които е
възложено деловодното обслужване на комисията, е не по-кратко от работното време на
комисията (от 9 до 17,30 ч.), като продължителността и редът за отчитане се определят
с отделен акт на председателя на комисията.
Чл. 91. (1) Председателят и членовете на
комисията могат да получават допълнителни
възнаграждения в съответствие с изискванията
на Кодекса на труда и подзаконовите актове
по прилагането му.
(2) Служителите по служебно и трудово
правоотношение от администрацията на КЗЛД
могат да получават допълнителни възнаграждения с постоянен и непостоянен характер в
съответствие с изискванията на Наредбата за
заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 2012 г.
(ДВ, бр. 49 от 2012 г.) и вътрешните правила
за заплатите на служителите на КЗЛД.
Чл. 92. Председател ят и членовете на
комисията получават допълнително месечно
възнаграж дение върху основната месечна
работна заплата, както следва:
1. за ниво „строго секретно“ – 15 %;
2. за ниво „секретно“ – 10 %;
3. за ниво „поверително“ – 5 %.
Чл. 93. (1) Индивидуалният размер на
средствата, които се изплащат за представително облекло на председателя и членовете
на комисията съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗЗЛД,
с е оп р еде л я с р ешен ие на ком иси я т а. За
изп лащането на средствата, определени за
членовете на комисията, се издава заповед на
председателя, а за средствата на председателя – заповед на определен от комисията член.
(2) Индивидуалният размер на средствата,
които се изплащат за представително облекло
на служителите по трудово правоотношение
от администрацията на КЗЛД съгласно чл. 13,
ал. 3 от ЗЗЛД, се определя със заповед на председателя и не може да надвишава стойността
на представителното облекло на държавните
служители, определена съгласно чл. 28, ал. 1,
т. 2 от Наредбата за служебното положение на
държавните служители, приета с ПМС № 34
от 2000 г. (ДВ, бр. 23 от 2000 г.).
(3) При постъпване на работа на лицата
по ал. 1 и 2 през календарната година на тези
лица се изплащат средства за представително
облекло, пропорционално на оставащите до
края є месеци. При прекратяване на правоотношенията лицата възстановяват получените
суми за представително облекло, установени
пропорционално на неотработените месеци
за годината.
Чл. 94. Приемното време на председателя,
членовете на комисията и главния секретар
се оповестява на обозначено място в сградата
на администрацията.
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Чл. 95. (1) Пред външни лица и институции,
както и при необходимост, служителите на
комисията се легитимират със служебна карта,
която съдържа: име, длъжност, снимка, месторабота, дата на издаване, номер на картата,
подпис на председателя на комисията и печат.
(2) Служебните карти се преиздават при
настъпване на промяна на данните в тях и
се връщат от служителите при прекратяване
на служебните или трудовите им правоотношения.
Заключителни разпоредби
§ 1. Правилникът е приет на основание
чл. 9, ал. 2 от Закона за защита на личните
данни (обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм., бр. 70
и 93 от 2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30
и 91 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 42 от
2009 г., бр. 94 и 97 от 2010 г., бр. 39, 81 и 105
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2013 г.; доп.,
бр. 81 от 2016 г.; изм., бр. 85 от 2017 г.; доп.,
бр. 103 от 2017 г.; изм., бр. 7 от 2018 г.; изм. и
доп., бр. 17 от 2019 г.) с решение на Комисията
за защита на личните данни от 19.07.2019 г. и
влиза в сила от датата на обнародването му
в „Държавен вестник“.
§ 2. Този правилник отменя Правилника за
дейността на Комисията за защита на личните
данни и нейната администрация (обн., ДВ,
бр. 11 от 2009 г.; изм., бр. 21 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 12 и 20 от 2012 г., бр. 46 от 2014 г.;
изм., бр. 10 от 2016 г.).
Председател:
Венцислав Караджов
Приложение
към чл. 15, ал. 6
Численост на персонала в организацион
№ ната структура и административните звена
на КЗЛД
1.

Обща численост на персонала, в т.ч.:

83

Изборни длъжности

5

1.1. Председател

1

1.2. Член на комисията

4

2.

Главен секретар

3.

Финансов контрольор

1

4.

Обща администрация, в т.ч.:

20

4.1.

Дирекция „Управление на ресурсите и
административно-правно обслужване“

20

5.

Специализирана администрация, в
т.ч.:

56

5.1.

Д и р ек ц и я „Пра вно -нормат и вна и
международна дейност“

17

5.2.

Дирекция „Правни производства и
надзор“

26

5.3.

Дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност“

13

5842

1
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и
реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето,
които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и
цивилните служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия (обн., ДВ, бр. 17 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 89 от 2018 г.)
§ 1. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Постоянният секретар на отбраната, командирите (началниците) на военните
формирования и ръководителите на структури
отправят искания за измерване на факторите
на работната среда, действащи на работните
места в Министерството на отбраната/военнитe формирования/структурите, до Научноприложния център по военна епидемиология
и хигиена към Военномедицинска академия
(НПЦВЕХ – ВМА).
(2) Началникът на НПЦВЕХ – ВМА, писмено уведомява длъжностното лице по ал. 1
за датата на посещението, което не може да
бъде по-късно от 30 работни дни от постъпване на искането.
(3) Измерванията се извършват в съответствие с действащото законодателство от
длъжностни лица от НПЦВЕХ – ВМА. За
резултатите от измерванията се съставят
протоколи по образец. Образците на протоколите се разработват от НПЦВЕХ – ВМА,
и се обявяват със заповед на началника на
Военномедицинска академия.
(4) Протоколите от измерванията се изготвят в срок не по-дълъг от 20 работни дни от
посещаването на работните места.
(5) Валидността на протоколите е 3 години
от датата на издаването им.“
§ 2. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Искания за измерване на всички
фактори на работната среда, действащи на
работните места в Министерството на отбраната/военното формирование/структурата, се
отправят в срок не по-късно от три месеца
преди изтичане на срока на действие на издадените протоколи.“
§ 3. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) При възникването на обстоятелства, които са от естество да повлияят
върху фактор на работната среда – въвеждане
на нови производствени процеси, оборудване,
промяна на организацията на труда, нови
сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др., както и при предприемане
на мерки по отстраняване, ограничаване или
намаляване на рисковете за живота и здравето,
длъжностните лица по чл. 6, ал. 1 отправят

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

искане за измерване на конкретния фактор
на работната среда за съответните работни
места в срок от седем работни дни от възникването на обстоятелствата, съответно от
предприемането на мерките.
(2) За измерването се съставя нов протокол, който заменя протокола за измерване
на съответния фактор на работната среда по
чл. 6, ал. 3. Новият протокол е с валидност
до изтичане срока на валидност на заменения
протокол.“
§ 4. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Оценяването на рисковете за живота
и здравето се извършва от работна група,
назначена със заповед на постоянния секретар на отбраната, командира (началника) на
военното формирование или ръководителя на
структурата – за работните места съответно
в Министерството на отбраната/военното
формирование/структурата.“
§ 5. В чл. 12, ал. 1 думите „не по-малко“
се заменят с „не по-малко от половината“.
§ 6. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
„(1) Степента на риск на фактора „Електромагнитни полета“ се определя от действащите на работното място показатели на този
фактор – „Електромагнитни полета от 1 Hz до
10 MHz – нетоплинни ефекти“, „Електромагнитни полета от 1 Hz до 10 MHz – топлинни
ефекти“, „Електромагнитни полета от 100
KHz до 300 GHz – топлинни ефекти“ съгласно
приложение № 1, като се прилага формулата:
(А – В) .100
С = -------------------,
В
където:
С е степента на риска, изразена в %;
А – измерената стойност на конкретно
работно място на фактора на работната среда
„Електромагнитни полета“ (от Протокола за
измерване на електромагнитни полета);
В – стойностите за предприемане на действие (от Протокола за измерване на електромагнитни полета).“
§ 7. В чл. 23 ал. 1 се изменя така:
„(1) Картата за оценка на рисковете за
живота и здравето се подписва от членовете
на работната група и се утвърждава от длъжностното лице по чл. 10, ал. 1.“
§ 8. В чл. 24, ал. 1 думите „повече от
половината“ се заменят с „не по-малко от
половината“.
§ 9. В чл. 25, ал. 1 думите „повече от
половината“ се заменят с „не по-малко от
половината“.
§ 10. В чл. 26, ал. 1 и 2 думите „за една
точка – 0,20 лв.“ се заменят със „за една
точка – 0,25 лв.“.
§ 11. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) Допълнителното възнаграждение се
изплаща въз основа на ежемесечна заповед
на постоянния секретар на отбраната – за
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военнослужещите и цивилните служители
от Министерството на отбраната (без Щаба
на отбраната), началника на отбраната – за
военнослужещите и цивилните служители от
Щаба на отбраната, командира (началника) на
военното формирование – за военнослужещите и цивилните служители от военното формирование и ръководителя на структурата – за
военнослужещите и цивилните служители от
съответната структура.“
§ 12. В § 1 на допълнителната разпоредба
се правят следните допълнения:
1. Създава се т. 10:
„10. „Структура“ е организационно-икономически обособено звено в структура на пряко
подчинение на министъра на отбраната.“
2. Създава се т. 11:
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„11. „Военно формирование“ е военно
формирование, чийто командир (началник)
е разпоредител с бюджет.“
§ 13. В заключителните разпоредби се
създава § 5:
„§ 5. В тригодишен срок от влизане в сила
на наредбата при изтичане на валидността на
протокол за измерване на фактор на работната
среда на работно място в Министерството на
отбраната/военното формирование/структурата НПЦВЕХ – ВМА, извършва еднократно
измервания на всички действащи фактори на
работната среда на работните места в съответно Министерството на отбраната/военното
формирование/структурата независимо от валидността на издадените протоколи за измерване на другите фактори на работната среда.“
§ 14. Приложение № 3 се изменя така:
„Приложение № 3

Оценки на степените на риск за живота и здравето
№
по
ред

Рискове за живота и здравето

Оценки на степените на риск
в точки
1

2

3

4

13

32

82

170

2.1. Химични вещества и съединения

18

42

82

170

2.2. Прах

18

42

82

170

3.

Шум

13

32

82

170

4.

Вибрации

13

32

60

110

5.

Осветление

10

15

30

50

6.

Електромагнитни полета
В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz – нетоплинни ефекти
– над ниските стойности за предприемане на действие

10

13

15

20

В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz – нетоплинни ефекти
– над високите стойности за предприемане на действие

23

35

65

110

В честотния обхват от 100 KHz до 300 GHz – топлинни ефекти
– над стойностите за предприемане на действие

23

35

65

110

ЕМП с промишлена честота 50 Hz
– над ниските стойности за предприемане на действие

10

13

15

20

ЕМП с промишлена честота 50 Hz
– над високите стойности за предприемане на действие

23

35

65

110

Лазерни лъчения

13

32

60

110

– А

70

135

195

325

– Б

80

165

225

375

– В

100

180

275

420

– риск А

10

35

120

380

– риск Б

20

55

320

420

1.

Микроклимат

2.

Химични агенти

7.

8.

Йонизиращи лъчения

Производствен риск

“
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§ 15. Приложение № 4 се изменя така:

„Приложение № 4
УТВЪРЖДАВАМ:
……………………………….......................…………..
(длъжност, звание, подпис, фамилия)
КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, КОИТО НЕ МОГАТ ДА
БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ, ОГРАНИЧЕНИ ИЛИ НАМАЛЕНИ
№ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ г.
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ/СТРУКТУРА: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Гр./с. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
РАБОТНО МЯСТО: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Показатели на риска

Стойност на Степен Оценка
показателя

1
1. Микроклимат
а) температура – °С
б) топлинно излъчване – W/m 2
2. Химични агенти
2.1. Химични вещества и съединения: mg/m 3
...................................................................................
2.2. Прах:
...............................................................................
3. Шум – dBA eq
4. Вибрации – m.s

(-2)

– предавани на цялото тяло
– предавани на система ръка – рамо
5. Осветление – lx
6. Електромагнитни полета
В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz – нетоплинни ефекти
– над ниските стойности за предприемане на действие
В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz – нетоплинни ефекти
– над високите стойности за предприемане на действие
В честотния обхват от 100 KHz до 300 GHz – топлинни ефекти
– над стойностите за предприемане на действие
ЕМП с промишлена честота 50 Hz – над ниските стойности за пред
приемане на действие
ЕМП с промишлена честота 50 Hz – над високите стойности за пред
приемане на действие
Лазерни лъчения
7. Йонизиращи лъчения
8. Производствен риск
Оценка на рисковете за живота и здравето съгласно чл. 3, ал. 1:
Оценка на рисковете за живота и здравето съгласно чл. 3, ал. 2:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ:
ЧЛЕНОВЕ:
1.
2. “

§ 16. Приложение № 5 се изменя така:

2

3

4

ІІ

№

І

ІІІ

Длъжност
1 2

3

4

5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

§ 17. Приложение № 6 се изменя така:

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Дни в месеца

VІ

Всичко
изработени дни

ДЪРЖАВЕН

(длъжност, звание, подпис, фамилия)“

V

№ на
карта за
оценка
на рисковете

„Приложение № 5
66

Изготвил:
Непосредствен командир/началник:

Име, презиме и фамилия

В Е Д О М О С Т
за отработеното време при рискове за живота и здравето по чл. 25, ал. 1
в ……………………………………………………………………….......................................................………………………., гр./с. …………………..,
(организационно звено във военно формирование/структура)
за месец
20 г.

С Т Р.
ВЕСТНИК
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ІІ

№

І

ІІІ

Длъжност
1 2

3

4

§ 18. Наредбата влиза в сила на 1 август 2019 г.

5833

5 6 7 8

Заключителна разпоредба

VІ

Всичко
изработени дни

Министър:
Красимир Каракачанов

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Дни в месеца

9 10 11 12 13 14 15 16

(длъжност, звание, подпис, фамилия)“

V

№ на
карта за
оценка
на рисковете

„Приложение № 6

ДЪРЖАВЕН

Изготвил:
Непосредствен командир/началник:

Име, презиме и фамилия

В Е Д О М О С Т
за отработеното време при рискове за живота и здравето по чл. 25, ал. 2
в ……………………………………………………………………….......................................................………………………., гр./с. …………………..,
(организационно звено във военно формирование/структура)
за месец
20 г.

БРОЙ 60
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 7

С Т Р.

68
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда
за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия при освобождаване от
военна служба (обн., ДВ, бр. 95 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 41 от 2012 г., бр. 67 от 2014 г.,
бр. 19 от 2017 г.; доп., бр. 66 от 2018 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Министерството на отбраната изгражда и поддържа система за адаптация на
военнослужещите, освобождавани от военна
служба, чрез информиране и провеждане на:
1. професионално ориентиране;
2. мотивационна подготовка;
3. възможности за обучение в квалификационни курсове;
4. подготовка за започване на самостоятелна стопанска дейност;
5. съдействие за устройване на работа.“
§ 2. В чл. 13, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. експертно решение в случаите, когато
военнослужещият се освобож дава поради
настъпила негодност за военна служба или
психологична непригодност, установена по
реда и условията на чл. 141, ал. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;“.
2. В т. 3 думите „препоръка/профил“ се
заменят с „препоръка“.
§ 3. В чл. 15 се създава ал. 3:
„(3) След освобождаване от военна служба
военнослужещите, регистрирани за участие в
дейностите по чл. 2, в едномесечен срок от
датата на постъпване на работа или започване
на самостоятелна стопанска дейност информират консултанта по адаптация относно своята
трудова реализация в цивилната сфера.“

ВЕСТНИК
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§ 4. В чл. 17 ал. 2 се отменя.
§ 5. В чл. 28 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след цифрата „5“ се добавя „работни“.
2. В ал. 3, т. 1 след цифрата „5“ се добавя
„работни“.
§ 6. В приложение № 1 към чл. 11 се правят
следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Регистрационна карта № 1 за участие в дейностите по
адаптацията на военнослужещите“.
2. В раздел II т. 2.1 се отменя.
3. В раздел III т. 4 се изменя така:
„4. В регистрационната карта се попълват
всички полета. Избраният отговор на всеки
закрит въпрос се маркира чрез заграждане.“
§ 7. В приложение № 1а към чл. 12, ал. 4
думите „успешно е завършил военната си
служба на“ се заменят с „е изпълнявал военната си служба до“.
§ 8. В приложение № 2 към чл. 13, ал. 1,
т. 2 се правят следните изменения:
1. В раздел I т. 2 и т. 4 – 17 се отменят.
2. В раздел I, бележки, т. 4 се изменя така:
„4. В регистрационната карта се попълват
всички полета. Избраният отговор на всеки
закрит въпрос се маркира чрез заграждане.“
Допълнителна разпоредба
§ 9. Навсякъде в наредбата думите „дирекция „Социална политика“ – МО“ се заменят
с „дирекция „Социална политика и политика
по военно-патриотичното възпитание“ – МО“.
Заключителна разпоредба
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.

5909

Министър:
Красимир Каракачанов
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СЪДИЛИЩА
Върховният касационен съд, г ра ж данска
и търговска колегия, на основание чл. 289 от
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през септември
2019 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 9.09.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ г ра ж данско отде ление, 2789/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4611/2009 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Иван Ангелов Иванов чрез адвокат Надежда Иванова, София, бул. Витоша 1А,
Търговски дом, ет. 1, кантора 160, срещу Тодорка
Крумова Стоименова, Нови Искър, ул. Варна
2А; Ваня Стоименова Георгиева, Нови Искър,
ул. Варна 2А; Катя Стоименова Миланова, Нови
Искър, ул. Коце Петров Бургов 1; Ирена Ангелова
Митова, Нови Искър, ул. Варна 2А.
Второ г ра ж данско отде ление, 3579/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 180/2018 по описа на Окръжен съд
Велико Търново, подадена от Милен Трифонов
Маринов чрез адвокат Красимира Дурчева, Велико Търново, ул. Рафаил Попов 2, ет. 1, срещу
Таня Васкова Стоянова чрез адвокат Катя Генова,
Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, партер;
Диян Васков Пейков, Стражица, ул. Ивайло 1;
Христо Дончев Димитров, гр. Бяла, ул. Иларион
Драгостинов 70.
Второ гра ж данско отделение, 3876/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 262/2018 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от Стефчо Арсенов Първанов чрез адвокат Велислав Лъжев, Враца, ул. Мито Цветков 2,
ет. 4, стая 12; Ваня Павлова Първанова чрез адвокат Велислав Лъжев, Враца, ул. Мито Цветков 2,
ет. 4, стая 12, срещу Антон Динков Лилов чрез
адвокат Ирина Иванова, Враца, ул. Поп Косто
Буюклийски 8; Венелин Златков Василев чрез
адвокат Ирина Иванова, Враца, ул. Поп Косто
Буюклийски 8.
Второ г ра ж данско отде ление, 4135/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 566/2018 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Потребителна кооперация „Наркооп“
чрез адвокат Светла Гонкова-Трайкова, Бургас,
ул. Пиротска 29, срещу държавата, представлявана
от министъра на земеделието, храните и горите,
чрез Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Бургас,
ул. Иван Шишман № 8.
Второ гра ж данско отделение, 4459/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 57/2018 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Евгения Христова Атанасова чрез
адвокат Мая Господинова, София, ул. Княз Борис І
№ 85, ет. 4, ап. 10; Щерю Христов Щерев чрез ад-

вокат Мая Господинова, София, ул. Княз Борис І
№ 85, ет. 4, ап. 10, срещу Ташо Христов Ташев
чрез адвокат Таня Коларова, Свиленград, ул. Геор
ги Скрижовски 1; Янка Георгиева Ташева чрез
адвокат Таня Коларова, Свиленград, ул. Георги
Скрижовски 1; Гинка Христова Белева, Варна,
ул. Искър 40, вх. 2, ап. 2.
Второ гра ж данско отделение, 4606/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5843/2016 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Агро бизнес център Европа“ – ООД, представлявано от управителя
Николай Исаев Милованов чрез адвокат Тодор
Дашинов, София, ул. Средна гора 102, ап. 1,
срещу Анна Борисова Петрова чрез адвокат
Ангел Джамбазов, София, ул. Йоан Екзарх 13,
ет. 2, ап. 5.
Вт ор о г р а ж д а нско о тде лен ие , 275/2 019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 208/2018 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Салим Урфат Али чрез адвокат
Ирена Русчева, Силистра, ул. Христо Ботев 2,
офис 2, срещу Рузие Урфат Мехмед чрез адвокат
Николай Димитров, Силистра, ул. Драгоман 11,
вх. Б, ет. 1, ап. 2; Севдие Ахмед Мустафа чрез
адвокат Николай Димитров, Силистра, ул. Драгоман 11, вх. Б, ет. 1, ап. 2.
НА 16.09.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1675/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2352/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Веселин Георгиев Георгиев
чрез адвокат Даниела Хаджова, София, ул. Лайош
Кошут 33, срещу Албена Иванова Йорданова,
София, бул. Княз Александър Дондуков 86, вх. А,
ет. 1, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 3766/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 184/2018 по описа на Окръжен съд Ловеч,
подадена от Банко Трифонов Василев чрез адвокат
Румяна Маринова-Асенова, Луковит, ул. Геор
ги Сава Раковски 15, срещу Стела Захариева
Янчева чрез адвокат Миролюб Монов, Луковит,
ул. Възраждане 63, и контролираща страна Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Луковит,
ул. Възраждане 53 – 55.
Четвърто гражданско отделение, 4070/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1351/2018 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Тодор Стойчев Иванов чрез адвокат Симеон Симеонов, Варна, ул. Драгоман 43,
ет. 1, срещу „Булминерал“ – АД (в несъстоятелност), чрез синдика Янко Николов Стоянов,
Варна, бул. Сливница 28, и страна Янко Николов
Стоянов, Варна, ул. Хаджи Стамат 32, ет. 2, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 4268/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1334/2018 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Ненчо Стефанов Ненчев чрез адвокат Симеон Симеонов, Варна, ул. Драгоман 43,
ет. 1, срещу „Булминерал“ – АД (в несъстоятелност), чрез синдика Янко Николов Стоянов,
Варна, бул. Сливница 28, и страна Янко Николов
Стоянов, Варна, ул. Хаджи Стамат 32, ет. 2, ап. 4.
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Четвърто гражданско отделение, 4345/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5688/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Зорница Борисова Топалска
чрез адвокат Венцислав Панчев, София, ул. Алабин 42, ет. 3, ап. 10, срещу Ивайло Георгиев
Христов чрез адвокат Камен Ангелов, София,
ул. Планинец 9, ап. 19.
Четвърто гражданско отделение, 1175/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1554/2018, по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Атанас Димитров Марков чрез адвокат Симеон Симеонов, Варна, ул. Драгоман 43,
срещу „Булминерал“ – АД (в несъстоятелност),
чрез синдика Янко Николов Стоянов, Варна,
бул. Сливница 28, и страна Янко Николов Стоянов – синдик на „Булминерал“ – АД (в несъстоятелност), Варна, ул. Хаджи Стамат 32, ет. 2, ап. 4.
НА 17.09.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ г ра ж да нско отде ление, 4736/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4822/2015 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Цвета Стефанова Дончева, София, ж.к. Младост 3, бл. 364, вх. 2, ет. 12, ап. 54,
срещу Даринка Цветкова Ценчева-Дончева, София, ул. Петър Парчевич 68, ет. 4; Иво Дончев
Дончев, София, ж.к. Люлин, бл. 237, вх. 6, ап. 42;
„Розимекс“ – ЕООД, чрез адвокат Петя Койкова,
София, ул. Съборна 4, вх. В, ет. 5, ап. 17.
Второ гра ж данско отделение, 3980/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 138/2018 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Христо Спасов Спасов, гр. Балчик,
област Добрич, в. з. Съборно място, ул. Четвърта, срещу Светослав Тинков Моллов, Добрич,
ж.к. Балчик, бл. 60, вх. В, ет. 4, ап. 12; Росица
Желева Моллова, Добрич, ж.к. Балчик, бл. 60,
вх. В, ет. 4, ап. 12; Тинко Светославов Моллов,
Добрич, ж.к. Балчик, бл. 60, вх. В, ет. 4, ап. 12.
Второ г ра ж данско отде ление, 4773/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 190/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Костадин Тодоров Вълчев,
гр. Гоце Делчев, ул. Завоя на Черна 19; Виолета
Кръстева Вълчева, гр. Гоце Делчев, ул. Завоя на
Черна 19; Живко Илиев Хрисимов чрез адвокат
Костадинка Георгиева Богданова, гр. Гоце Делчев,
ул. Иван Вазов 12А, ет. 1; Роза Живкова Кавазова
чрез адвокат Костадинка Георгиева Богданова,
гр. Гоце Делчев, ул. Иван Вазов 12А, ет. 1; Ангел Димитров Вълчев чрез адвокат Костадинка
Георгиева Богданова, гр. Гоце Делчев, ул. Иван
Вазов 12А, ет. 1.
Вт ор о г р а ж д а нс ко о тде лен ие , 178/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1702/2017 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Цветанка Гергинова Тодорова,
София, ж.к. Младост 1А, бл. 324, вх. 3, ет. 3, ап. 4;
Георги Манолов Тодоров, София, кв. Горубляне,
ул. Младен Кардашев 2; Николина Манолова
Томова, София, кв. Борово, ул. Солун 31, ап. 2;
Цветана Илиева Тодорова, София, кв. Горубляне,
ул. Люляк 2а, срещу Надка Иванова Терзийска
чрез адвокат Деляна Пламенова Иванова, София,
бул. Патриарх Евтимий 13, ап. 2; Здравка Геор-
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гиева Терзийска чрез адвокат Деляна Пламенова
Иванова, София, бул. Патриарх Евтимий 13,
ап. 2; Илиян Георгиев Терзийски чрез адвокат
Деляна Пламенова Иванова, София, бул. Патриарх Евтимий 13, ап. 2; Спаска Петкова Тодорова
чрез адвокат Вела Иванова Кривинска, София,
ул. Алабин 33, ет. 4, кантора 422; Георги Величков
Тодоров чрез адвокат Вела Иванова Кривинска,
София, ул. Алабин 33, ет. 4, кантора 422; Иванка
Йорданова Делчева чрез адвокат Вела Иванова
Кривинска, София, ул. Алабин 33, ет. 4, кантора
422; Николина Йорданова Тодорова чрез адвокат
Вела Иванова Кривинска, София, ул. Алабин 33,
ет. 4, кантора 422; Силвия Величкова ТодороваАндонова чрез адвокат Вела Иванова Кривинска,
София, ул. Алабин 33, ет. 4, кантора 422.
Вт ор о г р а ж д а нско о тде лен ие , 3 0 7/2 019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 446/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Иван Атанасов Атанасов,
гр. Сопот, област Пловдив, ул. Хр. Маджаров 5;
Марин Атанасов Атанасов, гр. Сопот, област
Пловдив, ул. Вельо войвода 4, срещу „Металхим – инженеринг“ – ООД, гр. Карлово, област
Пловдив, бул. Освобождение 42.
Вт ор о г р а ж д а нско о тде лен ие , 625/2 019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 458/2018 по описа на Окръжен съд Ловеч,
подадена от Румен Огнянов Къдриев, с. Глогово,
област Ловеч, ул. Ел. Къдрева 7; Антоанета Руменова Огнянова, Глогово, област Ловеч, ул. Ел.
Къдрева 7, срещу Юлиян Огнянов Кадриев,
с. Глогово, област Ловеч, ул. Къдрева 9.
Вт ор о г р а ж д а нско о тде лен ие , 818/2 019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 235/2018 по описа на Окръжен съд Кърджали, подадена от Василка Христова Станкова,
Кърджали, бул. Беломорски 8, вх. Б, ет. 1, ап. 13,
срещу Златка Вълкова Маркова, Кърд жали,
ж.к. Възрожденци, бл. 13, вх. А, ет. 5, ап. 13;
Дарин Вълков Станков, Кърджали, ул. Мара Михайлова 5, вх. Б, ет. 3, ап. 11; Марияна Георгиева
Станкова, Кърджали, ул. Мара Михайлова 5, вх. Б,
ет. 3, ап. 11; Марин Георгиев Марков, Кърджали,
ж.к. Възрожденци, бл. 13, вх. А, ет. 5, ап. 13.
НА 18.09.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Т рето гра ж данско отделение, 3812/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 10474/2017 по описа на Софийски градски
съд, подадена от държавата чрез Министерството
на финансите, София, ул. Георги С. Раковски 102,
срещу „Еко Трафик“ – ЕООД, чрез процесуа
лен представител Светослав Димитров, София,
ул. Тинтява 13Б, ет. 6.
Т рето г ра ж данско отде ление, 3952/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 452/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, ет. 4; Иван
Симеонович Петров чрез адвокат Димитрина
Харамлийска, Петрич, ул. Полковник Дрангов 2.
Т рето г ра ж данско отде ление, 4379/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 733/2018 по описа на Окръжен съд
Бургас, подадена от „Водоснабдяване и канали-
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зация“ – ЕАД, чрез адвокат Йорданка Попова,
Бургас, ул. Фердинандова 32, ет. 1, срещу Любомир
Ламбов Петков чрез адвокат Милена Любенова
Чукарева-Тончева, Бургас, ул. Охрид 5, партер.
Т рето гра ж данско отделение, 4836/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 193/2018 по описа на Окръжен съд
Шумен, подадена от Ремзи Исмаилов Ниазиев
чрез адвокат Златан Златанов, Русе, ул. Александровска 100, срещу Халиме Енвер Ибрахим,
с. Хитрино, ул. Пирин 26, и страна Агенция за
социално подпомагане – Дирекция „Социално
подпомагане“ – с. Венец, ул. Кирил и Методий 24;
Агенция за социално подпомагане – Дирекция
„С оц иа л но под пома га не“ – г р. Д ве мог и л и,
ул. Кирил и Методий 14.
Т р е т о г р а ж д а н с к о о т д е л е н и е , 8 9/ 2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 369/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Константин Делов Писков, с. Крумово, ул. Пею Яворов 8.
Т р е т о г р а ж д а нс ко о тд е л е н и е , 173/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 259/2018 по описа на Окръжен съд
Видин, подадена от Веселка Бойчева Йончева
чрез адвокат Рени Христова Длъгнекова, Видин,
ул. Шести септември 5, срещу „Тайтън Машинъри България“ – ЕАД, чрез адвокат Цветелина
Костадинова, София, бул. Ал. Стамболийски 108,
ет. 1/партер, ап. 2.
Т р е т о г р а ж д а нс ко о тд е л е н и е , 31 9/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 489/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Божидар
Юлиянов Огнянов чрез адвокат Теодора Димит
рова, Харманли, пл. Възраждане 13.
Т р е т о г р а ж д а нско о тде лен ие , 54 8/2 019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 334/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Борис Атанасов Аврамов чрез
адвокат Ива Тончева, София, бул. Сливница 178,
ет. 3, офис 1; Красимир Атанасов Аврамов чрез
адвокат Ива Тончева, София, бул. Сливница 178,
ет. 3, офис 1; Ивайло Иванов Стойков чрез адвокат Ива Тончева, София, бул. Сливница 178,
ет. 3, офис 1; Димитър Александров Манолов чрез
адвокат Ива Тончева, София, бул. Сливница 178,
ет. 3, офис 1, срещу Божидар Христов Попов
чрез адвокат Теодор Траянов Марковски, София,
ул. Позитано 9, бл. 1, вх. Б, ет. 5, офис 17.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 855/2016, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4321/2014
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Ес Джи и кънсълтинг“ – ЕООД, чрез адвокат
Стефан Георгиев, София, ул. Позитано 7, ет. 2,
офис 5 – 6, срещу „Въгледобив Бобовдол“ – ЕООД,
чрез адвокат Зорница Люцканова, София, ул. Хан
Аспарух 54, ет. 4, ап. 8.
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 2 82 0/2 017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 214/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Васил Георгиев Арнаудов чрез
адвокат Стоян Марински, Пловдив, бул. Шести

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1   

септември 161, вх. В, ет. 1, ап. 16, срещу „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез адвокат Димитър
Пелов, София, ул. Алабин 38, ет. 1.
Второ търговско отделение, 1852/2018, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 78/2012
по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Мирослав Дилянов Калчев чрез адвокат
Красимира Дойчинова, София, ул. Люботрън 19,
вх. Б, ап. 11, срещу „МИР 2006“ – ООД, Банско,
ул. Райна Княгиня 9.
Второ търговско отделение, 2288/2018, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 7/2018
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
Агенция за приватизация и следприватизационен
контрол, София, ул. Врабча 23, срещу „Стария
дъб – 97“ – ООД, чрез адвокат Александър Миланов Александров, София, бул. Сливница 178,
ет. 3, офис 1.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 270 4/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 13419/2016 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Бългериън Ритейл Сървисиз“ – АД, с изп. директор Мариана Вельова
Христова чрез адвокат Антоанета Стефанова,
София, ул. Хан Аспарух 54, ет. 5, офис 9; „Юробанк
България“ – АД, чрез адвокат Антоанета Стефанова, София, ул. Хан Аспарух 54, ет. 5, офис 9,
срещу Миглена Данчева Лазарова чрез адвокат
Валентина Нилсен, София, ул. Узунджовска 1,
ет. 3, къща.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 3 0 78/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4998/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Илиян Иванов Илиев чрез
адвокат Атанас Гергов, София, ул. Бистрица 9,
ет. 2, срещу Застрахователна компания „Олимп и к – к лон Бъ л г ари я“ – К Ч Т, с у п ра ви т е л
Ивайло Василев Пеев, София, бул. Гоце Делчев
142 – 142А.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 314 4/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4291/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Сирма Костова Братанова
чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД,
чрез адвокат Мариан Гочев, София, бул. Джеймс
Баучер 87, ет. 2.
НА 18.09.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гра ж данско отделение, 3472/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 295/2017 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Адриана Александрова
Величкова чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2, срещу Красимира
Йосифова Чолакова чрез адвокат Анета Илиева,
София, бул. Патриарх Евтимий 36 А, ет. 1, ап. 7.
Второ гра ж данско отделение, 4298/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 7124/2017 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Пласека“ – ЕООД, чрез адвокат Маргарита Димитрова, София, бул. Драган
Цанков 23, вх. А, ет. 2, срещу „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, София, бул. Цариградско шосе
159, БенчМарк Бизнес център.
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Вт ор о г р а ж д а нско о тде лен ие , 665/2 019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 593/2018 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Гергана Ганчева Тодорова,
Пещера, ул. М. Такев 83, срещу Тодор Илиев
Тончев, Първомай, ул. Г. Кондулов 17.
НА 24.09.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 2763/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 119/2015 по описа на Софийски окръжен
съд, подадена от Дамянка Петкова Бакалова
чрез адвокат Бойка Иванова Пенева, София,
бул. Христо Смирненски 6, ет. 3, срещу Дарина
Атанасова Григорова чрез адвокат Снежана Оцетова, Самоков, ул. Отец Пасий 15.
Първо гра ж данско отделение, 3153/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 231/2018 по описа на Окръжен съд
Сливен, подадена от Петър Михайлов Пондалов
чрез адвокат Димитър Димов Орманов, Сливен,
ул. Великокняжевска 22, срещу Община Сливен
чрез адвокат Делян Пламенов Димов, София,
ул. Дунав 4.
Първо гра ж данско отделение, 3419/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 85/2018 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Вяра Русева Иванова чрез адвокат
Стефка Иванова, Добрич, бул. Добруджа 30; Камен
Божидаров Иванов чрез адвокат Стефка Иванова,
Добрич, бул. Добруджа 30; Живко Божидаров
Иванов чрез адвокат Стефка Иванова, Добрич,
бул. Добруджа 30, срещу Дилян Господинов Господинов чрез адвокат Ивайла Стефанова, Добрич,
ул. Ген. Киселов 3А, ет. 3, офис 3; Яна Любчева
Господинова чрез адвокат Ивайла Стефанова,
Добрич, ул. Ген. Киселов 3А, ет. 3, офис 3.
Първо гра ж данско отделение, 3424/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 66/2018 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Живко Тодоров Желязков
чрез адвокат Стоян Николов, Силистра, ул. Отец
Паисий 33, срещу Филип Максимов Стоянов чрез
адвокат Веселин Василев, Силистра, ул. Илия
Блъсков 7, офис 2; Гина Георгиева Монева чрез
адвокат Веселин Василев, Силистра, ул. Илия
Блъсков 7, офис 2; Велизар Максимов Стоянов
чрез адвокат Веселин Василев, Силистра, ул. Илия
Блъсков 7, офис 2.
Първо гра ж данско отделение, 3824/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 975/2018 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Иванка Тодорова Патронова чрез
адвокат Христина Димитрова, Варна, ул. Шипка
18, ет. 3; Петко Атанасов Патронов чрез адвокат
Христина Димитрова, Варна, ул. Шипка 18, ет. 3;
Кирил Тодоров Петров чрез адвокат Христина
Димитрова, Варна, ул. Шипка 18, ет. 3; Щериана Тодорова Петрова чрез адвокат Христина
Димитрова, Варна, ул. Шипка 18, ет. 3; Христинка Тодорова Няголова чрез адвокат Христина
Димитрова, Варна, ул. Шипка 18, ет. 3, срещу
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Община с. Аврен, ул. Тодор Ноев 8, с. Аврен;
Николай Няголов Митев чрез адвокат Христина
Димитрова, Варна, ул. Шипка 18, ет. 3.
Трето гражданско отделение
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 3210/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 17/2016 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Живко Димитров Дянков
чрез адвокат Тихомир Божинов, Пловдив, бул. Цар
Борис Трети Обединител 33, ап. 9, срещу „Юробанк България“ – АД, София, ул. Околовръстен
път 260, ет. 5, ап. 9.
Т рето г ра ж данско отде ление, 1738/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 108/2017 по описа на Апелативен съд
Бургас, подадена от Даниела Светозарова Христова чрез адвокат Иван Ангелов, Варна, ул. Петър
Енчев 7, срещу Красимира Желязкова Колева,
Варна, ул. Роза 37, вх. А, ет. 4, ап. 14, и трета
страна – Милена Найденова Найденова, Варна,
ул. Съборна 58 А.
Т рето г ра ж данско отде ление, 3794/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 13215/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Юробанк България“ – АД,
София, ул. Околовръстен път 260, срещу Галя
Недкова Папазова чрез процесуален представител
Александрина Терзийска, София, ул. Аксаков 11А,
ет. 5, офис 3.
Т рето г ра ж данско отде ление, 4249/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1251/2018 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Здравко Желязков Стаматов чрез адвокат Симеон Симеонов, Варна, ул. Драгоман 43,
ет. 1, срещу „ВМ Интернешанъл“ – ЕООД, Варна,
ул. Девня 10, ет. 2, офис 4; „Булминерал“ – АД
(в открито производство по несъстоят елност), със
синдик Янко Николов Стоянов, Варна, бул. Сливница 28, и страна Янко Николов Стоянов – синдик
на „Булминерал“ – АД, Варна, ул. Хаджи Стамат
32, ет. 2, ап. 4.
Т рето г ра ж данско отде ление, 4378/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2399/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Прокуратурата на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Семир
Николаев Ардински чрез адвокат Иглика Василева, София, ул. Марко Балабанов 4а, ет. 4.
Т р е т о г р а ж д а нс ко о тде лен ие , 229/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 131/2018 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от Мустафа Юсеинов Мехмедов
чрез адвокат Юлия Конаклиева, Търговище,
ул. Лилия 4, вх. А, ет. 1, кантора 5, срещу Сафет
Мустафа Хюсеиноглу чрез адвокат Юлия Конаклиева, Търговище, ул. Лилия 4, вх. А, ет. 1, офис 8.
Т р е т о г р а ж д а нско о тде лен ие , 6 0 9/2 019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 344/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4; Ахмед
Юсеин Кармъз чрез адвокат Диана Захариева,
Пловдив, ул. Пролет 2, ет. 2.
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Т р е т о г р а ж д а нс ко о тде ле н ие , 701 /2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 429/2006 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Божанка Радкова Станоева
чрез адвокат Вероника Заборова, София, бул. Витоша 4, ет. 2, офис 217, срещу „Г. М.“ – ЕООД,
София, ж.к. Гара Искър, ул. 5010-а № 1.
Т р е т о г р а ж д а нско о тде лен ие , 9 0 8/2 019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 544/2018 по описа на Окръжен съд Сливен,
подадена от Майя Петрова Петрова чрез адвокат
Никола Попов, Сливен, ул. Г. С. Раковски 13,
офис 5, срещу Министерството на правосъдието,
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“,
София, бул. Ген. Н. Столетов 21, Затвор Сливен.
Първо търговско отделение
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 28 35/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2753/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Гаранционен фонд, София,
ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4, срещу „Дженерали
застраховане“ – АД, София, бул. Княз Александър Дондуков 68.
Второ търговско отделение
В т о р о т ъ р г о в с ко о т д е л е н и е , 1427/2 017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4916/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Снежана Стаменова Алексиева
чрез адвокат Вихър Найденов, София, ул. Иван
Денкоглу 7, ет. 5, ап. 9; Алисе Снежанова Стаменова – чрез своята майка и законен представител
Снежана Стаменова А лексиева чрез адвокат
Вихър Найденов, София, ул. Иван Денкоглу 7,
ет. 5, ап. 9; Феим Снежанов Стаменов – чрез
своята майка и законен представител Снежана
Стаменова Алексиева чрез адвокат Вихър Найденов, София, ул. Иван Денкоглу 7, ет. 5, ап. 9;
Ребека Снежанова Стаменова – чрез своята майка и законен представител Снежана Стаменова
Алексиева чрез адвокат Вихър Найденов, София,
ул. Иван Денкоглу 7, ет. 5, ап. 9, срещу Сара
Раимова Феимова чрез адвокат Вихър Найденов,
София, ул. Иван Денкоглу 7, ет. 5, ап. 9; Авигея
Раимова Феимова чрез адвокат Вихър Найденов,
София, ул. Иван Денкоглу 7, ет. 5, ап. 9; Гюлсерян
Раимова Феимова чрез адвокат Вихър Найденов,
София, ул. Иван Денкоглу 7, ет. 5, ап. 9; Феим
Алишев Соторов чрез адвокат Вихър Найденов,
София, ул. Иван Денкоглу 7, ет. 5, ап. 9; Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, София,
бул. Черни връх 51Д.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 1 2 0 4/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 497/2017 по описа на Апелативен съд
П ловд и в, пода дена о т „Евърг ри й н п роп ър тис“ – ЕООД, чрез адвокат Ася МанджуковаСтоянова, София, ул. Ангел Кънчев 18А, ет. 1,
ап. 1, срещу Георги Емилов Тунев чрез адвокат
Дафина Гугушева, Пловдив, ул. Хан Кубрат 1,
Делови център, офис 403.
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 178 5/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4584/2017 по описа на Апелативен съд
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София, подадена от Сашка Йорданова Томова чрез
адвокат Стоян Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2А, ет. 8, срещу Застрахователна компания
„Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д.
Вт ор о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 22 0 6/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 6169/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Холдинг България Държавни
железници“ – ЕАД, чрез адвокат Йордан Йорданов, София, ж.к. Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103,
ет. 2, офис 5, срещу „Първа инвестиционна банка“ – АД, София, бул. Драган Цанков 37.
В т о р о т ъ р г о в с ко о т д е л е н и е , 2747/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 91/2018 по описа на Апелативен съд
Бургас, подадена от „Дъга 2004“ – ЕООД, чрез
адвокат Петя Шивачева, Бургас, ул. Сердика 2Б,
ет. 1, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД, София, ул. Георги Бенковски 5; „Сан сити“ – ООД, Бургас,
ул. Сердика 2Б, ет. 1.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 310 4/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 525/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Ивелина Анева Горанова
чрез адвокат Явор Димитров, София, ул. Алабин
28, ет. 1, срещу Застрахователна компания „Лев
Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 31 3 0/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 260/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Пътища Пловдив“ – АД,
чрез адвокат Станислава Петрова Димова-Маркова, София, ул. Княз Борис І № 98А, ет. 4, срещу
„Виакон България“ – ЕООД, чрез адвокат Христо
Кузманов Митровски, София, бул. Македония
21, ет. 1, ап. 6.
НА 24.09.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 471/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 6103/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратурата на Република
България, София, бул. Витоша 2; Иво Красимиров
Николов чрез адвокат Иглика Василева, София,
ул. Марко Балабанов 4А, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 520/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5685/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Юробанк България“ – АД, София, ул. Околовръстен път 260, срещу Наталия
Асенова Трендафилова чрез адвокат Десислава
Костова, София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 1446/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3263/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от ЕТ „Антоанета – Ц – Георги
Дончев“ Георги Крумов Дончев, София, кв. Орландовци, ул. Двеста и втора 4, срещу Методи
Антониев Дулендаров чрез адвокат Емил Йошев,
София, ул. Отец Паисий 44, ет. 1, офис 4; Румен
Антониев Дулендаров чрез адвокат Емил Йошев,
София, ул. Отец Паисий 44, ет. 1, офис 4.
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НА 24.09.2019 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 2 39 9/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 6478/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Дженерали Застраховане“ – АД, София, бул. Княз Ал. Дондуков 68,
срещу Тереза Данаилова Георгиева чрез адвокат
Иглика Василева, София, ул. Марко Балабанов
4а, ет. 4, и трета страна Ваня Николова Томова,
с. Ружинци, ул. Георги Димитров 73; Томо Николов Томов, с. Ружинци, ул. Живко Мончев 1;
Добрин Николаев Томов, с. Ружинци, ул. Ломска
3; Илия Ангелов Тимчев, с. Ружинци, ул. Двадесет
и трети септември 42.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 2 4 6 3/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 209/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Папагал“ – ООД, чрез
адвокат Радка Стоянова, Стара Загора, ул. Поп
Минчо Кънчев 93, офис 2, срещу „К.В – Монтажи – 97“ – ЕООД, чрез адвокат Пенка Каменова,
София, ул. Христо Белчев 2, ет. 3, офис 20.
В т о р о т ъ р г о в с к о о т д е л е н и е , 2 0 6/ 2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3626/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „СИК 16“ – ЕООД, чрез адвокат Ивайло Юруков, София, бул. Витоша 1а,
Търговски дом, ет. 3, к. 308.
НА 25.09.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3779/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 96/2018 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Ангелина Желева Димитрова чрез
адвокат Мартин Желев, Варна, бул. Владислав
Варненчик 79, срещу Георги Маринов Димитров,
Варна, местност Евксиноград, ул. Дванадесета
№ 11.
Четвърто гражданско отделение, 3973/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 16487/2017 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Петър Георгиев Петров чрез
адвокат Гергана Йонкова, София, район „Средец“, ул. Любен Каравелов 4; Димитър Борисов
Чобанов, Банско, ул. Пирин 4, срещу Максим
Петров Караджов чрез адвокат Георги Станчев,
София, ул. Позитано 3, ет. 1, ап. 144; „Юлен“ – АД,
Банско, ул. Пирин 94.
Четвърто гражданско отделение, 786/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 439/2018 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Златка Тодорова Монева чрез
адвокат Никола Попов, Сливен, ул. Г. С. Раковски
13, офис 5, срещу Главна дирекция „Изпълнение
на наказанията“ при Министерство на правосъдието, София, ул. Ген. Н. Столетов 21.
Четвърто гражданско отделение, 1480/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 684/2018 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Наско Михов
чрез ст. юрисконсулт Радослав Тошев, Козлодуй,
срещу Ивайло Ангелов Радулов чрез адвокат
Милена Латова, Враца, ул. Лукашов 11, ет. 1.
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Второ търговско отделение
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 2673/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 6512/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Петър Иванов Шербанов чрез
адвокат Милен Шопов, София, ул. Ангел Кънчев
18А, ет. 1, ап. 1, срещу „Групово“ – ООД, чрез
адвокат Силвия Александрова, София, ул. Позитано 24, ет. 2.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 2 8 39/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 241/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „МТЖ Инвест“ – ЕООД,
чрез адвокат Радослав Миков, София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1, срещу
„ДЗИ Общо застраховане“ – ЕАД, чрез процесуален представител Цветелина Ненчева, София,
бул. Витоша 89Б.
Второ търговско отделение, 271/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1636/2018
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Сиконко Билдинг“ – АД (в несъстоятелност),
чрез адвокат Илиян Шопов, София, бул. Черни
връх 46, ет. 1, ап. 5, срещу „Първа инвестиционна
банка“ – АД, София, бул. Драган Цанков 37; „Уникредит Булбанк“ – АД, чрез адвокат Александър
Тонев, София, бул. Витоша 81, ет. 3, ап. 10.
Второ търговско отделение, 293/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6011/2017
по описа на Апелативен съд София, подадена
от „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, София,
бул. Витоша 89Б, срещу Йочка Петрова Георгиева
чрез адвокат Явор Димитров, София, ул. Алабин
28, ет. 1.
Второ търговско отделение, 653/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 199/2018
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена
от „Еврофоум БГ“ – ЕООД, чрез адвокат Атанас
Богданов, Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7, ет. 3,
срещу „АС – 11“ – ООД, чрез адвокат Невена
Деспотова, Пловдив, ул. Хъшовска 5, партер.
НА 25.09.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 2604/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2488/2017 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Варна груп“ – ЕООД, чрез адвокат
Миглена Пенева, София, ул. П. Парчевич, 27, срещу Николай Панайотов Димитров чрез адвокат
Николай Панайотов Димитров, Варна, бул. Осми
приморски полк 54, ет. 4, офис 19; Стефан Иванов Андреев чрез адвокат Николай Панайотов
Димитров, Варна, бул. Осми приморски полк 54,
ет. 4, офис 19; Уйлям Роналд Сойърс чрез адвокат
Николай Панайотов Димитров, Варна, бул. Осми
приморски полк 54, ет. 4, офис 19.
Първо гра ж данско отделение, 3187/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 158/2018 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Община Варна, бул. Осми
приморски полк 43, Варна, срещу Василка Тодорова Яблянска чрез адвокат Сиана Георгиева
Илиева, Варна, ул. Жолио Кюри 33, ет. 2; Мария
Михайлова Табакова чрез адвокат Сиана Георгиева Илиева, Варна, ул. Жолио Кюри 33, ет. 2.
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Първо гра ж данско отделение, 3565/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 269/2018 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Община Сливен чрез адвокат
Делян Пламенов Димов, София, ул. Зелена ливада 11, ап. 6, срещу Ефросина Иванова Илиева
чрез адвокат Станислав Маргаритов Рафаилов,
Сливен, ул. Г. С. Раковски 19, ет. 3.
Първо гра ж данско отделение, 3697/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4008/2017 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Стефан Атанасов Викентиев
чрез адвокат Цанко Стефанов Славчев, София,
кв. Левски Г, блок 6, вх. А, ет. 7, ап. 27, срещу
Любка Димитрова Иванова, София, ж .к. Надежда,
бл. 156, вх. В, ет. 1, ап. 55; Манол Атанасов Викентиев, с. Аксаково, област Варна, ул. Чайка 6.
Първо гра ж данско отделение, 4137/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 303/2017 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Любомир Христов Лахчев
чрез адвокат Цветана Кънчева Лахчева, София,
ул. Граф Игнатиев 46, ет. 3, ап. 22, срещу Лиляна
Кирилова Филипова чрез адвокат Албена Иванова
Милетиева, София, ул. Владайска 55, ет. 4, ап. 11;
Спас Симеонов Станоев, гр. Дупница, ул. Дружба 12; Община Бобошево, гр. Бобошево, област
Кюстендил, и страна Димитрина Костадинова
Динева, гр. Дупница, ул. Свети Георги 41, вх. Б,
т. 4, ап. 26.
Първо гра ж данско отделение, 4567/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 319/2018 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Росица Стефанова Спасова чрез
адвокат Петър Юруков, Пловдив, ул. Четвърти
януари 34, офис 2; Илка Стефанова Таскова чрез
адвокат Петър Юруков, Пловдив, ул. Четвърти
януари 34, офис 2, срещу Иван Димитров Иванов
чрез адвокат Георги Миланов Зарчев, Хасково,
бул. България 150, офис 501, ет. 5; Милена Геор
гиева Иванова чрез адвокат Георги Миланов
Зарчев, Хасково, бул. България 150, офис 501,
ет. 5; Борислав Антонов Стефанов, Симеоновград,
ул. Антим Първи 2, вх. А; Добринка Валентинова
Айгърова, Симеоновград, ул. Раковска 21, вх. В,
ет. 1, ап. 2; Анета Димова Сърбова, Пловдив,
ул. Младежка 24; Веселина Желязкова Грозева
чрез особен представител Юли я Жел язкова
Станковска, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 24,
ет. 3, офис 308; Костадин Йорданов Якшев, Стара
Загора, бул. Христо Ботев 90.
Първо гра ж данско отделение, 4851/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1018/2018 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Даниела Христова Димитрова чрез адвокат Костадин Николов Киряков,
Варна, ул. Велико Христов 37, ет. 1; Красимир
Стоянов Димитров чрез адвокат Костадин Николов Киряков, Варна, ул. Велико Христов 37,
ет. 1, срещу Емил Павлов Павлов чрез адвокат
Мариана Деведжиева, Варна, ул. Драган Цанков
20, ап. 1, ет. 1.
Първо г ра ж д а нско о тде лен ие, 418/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 384/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Спиро Христов Стоянов
чрез адвокат Велина Георгиева Пиргова, Петрич,
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ул. Ал. Стамболийски 14 а, ет. 1, срещу Вангелия
Христова Стоянова чрез адвокат Красимира Дойчинова, Благоевград, ул. Цар Иван Шишман 18.
Трето гражданско отделение
Т рето г ра ж данско отде ление, 3825/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 9228/2017 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Медицински университет – София, София, бул. Акад. Иван Евст. Гешов 15,
ет. 12, срещу Ботьо Джонов Ангелов чрез адвокат
Даниела Горбунова, София, ул. Цар Асен 7Б.
Т рето гра ж данско отделение, 3828/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 79/2018 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от Емине Туншър Йълмаз
чрез адвокат Севим Али, Търговище, ул. Лилия
4, вх. Б, офис 7, срещу Община Търговище,
пл. Свобода 1, Търговище, и конт ролираща
страна Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 60259/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 54/2016 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Първа инвестицион
на банка“ – АД, чрез процесуален представител
Мария Гетова, Плевен, ул. Дойран 138; Тихомир
Красимиров Гечевски чрез адвокат Веска Волева,
София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 61227/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 930/2015 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Сано България“ – АД, чрез адвокат
Калин Желев, Варна, бул. Генерал Колев 14, вх. Б,
ет. 1, ап. 4, срещу „Консорциум ПБЕС“ – ООД,
чрез адвокат Митко Басаров, Варна, ул. Братя
Шкорпил 26 А, ет. 4, офиси 16 и 17.
Четвърто гражданско отделение, 916/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1556/2018 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Сергей Сашев Черкичев чрез адвокат Симеон Симеонов, Варна, ул. Драгоман 43,
ет. 1, срещу „Булминерал“ – АД (в несъстоятелност), Варна, ул. Сливница 28, и страна Янко
Николов Стоянов – синдик на „Булминерал“ – АД
(в несъстоятелност), Варна, ул. Хаджи Стамат
32, ет. 2, ап. 4.
НА 26.09.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 3428/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 175/2018 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Мехмед Мехмедов Яшаров чрез
адвокат Станимир Василев Тодоров, Свищов,
ул. Алеко Константинов 7, ет. 1, срещу Анифе
Мехмедова Асанова чрез адвокат Боян Спасов
Георгиев, Свищов, ул. Димитър Анев 8; Айтен
Мехмедова Яшарова чрез адвокат Боян Спасов
Георгиев, Свищов, ул. Димитър Анев 8; Антон
На й денов Н и колов, Б еркови ца, ул. Тра к и я
10; Гюл яй Юзеирова Николова, Берковица,
ул. Тракия 10.
Първо гра ж данско отделение, 3670/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 53/2018 по описа на Окръжен съд Кър-
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джали, подадена от Селяхтин Юксел Юсеин
чрез адвокат Муса Юсуф Сеидахмед, Кърджали,
ул. Екзарх Йосиф 21, ет. 1, офис 3, срещу Наджие
Велиева Юсеин чрез адвокат Иван Недев, Пловдив,
ул. Петко Каравелов 26, ет. 2, офис 11.
Първо гра ж данско отделение, 3719/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 63/2018 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Петя Андреева Андонова чрез адвокат Радомир Доросиев, София, бул. Витоша 1А,
Търговски дом, вх. Б, ет. 3, кантора 313, срещу
Георги Илиев Илиев чрез адвокат Меглена Хари
Гунчева, Хасково, бул. България 142, вх. А, ет. 1.
Първо гра ж данско отделение, 3732/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4391/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Тодор Иванов Митов чрез адвокат Бисерка Газдова, София, бул. Цар Борис ІІІ
№ 86, вх. А, ап. 2, срещу Бонка Иванова Новески
чрез адвокат Иван Бойчев, София, бул. Патриарх
Евтимий 66, вх. А, ет. 1, ап. 3; Велимир Новески
чрез адвокат Иван Бойчев, София, бул. Патриарх
Евтимий 66, вх. А, ет. 1, ап. 3.
Първо гра ж данско отделение, 4409/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 553/2018 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Айше Неджмидин Али чрез адвокат
Атанас Пройчев Тасков, Бургас, ул. Сливница
31, ет. 1, срещу Елисавета Николаева Хаджиева
чрез адвокат Стоян Стойчев, Бургас, ул. Сливница 6, ет. 2.
Първо г ра ж да нско о тде лен ие, 348/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 434/2018 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Красимира Пейчева Кръстева
чрез адвокат Татяна Патаринска, Варна, ул. Македония 72, офис 2, срещу Тошко Николаев Зеленодръвски чрез адвокат Светла Банкова, Габрово,
ул. Скобелевска 30, ет. 1, ап. 4.
Първо гра ж данско отделение, 1087/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 232/2018 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от „Диел“ – ООД, чрез адвокат Николинка Бобчева, Силистра, ул. Стефан
Караджа 19, кантора 10, срещу „Търговия на
едро – СС“ – ЕООД, чрез адвокат Красимира
Илиева Митова, София, пл. Света Неделя 16, ет. 4,
офис 14; „Лъки СИС“ – ЕООД, представлявано
от Свилен Иванов Стоянов чрез адвокат Красимира Илиева Митова, София, пл. Света Неделя
16, ет. 4, офис 14.
Трето гражданско отделение
Т рето г ра ж данско отде ление, 3258/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 166/2018 по описа на Софийски окръжен
съд, подадена от Елена Манчева Киркова чрез
адвокат Георги Донков, Благоевград, пл. Саранск 5Г, ет. 1, офис 1, срещу Христинка Василева
Василева чрез адвокат Петя Дилова, Ботевград,
ул. Сан Стефано 19.
Т рето г ра ж данско отде ление, 3672/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1269/2018 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Йосиф Юлиянов Бянов чрез
адвокат Симеон Симеонов, Варна, ул. Драгоман
43; Геро Юлиянов Бянов чрез адвокат Симеон
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Симеонов, Варна, ул. Драгоман 43, ет. 1, срещу
„Булминерал“ – АД, чрез синдика Янко Николов
Стоянов, Варна, ул. Хаджи Стамат 32, ет. 2, ап. 4.
Т рето г ра ж данско отде ление, 3993/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 326/2018 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Любица Пенева Марчева чрез адвокат
Ивелина Томова Атанасова, Варна, ул. Панайот
Волов 44, срещу Йордан Калчев Бонев чрез
адвокат Силвия Веселинова Стоянова, Варна,
ул. Бели лилии 15, партер и страна Дирекция
социално подпомагане – Варна, ул. Георги Раковски 62, Варна.
Т рето г ра ж данско отде ление, 4275/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1335/2018 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Пламен Димитров Кискинов чрез адвокат Симеон Симеонов, Варна, ул. Драгоман 43,
ет. 1, срещу „ВМ Интернешанъл“ – ЕООД, Варна,
ул. Девня 10, ет. 2, офис 4; „Булминерал“ – АД
(открито производство по несъстоятелност), чрез
синдик Янко Николов Стоянов, Варна, бул. Сливница 28, и страна Синдик Янко Николов Стоянов,
Варна, ул. Хаджи Стамат 32, ет. 2, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2832/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 39/2018 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Петрови 2015“ – ЕООД, чрез адвокат Йордан Костов, София, ул. Ангел Кънчев 2,
ет. 5, офис 501, срещу ЧСИ Гюнеш Шабанов
Солаков чрез адвокат Марин Маринов, Разград,
ул. Марица 1, офис 15; „Колеви“ – ООД, чрез
синдик Димитър Василев Христов, Русе, ул. Петко
Д. Петков 21, вх. Б, ет. 1, и трета страна ЗАД
„Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2.
Четвърто гражданско отделение, 4636/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 275/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2; Стефан Василев
Стефанов чрез процесуален представител Калина
Владимирова Бончева, Пловдив, ул. Хан Кубрат 1,
Делови център – Пловдив, ет. 6, офис 606.
Четвърто гражданско отделение, 4818/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4577/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Захари Георгиев Генов, София,
ул. Цар Симеон 27, вх. А, ет. 2, ап. 1, срещу Георги
Несторов Арсенов чрез адвокат Лили Лозанова,
София, бул. Александър Стамболийски 20, вх. Б,
ет. 1; Невяна Несторова Арсенова-Хертел чрез
адвокат Лили Лозанова, София, бул. Александър
Стамболийски 20, вх. Б, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 4825/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 635/2018 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Цветка Иванова Енчева чрез адвокат
Маргарита Пенкова Георгиева, Бургас, ул. Граф
Игнатиев 7, ет. 2, офис 18; Димитър Тотев Енчев чрез адвокат Маргарита Пенкова Георгиева,
Бургас, ул. Граф Игнатиев 7, ет. 2, офис 18, срещу
„Дентален център – 1 – Бургас“ – ЕООД, чрез
адвокат Биляна Вавова, Бургас, ж.к. Славейков,
бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 6 – 7.
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НА 26.09.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Т рето г ра ж данско отде ление, 3845/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 267/2018 по описа на Окръжен съд Вар
на, подадена от Румен Йорданов Кръстев чрез
адвокат Симеон Симеонов, Варна, ул. Драгоман
43, ет. 1, срещу „Булминерал“ – АД (в несъстоятелност), чрез синдика Янко Николов Стоянов,
Варна, ул. Хаджи Стамат 32, ет. 2, ап. 4 и страна
Янко Николов Стоянов като синдик на „Булминерал“ – АД (в несъстоятелност), Варна, ул. Хаджи
Стамат 32, ет. 2, ап. 4.
Т рето г ра ж данско отде ление, 4303/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 485/2018 по описа на Окръжен съд
Велико Търново, подадена от „Обредни дейности“ – ЕООД, чрез адвокат Тодор Тодоров,
Велико Търново, ул. Козлодуй 2, срещу Йордан
Илиев Михайлов чрез адвокат Мариан Иванов,
Велико Търново, ул. Васил Левски 27, вх. В, ет. 2.
Т рето г ра ж данско отде ление, 4662/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 279/2018 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от Прокуратура на
Република България, София, бул. Витоша 2, срещу
Диян Чернев Дишев чрез адвокат Стефан Гецов,
Ловеч, ул. Търговска 24, ет. 1, стая 103.
Т рето г ра ж данско отде ление, 4829/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 239/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Профилирана гимназия
„Яне Сандански“ чрез адвокат Димитрина Ха
джиева, гр. Сандански, ул. Банска 2, срещу Катя
Михалова Митрева чрез адвокат Асен Икономов,
Кюстендил, ул. Гороцветна 35.
Трето гражданско отделение, 246/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 162/2018
по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от
Йоанна Виделинова Александрова чрез адвокат Георги Вълев, София, ул. Хан Аспарух 60,
ет. 3, срещу „Подправки Ком“ – ЕООД, чрез адвокат Евгени Попов, Габрово, пл. Възраждане 5.
НА 26.09.2019 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 2262/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 675/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Барс 21“ – ООД, чрез адвокат
Васил Джостов, Пловдив, ул. Стефан Веркович 3,
партер; „Сирком“ – ООД, чрез адвокат Васил
Джостов, Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, партер,
срещу „Термо проект комерсиал“ – ООД, чрез
адвокат Иван Демерджиев, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3; „Сирком плюс“ – ООД, чрез адвокат
Васил Джостов, Пловдив, ул. Стефан Веркович 3,
партер; Светлозар Петров Ковачев чрез адвокат
Васил Джостов, Пловдив, ул. Стефан Веркович 3,
партер; Румен Василев Василев чрез адвокат
Васил Джостов, Пловдив, ул. Стефан Веркович 3,
партер.
Първо търговско отделение, 2944/2018, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6522/2017
по описа на Апелативен съд София, подадена от
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„Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10, срещу
„Лик Телекомюникейшънс Сарл“.
НА 30.09.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първ о т ърг ов с ко о тде ле н ие , 2741 /2 015,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3617/2014 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Тотьо Георгиев Христов чрез
адвокат Атанас Гергов, София, ул. Бистрица 9,
ет. 2, офис 4; Вельо Георгиев Христов чрез адвокат Атанас Гергов, София, ул. Бистрица 9, ет. 2,
офис 4; Георги Тотев Христов чрез адвокат Атанас Гергов, София, ул. Бистрица 9, ет. 2, офис 4,
срещу Застрахователно акционерно дружество
„Булстрад Виена Иншурънс груп“ – АД, с изпълнителни директори Румен Иванов Янчев и Маг
Кристоф Рат, София, пл. Позитано 5.
Пъ р в о т ъ р г о в с к о о т д е л е н и е , 8 4 8/ 2 017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 6728/2016 по описа на Софийски градски съд, подадена от Тенчо Нейков Тенев чрез
адвокат Веска Волева, София, ул. Алабин 50,
вх. А, ет. 4; Даниела Иванова Тенева чрез адвокат Веска Волева, София, ул. Алабин 50, вх. А,
ет. 4; „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат
Антоанета Стефанова, София, ул. Хан Аспарух
54, ет. 5, офис 9.
Пър в о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 270 3/2 017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 114/2017 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Тръкс енд Кардс“ – ЕООД,
чрез адвокат Гергана С. Янакиева, София, ул. Хан
Аспарух 35, ет. 1, офис 3, срещу Мирослав Минчев Самуилов чрез адвокат Соня Скъпиева,
Бургас, ул. Шейново 61, и трета страна „Елиа
Транс“ – ООД, чрез адвокат Адрияна Янчина, София, ул. Хан Аспарух 35, ет. 1, надпартерен, офис
3; Денко Брагоев Атанасов, Созопол, ул. Морски
скали 15, ет. 1, офис 4.
Първ о т ърг ов с ко о тде лен ие , 1 91 9/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 386/2017 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от „Петрол-север“ –
ЕООД, чрез адвокат Тодор Трифонов, София,
бул. Княз Александър Дондуков 11, ет. 6, офис
602, срещу „Корпоративна търговска банка“ – АД,
в несъстоятелност, със синдици Ангел Донов и
Кристи Маринова чрез адвокат Борислав Божинов, София, ул. Граф Игнатиев 10; „Нафтекс
петрол“ – ЕООД, чрез адвокат Тодор Трифонов,
София, бул. Княз Александър Дондуков 11, ет. 6,
офис 602; Мариян Иванов Нейков – синдик на
„Нафтекс Петрол“ – ЕООД, Плевен, ул. Дойран
160, ет. 3, офис 8.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 2 0 56/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 163/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Рила-98“ – АД, с изпълнителен директор Веселин Делчев Йорданов чрез
адвокат Иван Недев, Пловдив, ул. Петко Каравелов 26, ет. 2, офис 11; „Търговия-К“ – ООД, с
управител Ради Димитров Бодуров чрез адвокат
Иван Недев, Пловдив, ул. Петко Каравелов 26,
ет. 2, офис 11, срещу Община Кърджали чрез
адвокат Радко Хаджиев, Момчилград, ул. Гюмюрджинска 52, ет. 2, офис 2.
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Първ о т ърг ов с ко о тде лен ие , 210 0/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 98/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Сдружение с нестопанска
цел „Взаимоспомагателна каса на работниците и служителите в ЕООД Водоснабдяване и
канализация – Стара Загора“, с председател на
УС Христинка Иванова Димова, чрез адвокат
Недялко Младенов, Стара Загора, ул. Захарий
Княжески 73, срещу Снежана Генова Борисова
чрез адвокат Емилия Милкова, Стара Загора,
ул. Христо Ботев 102, ет. 2, офис 6.
Пър в о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 214 0/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 56/2018 по описа на Апелативен съд
Бургас, подадена от Вичеслав Стефанов Ташков
чрез адвокат Галин Кутиев, Бургас, ул. Генерал
Гурко 9, ет. 4, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД, Бургас,
ул. Васил Априлов 12.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 262 4/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4879/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Марин Христов чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис
10, срещу „Дженерали Застраховане“ – АД, с
изпълнителен директор Данчо Христов Данчев,
София, бул. Княз Ал. Дондуков 68.
Първ о т ърг ов с ко о тде ле н ие , 2711 /2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4841/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Борислав Александров Митов
чрез адвокат Атанас Андонов, София, бул. Дондуков 25, срещу „ЗД ЕИГ Ре“ – ЕАД, София,
ул. Хрисофор Колумб 43.
НА 30.09.2019 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Пъ р в о т ъ р г о в с к о о т д е л е н и е , 8 5 6/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2071/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Юробанк България“ – АД,
чрез адвокат Силвия Русенова, София, ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6, срещу Станислав
Ангелов Ценов, Монтана, ул. Димитър Талев,
бл. 6, вх. А, ет. 4, ап. 7; Ангел Станков Ценов,
Монтана, ул. Димитър Талев 6; „Санди“ – ООД,
Монтана, ул. Димитър Талев 6, вх. А, ет. 4, ап. 7.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 2 436/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 113/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Космонавт 11“ – ЕООД, с
управител Спас Миладинов Петров чрез адвокат
Атанас Костов, Пловдив, ул. Цоко Каблешков
10, кантора Юсаутор, ет. 2, ап. 4, срещу „Десислава – 90“ – ЕООД, чрез адвокат Людмил
Димитров, София, ж.к. Разсадника, бл. 25, вх. Г,
ет. 3, ап. 77.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 2823/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 164/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „НТО – Нестандартно технологично оборудване“ – ЕООД, чрез адвокат
Тодор Ненов, София, ул. Цар Асен 17, срещу
Стоян Недялков Брадинов чрез адвокат Михаил
Бояджиев, София, ул. Марко Балабанов 4А,
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вх. Б, ет. 3 – 5, и трета страна Максим Мануилов
Клейтман, София, ул. Камен дел 1, ет. 3, ап. 13,
помещение 12.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 2897/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 14/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Сити бетон“ – ЕООД,
с управител М. Ангелов чрез адвокат Ивелина
Илиева, Стара Загора, ул. Братя Жекови 91, ет. 1,
срещу „Кемпес НБ“ – ЕООД, чрез адвокат Валентин Михов, Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 158, ет. 6, офис 33.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 2992/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 311/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Стефан Ташев Пачеджиев
чрез адвокат Маргарита Монева, Смолян, бул. България 51, срещу „Интернешънъл Асет Банк“ – АД,
София, бул. Тодор Александров 81 – 83.
НА 30.09.2019 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4163/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3664/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Столична община чрез процесуален представител Теменуга Василева, София,
район „Красна поляна“, ул. Освобождение 25,
срещу Пламен Александров Петров чрез адвокат
Александър Григоров, София, ул. Съборна 14, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 4260/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1352/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Златка Нешева ИвановаИбрахим чрез адвокат Мариана Айдарова, София, ул. Цар Асен 67, ет. 1; Таня Нешева Гицова
чрез адвокат Мариана Айдарова, София, ул. Цар
Асен 67, ет. 1; Велизар Павлов Гечев чрез адвокат Мариана Айдарова, София, ул. Цар Асен 67,
ет. 1, срещу Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 4396/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 232/2018 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Йордан Станчев Томов чрез
адвокат Катина Христова, Русе, ул. Драма 15,
срещу Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – Разград“ – АД, чрез
адвокат Димо Борисов, Разград.
Четвърто гражданско отделение, 4474/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4164/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Ват Бургас ООД и Ко“ чрез
адвокат Светослав Димитров, София, ж.к. Изток,
ул. Тинтява 13Б, ет. 6, Адвокатско дружество
„Пенков, Марков и партньори“, срещу държавата, представлявана от министъра на финансите
чрез процесуален представител Деница Кръстева,
София, ул. Георги С. Раковски 102.
Четвърто гражданско отделение, 4494/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 677/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Сани 2002“ – ЕООД, чрез адвокат Мариана Каварджикова, Пловдив, ул. Братя
Пулиеви 4, кантора 113, срещу Ружди Мехмед
Дестан чрез адвокат Веселин Тончев, София,
бул. Александър Стамболийски 12 – 2, офис 4.2.
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Четвърто гражданско отделение, 1068/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 543/2018 по описа на Окръжен съд
Сливен, подадена от Милена Петкова Георгиева
чрез адвокат Никола Попов, Сливен, ул. Георги
С. Раковски 13, офис 5, срещу Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“, София, бул. Ген.
Н. Столетов 21.
Четвърто гражданско отделение, 1226/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 7833/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Светлана Йорданова Велкова
чрез особен представител Николина Чакърова,
София, ул. Лайош Кошут 13, ет. 1, срещу „Милкинс“ – ООД, чрез адвокат Виктория Янкова,
София, ул. Кърниградска 1, ет. 3.
5670
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
„Био Аква Ферм“ – ЕООД, на Методиката за
определяне размера на финансовите корекции по
проекти, финансирани от Оперативна програма
за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г.
(ОПРСР), издадена от изпълнителния директор
на Изпълнителната дирекция по рибарство и аквакултури, вх. № Z-17235 от 2.11.2018 г., по което
е образувано адм. д. № 8017/2019 г. по описа на
Върховния административен съд.
5812
Върховният административен съд, второ
отделение, призовава Ан-Ирен Жаклин Радева,
Дария-Елен Олга Джулия и Харетина Мария
Паница, с неизвестни адреси, да се явят в съда на
10.03.2020 г. в 9 ч., зала № 2, като ответници по
адм. д. № 7177/2019 г., образувано по касационни
жалби на главния архитект на Община Русе и
началника на РДНСК – Северен централен район – Русе, срещу решение № 15 от 20.03.2019 г.
по адм. д. № 74/2018 г. по описа на АС – Русе.
5877
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, с който са оспорени разпоредбите на чл. 18, ал. 2 и 3 и чл. 40, ал. 1, т. 17
от Наредба № 5 за поддържане и опазване на
чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй, приета с Решение
№ 317 по протокол № 32 от 5.11.2013 г. (изм. и доп.
с Решение № 456 по протокол № 49 от 2018 г. на
Общинския съвет – гр. Козлодуй). По протеста
е образувано адм. д. № 534/2019 г., насрочено за
22.10.2019 г. от 10,30 ч.
5883
Административният съд – Пловдив, ІІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от „Рейсър
Ауто“ – ЕООД, срещу чл. 37, ал. 1 от Наредбата
за условията и реда за изхвърляне, събиране,
транспортиране, сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни,
биоразградими, опасни и масово разпространени
отпадъци на територията на община Стамболийски, по което е образувано адм. д. № 2170/2019 г.
по описа на Административния съд – Пловдив.
Делото е насрочено за 30.09.2019 г. от 9 ч.
5835
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Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 2139 по
описа за 2019 г. на Административния съд – Пловдив, ХІІІ състав, по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив, против чл. 19, ал. 1, чл. 19,
ал. 2, чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 3, чл. 37, ал. 1, чл. 37,
ал. 2, чл. 40, ал. 1, чл. 61, ал. 2, пр. 1, чл. 61, ал. 3,
пр. 1, чл. 66, ал. 2 от Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Кричим.
5860
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава,
че е образувано адм. д. № 2079 по описа за 2019 г.
на Административния съд – Пловдив, по протест
на Окръжна прокуратура – Пловдив, срещу чл. 8,
чл. 30, ал. 1, чл. 32, ал. 1, чл. 34, ал. 1, чл. 37, ал. 1,
всички в частта относно дейностите по „събиране“
и „транспортиране“; чл. 20, ал. 2; чл. 37, ал. 2;
чл. 49 и 50 от Наредбата за условията и реда за
изхвърляне, събиране, транспортиране, сортиране,
претоварване, оползотворяване и обезвреждане
на битови, строителни, биоразградими, опасни и
масово разпространени отпадъци на територията
на община Стамболийски.
5861
Административният съд – Пловдив, Х състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 2071 по описа за 2019 г. на Административния
съд – Пловдив, по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив, срещу чл. 10, ал. 1 от Наредба
№ 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и общественото имущество, организацията
и безопасността на движението на територията
на община Брезово, приета с Решение № 28,
взето с протокол № 4 от 2003 г. на Общинския
съвет – гр. Брезово, изменена и допълнена с
Решение № 51, взето с протокол № 7 от 2012 г.,
изменена и допълнена с Решение № 176, взето
с протокол № 15/2012 г., изменена и допълнена
с Решение № 22, взето с протокол № 4/2015 г.
5862
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор от Окръжната прокуратура – Разград, против Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 18 за
определяне размера на местните данъци и такси
на територията на община Разград, приета с решение на Общинския съвет – Разград, по който
е образувано адм. д. № 183/2019 г. по описа на
Административния съд – Разград, насрочено за
24.09.2019 г. от 11 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.
5834
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Силистра, на изменението
на Наредбата за условията и реда за изхвърлянето,
събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и
обезвреждането на битови и строителни отпадъци,
включително биоотпадъци, опасни битови отпадъ-
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ци, масово разпространени отпадъци, и поддържане
и опазване на чистотата на територията на община
Силистра, прието с Решение № 848 от 3.08.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Силистра, и че по повод
на оспорването е образувано адм. д. № 171/2019 г.
по описа на Административния съд – Силистра.
5836
Видинският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ
обявява, че е образувано гр.д. № 141/2018 г. по
описа на ВОС по мотивирано искане на Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, София,
против Петър Иванов Василев, ЕГН 7303201764,
с постоянен и настоящ адрес: Видин, ул. Цар Самуил № 6, вх. В, ет. 3, ап. 34, и „Евро Дивидент
Инвест“ – ЕООД, ЕИК 203833362, със седалище
и адрес на управление: Видин, ул. Цар Самуил
№ 6, вх. В, ет. 3, ап. 34, представлявано от Петър
Иванов Василев, ЕГН 7303021764, с цена на иска
963 946,20 лв. и същото е насрочено за първо открито заседание на 23.10.2019 г. от 11 ч., като се
иска на основание чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ
(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ
отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност, както следва:
От Петър Иванов Василев, ЕГН 7303201764, на
основание чл. 70 във връзка с чл. 72, чл. 63, ал. 2,
т. 1, чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) и § 5, ал. 1 от
ЗПКОНПИ:
Сумата в размер 14 868,63 лв., представляваща
платена сума за уравняване на дялове по договор
за доброволна делба на идеални части от недвижими имоти между Петър Иванов Василев и брат
му Васил Иванов Василев през 2010 г.
От Петър Иванов Василев, ЕГН 7303201764, на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) и § 5, ал. 1 от ЗПКОНПИ:
Сумата в размер 500 лв., представляваща
внесена сума от трето лице по разплащателна
сметка в левове с IBAN: BG29 UNCR 7000 1513
7247 06 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
От „Евро Дивидент Инвест“ – ЕООД, ЕИК
203833362, на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ:
Су мата в общ размер 485 00 0 евро, или
948 577,55 лв., представляващи получен превод
по сметка в евро с IBAN: BG 41 CRBA 9898
12 30026443, открита в „Алфа Банк“ – АД, на
14.12.2015 г., с нов № IBAN: BG 43 BPBI 8898 12
30026443 в „Юробанк България“ – АД.
Указва на третите заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в настоящия процес, че могат да встъпят в делото, като предявят
своите претенции пред Видинския окръжен съд не
по-късно от два месеца от датата на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Националният съвет на ПП „Благоденствие – Обединение – Градивност“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на политическа
партия „Благоденствие – Обединение – Градивност“ свиква редовно Национално събрание на
31.08.2019 г. в 10 ч. в Еко комплекс „Имението“,
с. Емен, община Велико Търново, при следния
дневен ред: 1. годишен отчет за дейността на
партията; 2. приемане на решение за участие в
предстоящите местни избори на 27.10.2019 г. и
определяне на критерии за сключване на коалиционни споразумения; 3. избор на председател,
секретар и членове на националния съвет; 4.
избор на председател и членове на контролния
съвет; 5. разни.
5926
11. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Карате клуб СОТ-161“ – София, на основание чл. 21 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението
на 10.09.2019 г. в 10 ч. на адрес София, район
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучер, бл. 122, ет. 15,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; 2. освобождаване от отговорност
управителя на сдружението; 3. промени в устава
на сдружението; 4. промяна на адреса на управ
ление на сдружението; 5. избор на управителен
съвет (управител); 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5866
7. – Управителният съвет на сдружение „Колд
пийз танцово театрална компания“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава
на сдружението свиква общо отчетно-изборно
събрание на сдружението на 16.09.2019 г. в 19 ч.
в София, ж.к. Дианабад, бл. 47, вх. Е, ап. 92, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителя за
дейността на сдружението през 2018 г.; 2. гласуване
на ГФО; 3. избор на нов УС на сдружението; 4.
промени и изменения в устава на сдружението;
5. други.
5867
5. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Толерантност 2010“ – Силистра,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.09.2019 г. в 17 ч. в Силистра, ул. Капитан
Кръстев № 30, ет. 3, ап. 12, при следния дневен
ред: 1. приемане на решение за прекратяване на
СНЦ „Толерантност 2010“, ЕИК 175974775; 2. избиране и назначаване на ликвидатор; 3. определяне
на срок на ликвидация. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5753
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