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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
физическото възпитание и спорта (обн., ДВ,
бр. 86 от 2018 г.; изм., бр. 17 и 35 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 21, ал. 1, т. 6 накрая се добавя
„или предоставени от член на международна
спортна организация права в съответствие
с нейния устав за организиране на спортни
дейности по съответния вид спорт, ако има
такива“.
§ 2. В чл. 22, ал. 4 думите „и спортни
обекти“ се заменят със „спортни обекти,
както и членство в международна спортна
организация или предоставени от член на
международна спортна организация права
в съответствие с нейния устав за организиране на спортни дейности по съответния
вид спорт“.
§ 3. В чл. 24, ал. 1, т. 12 накрая се добавя
„или с отнети от член на международната
спортна организация права за организиране на спортни дейности по съответния вид
спорт“.
§ 4. В чл. 134, т. 2 след думата „медалисти“ се добавя „и призьори“.
§ 5. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „медалисти“ се
добавя „и призьори“, а след д у мата „у вреждания“ се добавя „както и треньорите
и длъж ностните лица, пряко свързани с
тяхната подготовка“.
2. В ал. 2 думата „Условията“ се заменя
с „Критериите, условията“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Децата на олимпийските медалисти,
чието право на пожизнена месечна премия
по чл. 59б, ал. 2, т. 5 от отменения Закон за
физическото възпитание и спорта (обн., ДВ,

бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.;
изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г.,
бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм.,
бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6
на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95
от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от
2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34,
36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г.,
бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и
96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45, 87
и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 21
и 66 от 2014 г., бр. 14, 61, 79 и 101 от 2015 г.,
бр. 43 от 2016 г., бр. 91 и 96 от 2017 г., бр. 77
от 2018 г.; отм., бр. 86 от 2018 г.) е прекратено поради смърт преди 18 януари 2019 г.,
имат право на месечна парична помощ по
чл. 134, т. 4, ако отговарят на изискванията
на чл. 137, ал. 1 или 2. Паричната помощ се
отпуска по реда на чл. 137, ал. 3 – 6.
§ 7. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (обн., ДВ,
бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г.,
бр. 32 и 73 от 2010 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 103
от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г., бр. 42 и 79 от 2015 г., бр. 32 и 81 от
2016 г., бр. 13 и 63 от 2017 г. и бр. 7, 16 и 17
от 2019 г.) се създава чл. 22а:
„Чл. 22а. Условията и редът за формиране
и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната
дейност на служителите в Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ и териториалните є служби се определят с наредба на
министъра на правосъдието.“
§ 8. В Закона за съдебната власт (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от
2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г.,
бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от
2011 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20,
50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70
и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от
2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и
76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1
на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14
от 2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от
2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г., бр. 17 от
2019 г.; Решение № 2 на Конституционния
съд от 2019 г. – бр. 19 от 2019 г.; изм., бр. 29
от 2019 г.) в чл. 393 се създава ал. 3:
„(3) Условията и редът за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение
за постигнати резултати в служебната дейност
на служителите в Главна дирекция „Охрана“ и териториалните є звена се определят
с наредба на министъра на правосъдието.“
§ 9. Законът влиза в сила от ден я на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на:
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1. параграфи 1, 2 и 3, които влизат в сила
от 1 март 2020 г.;
2. параг раф 6, който влиза в сила от
18 януари 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 31 юли 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
6149
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ,
бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63,
73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52,
53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98
от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15,
94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99
от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г.,
бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и
105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г.,
бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58,
63, 85, 86, 92, 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 27, 77 и
98 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 34, ал. 5 думите „седалището на
териториалната дирекция, в чийто район се
намира органът“ се заменят с „постоянния
адрес или седалището на жалбоподателя“.
§ 2. В дял първи се създава глава осма „а“
с чл. 71а – 71ж:
„Глава осма „а“
ДОК У М Е Н Т А Ц И Я З А Т РА НС ФЕ Р НО
ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Предмет
Чл. 71а. (1) Тази глава урежда правилата
за изготвяне на документация за доказване,
че условията на търговските и финансовите
взаимоотношения между свързани лица съответстват на условията, които биха били устано-
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вени между независими лица при съпоставими
обстоятелства, включително че сделките са
осъществени по пазарни цени („документация
за трансферно ценообразуване“).
(2) За целите на тази глава сделките, с
които се установяват търговски и финансови взаимоотношения между свързани лица
(сделки между свързани лица), се наричат
контролирани сделки.
(3) Документацията за трансферно ценообразуване включва местно досие и обобщено
досие.
(4) Местното досие съдържа обща информация за дейността на лицето и собственика
или собствениците на акциите или дяловете
му, както и данни за контролираните сделки
и за прилаганите методи за определяне на
пазарните цени.
(5) Обобщеното досие съдържа информация
за организационната структура и дейността
на многонационалната група предприятия,
контролираните сделки, функциите на лицата от групата и прилаганата политика на
трансферно ценообразуване.
Задължение за изготвяне на документация
за трансферно ценообразуване
Чл. 71б. (1) Местните юридически лица,
чу ж дестранните юридически лица, които
осъществяват стопанска дейност в Република
България чрез място на стопанска дейност, и
едноличните търговци, които определят облагаемия си доход по реда на чл. 26 от Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица, са задължени да изготвят местно досие,
когато осъществяват контролирани сделки.
(2) Алинея 1 не се прилага за:
1. лицата, които са освободени от облагане
с корпоративен данък по част втора, глава
двадесет и втора, раздел II от Закона за корпоративното подоходно облагане;
2. лицата, които извършват дейност, подлежаща на облагане с алтернативен данък
по част пета от Закона за корпоративното
подоходно облагане;
3. лицата, кои т о к ъм 31 декември на
предходната година не надвишават следните
показатели:
а) ба ла нс ова с т ой но с т на а к т и ви т е –
38 000 000 лв., и
б) нет ни п ри ходи о т п рода жби –
76 000 000 лв., или
в) средна численост на персонала за отчетния период – 250 души;
4. лицата, които извършват контролирани
сделки единствено в страната.
(3) Лицата по ал. 2, т. 1 и 2, които извършват и дейности, подлежащи на облагане с
корпоративен данък, изготвят документация
за трансферно ценообразуване при условията
и по реда на тази глава само във връзка с
тези дейности.
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(4) Местно досие не се изготвя за контролирани сделки с физически лица извън
случаите на еднолични търговци.
(5) Лицата по ал. 1 изготвят местно досие
за извършваните от тях контролирани сделки,
когато за съответната година:
1. стойността на сделката без данъка върху
добавената стойност и акцизите превишава:
а) при сделки с предмет продажба на стоки – 400 000 лв.;
б) за всички останали сделки – 200 000 лв.;
2. независимо от т. 1, размерът на получен, съответно предоставен заем, надвишава
1 000 000 лв. или размерът на начислените
лихви и другите свързани със заема приходи
или разходи превишава 50 000 лв.
(6) Праговете по ал. 5 се изчисляват отделно
за всяка контролирана сделка.
(7) Когато лицето по ал. 1 извършва две
или повече контролирани сделки с едно или
повече свързани лица и предметът и условията, при които се осъществяват тези сделки,
са съпоставими до степен, която позволява
обединяване на тези сделки и прилагане на
един метод за определяне на пазарните цени
спрямо съвкупността от сделки, праговете
по ал. 5 се изчисляват за общата стойност на
тези сделки, съответно за общия размер на
получените/предоставените заеми.
(8) За целите на изчисляване на прага по
ал. 5 се обединяват и сделки с едно и също
свързано лице, които имат различен предмет,
но са свързани по начин, при който не могат
да бъдат разделени и надеждно оценени самостоятелно. В този случай при изчисляване
на прага по ал. 5 се взема предвид прагът за
тази сделка, чиято стойност има най-голям
дял в общата стойност на сделките, а когато
такава не може да бъде надеждно определена – прагът за сделката, която е най-значима
за страните по нея.
(9) Местно досие се изготвя само за тази
сделка или съвкупност от сделки, за които
е превишен прагът по ал. 5, независимо че
лицето може да е страна и по друга сделка
или съвкупност от сделки, за които не е достигнат съответният праг.
(10) Когато са част от многонационална
група предприятия, лицата, задължени да
изготвят местно досие, трябва да разполагат
и с обобщено досие, изготвено от крайното
предприятие майка или друго лице от групата.
Местно досие
Чл. 71в. (1) Местното досие трябва да съдържа следната информация:
1. информация за лицето по чл. 71б, ал. 1:
а) описание (схема) на управленската и
организационната структура;
б) идентификационни данни на собственика
или собствениците на акциите или дяловете
на лицето;
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в) имена и длъжност/позиция на физическите лица, пред които органите на управление
отчитат дейността си, както и юрисдикцията
или юрисдикциите, в които тези лица изпълняват основно задълженията си;
г) под робно описание на дейност та и
бизнес стратегията (включително настъпили
промени спрямо предходната година), данни дали е участвало във или е засегнато от
преструктурирания на дейността или сделки
с нематериални блага, както и обяснение на
начина, по който тези сделки оказват влияние
върху дейността на лицето по чл. 71б, ал. 1;
д) основни конкуренти;
2. информация за контролираните сделки – предмет на местното досие:
а) описание на сделките и обстоятелствата,
при които се извършват, включително тяхната
стойност;
б) идентификационни данни на свързаните
лица и качеството, в което участват в сделките
по буква „а“;
в) размер на получените и изплатените
суми за сделките, разпределени по видове и
юрисдикции на платците или получателите;
г) копия на договорите, уреждащи контролираните сделки;
д) подробен анализ на съпоставимостта,
включващ характеристики на предмета на
контролираната сделка, договорни условия,
икономически условия, описание на прилаганите бизнес стратегии и функционален
анализ, отнасящ се за лицето по чл. 71б, ал. 1
и съответните свързани лица – страни по контролираните сделки, както и на настъпилите
промени във факторите на съпоставимост
спрямо предходни години;
е) описание на избрания метод за определяне на пазарните цени на сделката/сделките
и причините за този избор;
ж) посочване на избраното за тествана
страна свързано лице (страната по контролираната сделка, по отношение на която се
прилага съответният метод за определяне на
пазарните цени) и обяснение на причините
за неговия избор;
з) обобщение на ва ж ните допускани я,
направени при прилагането на метода за
определяне на пазарните цени;
и) обосноваване на причините за анализ
на период, по-голям от една година, когато
анализът обхваща период от няколко години;
к) списък и описание на избраните съпоставими сделки (вътрешни и външни) между
независими лица, когато такива са налице, и
информация за съответните цени и/или финансови показатели на съпоставимите лица
или сделки, на които се основава анализът
на трансферното ценообразуване, включително описание на методологията за търсенето
им, както и източника на тази информация;
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финансовите показатели се определят в зависимост от избрания метод за определяне на
пазарните цени;
л) описание на всяка корекция, извършена
с цел постигане на по-добра съпоставимост,
и пояснение дали е направена спрямо резултатите на тестваното лице, на съпоставимите
независими лица или и на двете;
м) описание на базата (ключовете) за разпределение в случаите на вътрешногрупови
услуги и причините за избора на съответната
база (ключ);
н) описание на използваните фактори за
разпределение на комбинираната оперативна
печалба/загуба при метода на разпределената
печалба, причините за избора на съответния
фактор и начина на определяне на относителната тежест на всеки фактор, когато са
използвани повече от един фактор;
о) описание на причините, поради които
след прилагане на избрания метод за определяне на пазарните цени лицето е приело,
че резултатът от съответните контролирани
сделки е определен в съответствие с чл. 15 от
Закона за корпоративното подоходно облагане;
п) обобщение на ценовите данни и/или
финансовите показатели, използвани при
прилагането на избрания метод за определяне
на пазарните цени;
р) копие на съществуващите едностранни,
двустранни и многостранни предварителни
споразумения за ценообразуване и други данъчни становища, издадени от компетентен
орган на друга държава или юрисдикция и
които са свързани с контролираните сделки – предмет на документацията;
3. финансова информация:
а) годишен финансов отчет за съответната
година;
б) информация (справки и таблици) и
изчисления, показващи начина, по който финансовите данни, използвани при прилагането
на метода за определяне на пазарните цени,
са свързани със или произтичат от годишния
финансов отчет;
в) обобщение на ценовите данни или финансовите показатели на избраните независими
съпоставими сделки или лица, използвани при
анализа, и източника на съответните данни.
(2) В местното досие се включва информацията по ал. 1, която е приложима за конкретното лице по чл. 71б, ал. 1, извършваните от
него сделки и избрания метод за определяне
на пазарните цени.
(3) Когато в обобщеното досие липсва информация, изисквана съгласно чл. 71г, тази
информация може да се включи в местното
досие.
Обобщено досие
Чл. 71г. Обобщеното досие трябва да съдържа следната информация:
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1. описание и диаграма/схема на правната
и организационната структура на групата,
списък на свързаните лица в групата, както и
юрисдикцията, на която всяко от тях е местно
лице за данъчни цели, или, когато не е местно
лице на нито една юрисдикция, юрисдикцията,
съгласно чието законодателство е създадено;
2. общо описание на дейността на групата,
включващо:
а) основни фактори, които влияят върху
формирането на печалбата;
б) описание, схема или диаграма на веригата на доставките на петте най-важни стоки,
услуги и/или нематериални блага, определени
на базата на приходите от тях, както и на
всички други стоки, услуги и/или нематериални блага, които формират повече от 5 на
сто от консолидираните приходи на групата;
3. общо описание на контролираните сделки, включващо:
а) движение на стоки, услуги и/или нематериални блага;
б) движение на фактурите;
в) стойност на стоките, услугите и/или
нематериалните блага по буква „а“;
4. политиката за трансферно ценообразуване, прилагана от групата, или описание на
методологията за трансферно ценообразуване
на групата, която обосновава пазарния характер на цените по контролираните сделки;
5. списък и кратко описание на най-съществените за дейността договори за услуги между
свързаните лица в групата, с изключение на
договорите за услуги в областта на научноизследователската и развойната дейност; в
описанието се посочва и информация за капацитета на основните звена, които предоставят
тези услуги, и за политиките за трансферно
ценообразуване на групата за разпределение
на разходите за услуги и определяне на цените
на вътрешногруповите услуги;
6. описание на основните пазари по географски региони, на които се предлагат стоките, услугите и/или нематериалните блага
на групата, посочени в т. 2;
7. кратък функционален анализ, описващ
приноса на отделните свързани лица в групата
при създаването на стойност (изпълнявани
ключови функции, поемани значителни рискове и използвани важни активи), включително
описание на промените във функциите и рисковете спрямо предходната данъчна година,
ако такива са налице;
8. описание на важните преструктурирания,
придобивания и отделяния през данъчната
година;
9. описание на бизнес стратегиите, както
и на промените, настъпили в сравнение с
предходната данъчна година;
10. информация за нематериалните блага:
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а) общо описание на стратегията на групата
за разработване, притежаване и използване
на нематериалните блага, както и местоположението на основните центрове за научноизследователска и развойна дейност и местата,
откъдето тя се управлява;
б) списък на нематериалните блага (патенти, търговски марки, ноу-хау и т.н.) или
групи от нематериални блага, които са важни
за целите на трансферното ценообразуване,
начислените за тях авторски и лицензионни
възнагра ж дени я, както и информаци я за
техния собственик;
в) списък на договорите между свързаните
лица, уреждащи предоставянето или прехвърлянето на нематериални блага по буква „б“,
включително споразумения за разпределяне
на разходите и договори за научноизследователска и развойна дейност;
г) общо описание на политиката за трансферно ценообразуване на групата по отношение на научноизследователската и развойната
дейност и нематериалните блага;
д) общо описание на сделките с нематериални блага по буква „б“ между свързаните
лица през данъчната година, включително
дължимото възнаграж дение, у частващите
свързани лица, юрисдикцията, на която всяко от тях е местно лице за данъчни цели,
или, когато не е местно лице на нито една
юрисдикция, юрисдикцията, съгласно чието
законодателство е създадено;
11. информация за финансовите дейности
на групата:
а) общо описание на източниците на финансиране на групата, включително съществените
за дейността споразумения за финансиране с
несвързани лица;
б) посочване на свързаните лица, които
на централно ниво изпълняват функция по
финансиране в групата, включително юрисдикцията, съгласно чието законодателство
всяко от тях е местно лице за данъчни цели,
или, когато не е местно лице на нито една
юрисдикция, юрисдикцията, съгласно чието
законодателство е създадено;
в) общо описание на политиката за трансферно ценообразуване на групата по отношение на дейностите по финансиране между
свързаните лица;
12. финансови и данъчни резултати на
групата:
а) годишния консолидиран финансов отчет за данъчната година, за която се отнася
обобщеното досие;
б) списък и кратко описание на съществуващите едностранни предварителни споразумения за ценообразуване и други данъчни
становища, свързани с трансферното ценообразуване, издадени по отношение на свързаните
лица в групата.
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Срокове за изготвяне на документацията за
трансферно ценообразуване
Чл. 71д. (1) Местното досие се изготвя до
31 март на годината, следваща годината, за
която се отнася.
(2) Когато е подадена коригираща годишна
данъчна декларация по чл. 75, ал. 3 от Закона
за корпоративното подоходно облагане, водеща
до промяна на данните в местното досие, то се
обновява във връзка с направената корекция.
Обновяването на местното досие се извършва
в 14-дневен срок от подаване на коригиращата
декларация, но не по-късно от 30 септември
на текущата година.
(3) Лицето по чл. 71б, ал. 10 трябва да разполага с обобщено досие за данъчната година
на крайното предприятие майка на многонационалната група предприятия, започваща
на 1 януари или по-късно през годината, за
която се изготвя местното досие по чл. 71в,
не по-късно от изтичането на 12 месеца след
срока по ал. 1.
Съхраняване и обновяване на документацията за трансферно ценообразуване
Чл. 71е. (1) Документацията за трансферно
ценообразуване се съхранява от лицата по
чл. 71б, ал. 1 и 10 и се предоставя по искане
на орган по приходите в рамките на осъществяван данъчно-осигурителен контрол.
(2) Местното и обобщеното досие се изготвят ежегодно.
(3) При липса на значими промени във
факторите на съпоставимост по отношение на
контролираните сделки извършенoто проучване на съпоставими независими сделки и/или
лица се обновява най-малко веднъж на всеки
три години. Независимо от изречение първо
финансовите данни на сделките или лицата,
определени за съпоставими на базата на проучването, трябва да се обновяват ежегодно.
Особени случаи
Чл. 71ж. (1) Разпоредбите на тази глава се
прилагат съответно и за трансферите между
място на стопанска дейност и други части
на предприятието на чуждестранно лице,
разположени извън страната.
(2) За целите на тази глава неперсонифицираните дружества се приравняват на
юридически лица.“
§ 3. В чл. 72 се създава ал. 4:
„(4) Данъчна и осигурителна информация
са и данните, получени в процедурата за разрешаване на спорове по глава шестнадесета,
раздел IIа, включително данните, които разкриват търговска, стопанска, промишлена или
професионална тайна или търговски процес.“
§ 4. В чл. 73, ал. 2 се създава т. 7:
„7. предоставянето на данъчна и осигурителна информация в процедурата за разрешаване
на спорове по глава шестнадесета, раздел ІІа.“
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§ 5. В чл. 75, ал. 2, изречение първо думите
„компетентния орган по приходите“ се заменят
с „органите по ал. 1, т. 1 и 2“.
§ 6. В чл. 109 се създава ал. 3:
„(3) Срокът по ал. 1 не се прилага, когато
има влязло в сила решение по чл. 134е или
134р, което подлежи на изпълнение. В този
случай производство за установяване на задължения за данъци по този кодекс може да
се образува до една година от влизането в
сила на решението.“
§ 7. В чл. 133, ал. 2 се създава т. 6:
„6. когато за установените с ревизионния
акт задължения има влязло в сила решение
по чл. 134е или 134р.“
§ 8. В дял втори „Отделни административни производства“, глава шестнадесета
„Особени производства“ се създава раздел IIа
с чл. 134а – 134у:
„Раздел IIа
Процедура за разрешаване на спорове между
държави – членки на Европейския съюз, във
връзка със спогодбите за избягване на двойното
данъчно облагане или други международни
договори със сходен характер
Предмет
Чл. 134а. (1) Този раздел урежда правилата за разрешаване на спорове, възникнали
между Република България и други държави
членки („заинтересовани държави членки“)
във връзка с тълкуването и прилагането на
спогодбите за избягване на двойното данъчно
облагане или други международни договори
със сходен характер. За целите на този раздел
въпросът, който поражда спор по изречение
първо, се нарича „спорен въпрос“.
(2) Този раздел урежда и правата и задълженията на засегнатите лица при възникването
на спорове по ал. 1.
Общи положения
Чл. 134б. (1) Всяко засегнато лице има право
да подаде жалба за разрешаване на спорен
въпрос по чл. 134а, ал. 1 до компетентния
орган по този раздел.
(2) Засегнато лице е всяко лице, което е
местно лице за данъчни цели на Република
България или на друга държава членка и
чието данъчно облагане е пряко засегнато
от спорния въпрос.
(3) Компетентен орган в процедурата за
разрешаване на спорове по този раздел е
министърът на финансите или оправомощено
от него длъжностно лице.
(4) Компетентен съд за разглеждане на
жалбите и исканията по този раздел е административният съд по постоянен адрес
или седалището на засегнатото лице. Когато
засегнатото лице няма постоянен адрес или
седалище в страната, споровете се разглеждат
от Административния съд – град София.
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(5) Двойно данъчно облагане по смисъла
на този раздел е облагането на един и същ
облагаем доход или имущество от две или повече държави членки с данъци, които попадат
в обхвата на спогодба или друг международен
договор със сходен характер по чл. 134а, ал. 1,
когато това води до допълнително облагане с
данък, увеличаване на данъчните задължения
или непризнаване на загубите, които биха
могли да бъдат приспаднати от данъчната
печалба.
(6) Когато от този раздел не следва друго,
в процедурата за разрешаване на спорове
понятията се тълкуват според значението им,
определено в посочените актове, към датата
на получаване на първото уведомление за
действието, което поражда или ще породи
спорен въпрос, в следната последователност:
1. съответната спогодба или друг международен договор със сходен характер по
чл. 134а, ал. 1;
2. законодателството в областта на данъците, за които се прилага спогодбата или друг
международен договор със сходен характер
по чл. 134а, ал. 1;
3. други нормативни актове извън тези
по т. 2.
Подаване на жалба
Чл. 134в. (1) Жалбата се подава на български език в срок до три години, считано
от получаването на първото уведомление
за действието, което води или би довело до
спорния въпрос, независимо дали засегнатото
лице използва други средства за правна защита
съгласно българското законодателство или
законодателството на другите заинтересовани държави членки. Жалбата може да бъде
придружена от превод на английски език.
(2) Компетентният орган потвърждава получаването на жалбата в срок до два месеца
от датата на получаването є. В същия срок
уведомява компетентните органи на другите
заинтересовани държави членки за жалбата
и за езика, който ще използва по време на
производството.
(3) Едновременно с подаването по ал. 1
засегнатото лице подава жалбата с идентично
съдържание и приложения и до компетентните
органи на другите заинтересовани държави
членки на съответните езици, като посочва
в нея държавите членки, които са засегнати
от спорния въпрос.
(4) Жалбата може да бъде подадена само до
компетентния орган по чл. 134б, ал. 3, когато
засегнатото лице е местно лице за данъчни
цели на Република България и е:
1. физическо лице, или
2. микро-, малко или средно предприятие,
което не е част от голяма група, по смисъла
на Закона за счетоводството.
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(5) В случаите по ал. 4 компетентният орган уведомява едновременно компетентните
органи на другите заинтересовани държави
членки в срок до два месеца от получаване
на жалбата. Приема се, че засегнатото лице
е подало жалба до всички заинтересовани
държави членки считано от датата на уведомяването.
(6) Приема се, че пред компетентния орган
по чл. 134б, ал. 3 е подадена жалба, когато
компетентен орган на друга заинтересована
държава членка го уведоми за подадена жалба
от засегнато лице, което е местно лице за
данъчни цели на съответната държава членка
и е физическо лице или микро-, малко или
средно предприятие, което не е част от голяма
група съгласно съответното национално законодателство. Жалбата се счита за получена
на датата, на която компетентният орган е
получил уведомлението по изречение първо.
(7) Правилата по ал. 4 и 5 се прилагат и
по отношение на отговорите на искането за
допълнителна информация по чл. 134г, ал. 2,
оттеглянето на жалбата по чл. 134д, ал. 7 и
искането по чл. 134ж, ал. 1.
Съдържание на жалбата
Чл. 134г. (1) Жалбата трябва да съдържа:
1. име/наименование на засегнатото лицежалбоподател, съответно и на пълномощника,
ако се подава от пълномощник, адреса за
кореспонденция, идентификационен номер
за данъчни цели, както и друга информация,
необходима за идентифицирането на жалбоподателя, а при необходимост – и идентификационни данни на всяко друго засегнато лице;
2. посочване на другите заинтересовани
държави членки;
3. данъчните периоди, за които се отнася
спорният въпрос;
4. подробно описание на относимите факти
и обстоятелства по случая с копие от всички
подкрепящи документи, включително:
а) информация за структурата на сделката
и за отношенията между засегнатото лице и
другите страни по съответните сделки;
б) факти, установени добросъвестно в обвързващо споразумение между засегнатото
лице и данъчна администрация на заинтересована държава членка, когато е приложимо;
в) описание на действията, които водят
до спорния въпрос, и датата, на която са
извършени;
г) информация за доходите, получени в
друга държава членка, и за включването им
в облагаемия доход в тази държава членка,
когато е приложимо;
д) информация за данъците, наложени или
които ще бъдат наложени във връзка с доходите по буква „г“ в другата държава членка,
когато е приложимо;
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е) свързаните с обстоятелствата по букви
„а“ – „д“ суми във валутите на заинтересованите държави членки;
5. позоваване на приложимите национални
правила и спогодбата или международния
договор по чл. 134а, ал. 1; когато може да
се приложи повече от една спогодба или договор, засегнатото лице посочва спогодбата
или договора, които следва да се тълкуват
и прилагат във връзка със спорния въпрос;
6. следната информация, предоставена от
жалбоподателя, заедно с копия от всички
подкрепящи документи:
а) обяснение на причините, поради които
засегнатото лице счита, че е налице спорен
въпрос;
б) подробна информация за всички обжалвания и съдебни производства във връзка със
съответните сделки, както и за всички съдебни
решения, свързани със спорния въпрос;
в) поемане на задължение от страна на
засегнатото лице да отговори изчерпателно и
своевременно на всички свързани със спорния
въпрос искания на компетентния орган и да
предостави документация при поискване от
страна на компетентните органи;
г) копие от акта за установяване на данъчни
задължения или друг аналогичен документ,
от който произтича спорният въпрос, както
и всякакви други документи, издадени от органите по приходите, съответно от данъчните
органи на заинтересована държава членка във
връзка със спорния въпрос, ако е приложимо;
д) информация за жалбите, подадени от
засегнатото лице по реда на други процедури
за взаимно споразумение или за разрешаване
на спорове съгласно спогодба за избягване
на двойното данъчно облагане или дру г
международен договор със сходен характер,
както и поемане на задължение от страна на
засегнатото лице, че ще предприеме необходимите действия за прекратяване на тези
процедури в съответствие с чл. 134у, ал. 7,
когато е приложимо;
7. друга информация, която е от значение
за разглеждането на конкретния спорен въпрос по същество.
(2) Компетентният орган може да поиска
допълнителна информация, която счита за
необходима за разглеж дането на спорния
въпрос по същество, в срок до три месеца
от получаването на жалбата. Искания за
допълнителна информация могат да се правят и по време на процедурата по взаимно
споразумение по чл. 134е.
(3) Засегнато лице, което получи искане за
допълнителна информация по ал. 2, отговаря
в срок до три месеца от получаването на искането. Едновременно с това лицето изпраща
копие от отговора и до компетентните органи
на другите заинтересовани държави членки.
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(4) В случаите, когато компетентен орган
на друга заинтересована държава членка е
поискал допълнителна информация, едновременно с това засегнатото лице предоставя
копие от нея и на компетентния орган по
чл. 134б, ал. 3.
(5) Когато жалбата е подадена по реда на
чл. 134в, ал. 4, компетентният орган изпраща
копие от получената допълнителна информация по ал. 3 на компетентните органи на
другите заинтересовани държави членки.
Допълнителната информация се счита за предоставена на всички заинтересовани държави
членки на датата на нейното получаване от
съответните компетентни органи.
Действия след подаването на жалбата
Чл. 134д. (1) Компетентният орган приема
за разглеждане или отхвърля жалбата с решение в срок до 6 месеца от получаването є.
Когато е поискана допълнителна информация
по чл. 134г, ал. 2 или такава информация е
предоставена от компетентен орган на друга
заинтересована държава членка в случаите
по чл. 134в, ал. 6, 6-месечният срок започва
да тече от получаването на информацията от
компетентния орган.
(2) Компетентният орган отхвърля жалбата,
когато е налице едно от следните основания:
1. жалбата не съдържа информацията по
чл. 134г, ал. 1 или в срока по чл. 134г, ал. 3
не е предоставена поисканата допълнителна
информация;
2. не е налице спорен въпрос;
3. жалбата не е подадена в тригодишния
срок по чл. 134в, ал. 1.
(3) Компетентният орган незабавно уведомява засегнатото лице и компетентните органи
на другите заинтересовани държави членки
за решението си по ал. 1. Когато компетентният орган отхвърли жалбата, в решението
се посочват общо причините за това.
(4) Когато компетентният орган по чл. 134б,
ал. 3 или компетентен орган на друга заинтересована държава членка не е взел решение
по жалбата в срока по ал. 1 или в срока,
предвиден в аналогична разпоредба в законодателството на съответната държава членка,
жалбата се счита за приета от съответния
компетентен орган.
(5) Засегнатото лице може да подаде жалба
срещу решението по ал. 1 пред съответния
административен съд, в случай че компетентните органи на всички заинтересовани държави членки са отхвърлили жалбата. Жалбата
се подава в 14-дневен срок от получаването
на последното уведомление за отхвърляне
на жалбата от компетентен орган на заинтересована държава членка. Решението на
административния съд е окончателно и не
подлежи на обжалване. Когато решението
по ал. 1 бъде отменено, жалбата се счита за
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приета от компетентния орган, който уведомява за това компетентните органи на другите
заинтересовани държави членки.
(6) В срока по ал. 1 компетентният орган
може да реши спорния въпрос по същество
без участието на компетентните органи на
другите заинтересовани държави членки.
В този случай той уведомява незабавно засегнатото лице и компетентните органи на
другите заинтересовани държави членки, а
производството по спора се прекратява.
(7) Жалбата може да бъде оттеглена по всяко
време след подаването є от засегнатото лице с
писмено уведомление, изпратено едновременно до компетентния орган по чл. 134б, ал. 3
и до компетентните органи на другите заинтересовани държави членки. Производството
по спорния въпрос се прекратява от датата
на постъпването на уведомлението. Компетентният орган по чл. 134б, ал. 3 незабавно
уведомява другите заинтересовани държави
членки за прекратяването на производството.
(8) Освен в случаите по ал. 6 и 7, производството по спора се прекратява и когато
спорният въпрос престане да съществува.
Компетентният орган незабавно уведомява
засегнатото лице за прекратяването, като
посочва общо причините, на които то се
основава.
(9) Производството по жалбата се прекратява и когато е налице едно от следните
основания:
1. жалбата е отхвърлена от компетентните
органи на всички заинтересовани държави
членки на основание ал. 2 или аналогична
разпоредба в законодателството на съответната държава членка и в срока за обжалване,
предвиден в законодателството на държавите
членки, не е подадена жалба срещу решението на съответния компетентен орган или
във всички заинтересовани държави членки
отхвърлянето е потвърдено с влязъл в сила
акт на компетентен съд;
2. при обжалване на решението на компетентния орган по ал. 5 отхвърлянето на
жалбата е потвърдено от съответния административен съд с влязъл в сила акт;
3. в друга заинтересована държава членка
отхвърлянето на жалбата е потвърдено от
компетентен съд с влязъл в сила акт и националното законодателство на тази държава
не допуска отклонение от него;
4. засегнатото лице е оттеглило жалбата
пред компетентен орган на друга заинтересована държава членка в случаите по чл. 134в,
ал. 6 и компетентният орган по чл. 134б, ал. 3
е уведомен за това.
Взаимно споразумение
Чл. 134е. (1) Когато жалбата е приета за
разглеждане от всички заинтересовани държави членки, компетентният орган по чл. 134б,
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ал. 3 полага усилия да разреши спорния въпрос
по взаимно споразумение съвместно с компетентните органи на другите заинтересовани
държави членки в срок до две години, считано
от последното уведомяване от заинтересована
държава членка за решението є да приеме за
разглеждане жалбата.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен,
но с не повече от една година, по мотивирано писмено искане на компетентен орган на
заинтересована държава членка, отправено
до всички други компетентни органи на заинтересовани държави членки.
(3) Когато в срока по ал. 1 е постигнато
споразумение за разрешаване на спорния
въпрос, въз основа на него компетентният
орган издава решение, за което уведомява
незабавно засегнатото лице.
(4) С постигнатото споразумение окончателно се решава спорният въпрос, а решението,
издадено въз основа на него, е задължително
за всички органи и институции и има изпълнителна сила за засегнатото лице, когато то:
1. приеме решението;
2. декларира, че му е известно, че спорният
въпрос се решава окончателно със споразумението и по отношение на него не могат да
бъдат използвани други средства за правна
защита, и
3. представи доказателства в срок до 60
дни, считано от датата на получаването на
уведомлението по ал. 3, че са предприети
действия за прекратяване на започналите,
но неприключили производства, свързани
с използването на други средства за правна
защита.
(5) Когато са изпълнени условията по ал. 4
и условията съгласно аналогична разпоредба
в законодателството на другите заинтересовани държави членки, решението по ал. 3 се
изпълнява незабавно по реда на този кодекс
независимо от предвидените давностни срокове. Решението не подлежи на обжалване.
(6) Когато в срока по ал. 1 не е постигнато споразумение за разрешаване на спорния
въпрос, компетентният орган уведомява засегнатото лице, като посочва общо причините за
невъзможността да се постигне споразумение.
Разрешаване на спорове от консултативна
комисия
Чл. 134ж. (1) Компетентните органи на
заинтересованите държави членки съставят
консултативна комисия за разрешаване на
спора по искане на засегнатото лице, когато
е изпълнено едно от следните условия:
1. жалбата, подадена от засегнатото лице,
е била отхвърлена на основание, предвидено
в чл. 134д, ал. 2 или в аналогична разпоредба
в законодателството на друга заинтересована
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държава членка, най-малко от един, но не от
всички компетентни органи на заинтересованите държави членки;
2. компетентният орган по чл. 134б, ал. 3
и компетентните органи на заинтересованите държави членки са приели да разгледат
жалбата, подадена от засегнатото лице, но не
са успели да се споразумеят за разрешаването на спорния въпрос в срока, предвиден в
чл. 134е, ал. 1.
(2) Искане по ал. 1, т. 1 може да бъде подадено само когато не е налице висящо производство по чл. 134д, ал. 5 или производство
по обжалване на решението за отхвърляне
на жалбата в друга заинтересована държава
членка, както и когато са изтекли сроковете
за обжалване, предвидени в законодателството
на всички заинтересовани държави членки.
(3) Искането по ал. 1 се подава в писмена
форма в срок до 50 дни, считано от датата на
получаването на уведомлението по чл. 134д,
ал. 3 или чл. 134е, ал. 6, съответно от датата
на постановяването на акта, с който се отменя
отхвърлянето на жалбата в поне една от заинтересованите държави членки. В искането
засегнатото лице декларира обстоятелствата
по ал. 2.
(4) Консултативната комисия се съставя в
срок до 120 дни, считано от датата на получаването на искане по ал. 1, като председателят
є незабавно информира засегнатото лице за
това обстоятелство.
(5) Компетентният орган може да откаже
съставяне на консултативна комисия, когато
спорният въпрос не е свързан с двойно данъчно облагане, като уведомява незабавно за
това засегнатото лице и компетентните органи
на другите заинтересовани държави членки.
(6) Когато консултативната комисия е съставена на основание ал. 1, т. 1, тя приема решение
относно допустимостта на жалбата в срок до
6 месеца, считано от датата на съставянето
є. Решението се съобщава на компетентните
органи на заинтересованите държави членки
в срок до 30 дни от приемането му.
(7) Когато консултативната комисия потвърди с решението по ал. 6, че изискванията
по чл. 134в и 134г са изпълнени, процедурата
по взаимно споразумение по чл. 134е започва
по искане на един от компетентните органи.
(8) Когато искането по ал. 7 е направено
от компетентния орган по чл. 134б, ал. 3, той
уведомява консултативната комисия, компетентните органи на другите заинтересовани
държави членки и засегнатото лице за това.
(9) Когато процедура по взаимно споразумение е започнала по реда на ал. 7, срокът
за разрешаване на спора по чл. 134е, ал. 1
започва да тече от датата на уведомлението
за решението на консултативната комисия за
допустимост на жалбата.

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

(10) Когато не е направено искане за процедура по взаимно споразумение по ал. 7 в
срок до 60 дни, считано от датата на уведомяването по ал. 6 за решението от консултативната комисия, комисията дава становище за
разрешаване на спорния въпрос по чл. 134п,
ал. 1. За целите на чл. 134п, ал. 1 се счита,
че консултативната комисия е съставена на
датата, на която срокът по изречение първо
е изтекъл.
(11) Когато консултативната комисия е
съставена на основание ал. 1, т. 2, тя дава
становище за решаване на спорния въпрос в
съответствие с чл. 134п, ал. 1.
Състав на консултативната комисия
Чл. 134з. (1) Консултативната комисия
за разрешаване на спорове по чл. 134ж има
следния състав:
1. председател;
2. по един представител на всеки компетентен орган на заинтересована държава членка;
3. по един независим експерт, определен от
всеки компетентен орган на заинтересованите
държави членки от списъка по чл. 134и.
(2) По споразумение между компетентните
органи на заинтересованите държави членки
броят на представителите, съответно на независимите експерти по ал. 1, т. 2 и 3, може
да бъде увеличен на двама представители,
съответно на двама независими експерти, за
всеки компетентен орган.
(3) Правилата за определянето на независими експерти се договарят между компе т ен т н и т е орга н и на за и н т ересова н и т е
държави членки. На всеки независим експерт
се определя заместник съгласно правилата
по изречение първо за случаите, когато бъде
възпрепятстван да изпълнява задълженията
си. При липса на договорени правила, определянето на независими експерти се извършва
чрез теглене на жребий.
(4) Представителите на компетентните
органи и независимите експерти избират
председател от списъка на лицата, посочен
в чл. 134и. Председателят е съдия, освен ако
представителите на компетентните органи и
независимите експерти са се договорили друго.
(5) Освен в случаите по чл. 134к компетентен орган може да възрази срещу определянето
на независим експерт, когато е налице едно
от следните основания:
1. лицето е служител на или работи за
една от заинтересованите приходни/данъчни
администрации или е било на такава позиция
в който и да било момент през последните
три години;
2. лицето притежава или е притежавало
съществен дял или право на глас в някое от
засегнатите лица или е било техен служител

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

или консултант в който и да било момент
през последните 5 години преди датата на
определянето му като независим експерт;
3. лицето не предоставя достатъчни гаранции за обективност за разрешаването на
спорния въпрос;
4. лицето е служител на друго лице, което
предоставя данъчни консултации, включително по занятие, или е било на такава позиция
в който и да било момент през последните
три години преди датата на определянето му;
5. друго основание, предварително договорено между компетентните органи на
заинтересованите държави членки.
(6) Компетентен орган може да поиска от
лице, определено като независим експерт или
негов заместник, да декларира наличието на
интерес, взаимоотношения или друго обстоятелство, което може да засегне независимостта
му или което може да породи основателно
съмнение в неговата безпристрастност по
време на производството.
(7) Ограниченията по ал. 5 се прилагат и
за независим експерт, който участва в консултативна комисия, за период 12 месеца,
считано от произнасянето на становището на
комисията, в случай че съответното обстоятелство по ал. 5 би било основание компетентен
орган да възрази срещу включването му в
консултативната комисия.
Списък на независимите експерти
Чл. 134и. (1) Компетентният орган определя три или повече лица, които са компетентни и независими и могат да действат с
безпристрастност и почтеност, за включване
в списъка на независимите експерти, поддържан от Европейската комисия. Списъкът на
независимите експерти се състои от всички
независими експерти, определени от държавите членки.
(2) Независим експерт може да бъде дееспособно пълнолетно лице, което не е осъждано
за умишлено престъпление от общ характер,
има висше икономическо или юридическо
образование, най-малко 8 години професионален или академичен опит в областта на
прякото данъчно облагане, спогодбите за
избягване на двойното данъчно облагане или
трансферното ценообразуване и притежава
високи морални качества.
(3) Компетентният орган предоставя на Европейската комисия имената на определените
от него независими експерти, както и пълна
и актуална информация за професионалния
и академичния им опит, за тяхната компетентност, експертни познания и възможен
конфликт на интереси. Компетентният орган
може да посочи един или повече от определените от него независими експерти, които
могат да бъдат избирани за председател на
консултативната комисия.
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(4) Компетентният орган уведомява незабавно Европейската комисия за всяка промяна
в списъка на независимите лица.
(5) Компетентният орган определя със
заповед реда за включване на независими
експерти в списъка по ал. 1, както и за заличаването им, когато престанат да отговарят
на изискването за независимост.
(6) Компетентният орган може да възрази
срещу оставането на независим експерт в
списъка, поддържан от Европейската комисия, когато са налице основателни съмнения
в неговата независимост, като уведомява
Европейската комисия за това и представя
доказателства.
(7) Когато компетентният орган е уведомен от Европейската комисия за постъпило
възражение и доказателства срещу независим
експерт, посочен от него в списъка по ал. 1,
в срок 6 месеца предприема необходимите
действия за разглеждане на жалбата и решава относно запазването или заличаването на
съответното лице от списъка. Компетентният орган уведомява незабавно Европейската
комисия за решението си.
Определяне на състав на консултативната
комисия от съда
Чл. 134к. (1) Засегнатото лице може да
поиска от съответния административен съд
да определи състава на консул тат ивната
комисия по чл. 134з, когато компетентният
орган не го е направил в срока по чл. 134ж,
ал. 4. Искането се подава в 30-дневен срок
след изтичането на срока по чл. 134ж, ал. 4.
(2) Съдът определя един независим експерт и негов заместник от списъка на независимите експерти, а в случаите по чл. 134з,
ал. 2 – двама независими експерти и техни
заместници. При определ янето им съдът
трябва да съобрази тяхната компетентност и
всички обстоятелства, които осигуряват назначаването на независим и безпристрастен
експерт съгласно чл. 134з.
(3) Съдът определя един представител на
компетентния орган, а в случаите по чл. 134з,
ал. 2 – двама представители, за участие в
консултативната комисия, като задължава
компетентния орган да предостави списък
с лица, които могат да заемат тази позиция.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 съдът се произнася в срок до 30 дни от подаването на
искането. Решението на съда е окончателно.
Съдът съобщава решението на засегнатото
лице и на компетентния орган, който незабавно
уведомява компетентните органи на другите
заинтересовани държави членки.
(5) Когато компетентните органи на всички заинтересовани държави членки не са
определили независими експерти и техни
заместници и засегнатото лице е поискало
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това от съответните компетентни съдилища
или национални органи по назначаването,
определените по този ред независими експерти
избират чрез жребий председателя от списъка,
поддържан от Европейската комисия.
(6) Когато в производството участват повече
от едно засегнато лице, всяко от тях сезира
компетентния съд или орган по назначаването в държавата, на която е местно лице за
данъчни цели, за определяне на независими
експерти и техни заместници.
Aлтернативнa комисия за разрешаване на
спорове
Чл. 134л. (1) Компетентните органи на
заинтересованите държави членки могат да
се договорят за съставянето на алтернативна
комисия за разрешаване на спорове вместо
консултативна комисия, която да представи
становище за разрешаване на спорния въпрос
в съответствие с чл. 134п.
(2) Алтернативната комисия по ал. 1 може
да бъде и комисия с постоянен характер,
създадена от компетентните органи на държавите членки за алтернативно разрешаване
на спорове.
(3) По своя състав и структура алтернативната комисия може да се различава
от консултативната комисия. Правилата по
чл. 134з, ал. 5 – 7 се прилагат съответно и
по отношение на алтернативната комисия.
(4) Алтернативната комисия може да прилага всякакви процедури и способи за разрешаване на спорния въпрос по обвързващ начин,
прилагани в арбитражните производства.
(5) Компетентните органи на заинтересованите държави членки приемат правилник
за дейност та на алтернативната комиси я
в съответствие с чл. 134м. Освен ако не е
предвидено друго в правилника, по отношение на алтернативната комисия се прилагат
съответно чл. 134н и 134о.
Правилник за дейността
Чл. 134м. (1) Компетентният орган уведомява засегнатото лице в срока по чл. 134ж,
ал. 4 за съставяне на консултативна комисия,
съответно на алтернативна комисия за разрешаване на спорове, за следното:
1. правилника за дейността на консултативната комисия или на алтернативната комисия;
2. срока, в който трябва да бъде прието
становището във връзка с разрешаването на
спорния въпрос;
3. приложимите разпоредби в националното законодателство на заинтересованите
държави членки, включително приложимите
спогодби или други международни договори
със сходен характер.
(2) Правилникът за дейността се подписва
от компетентните органи на заинтересованите
държави членки, които са страни по спора.
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(3) Правилникът за дейността съдържа:
1. описание на спорния въпрос;
2. правилата, по които компетентните органи на държавите членки постигат съгласие
във връзка с правните и фактическите въпроси,
които трябва да бъдат решени;
3. структурата на органа за разрешаване
на спорове, който може да бъде консултативна комисия или алтернативна комисия,
както и вида на процедурата за алтернативно
разрешаване на спорове, ако се различава от
процедурата на независимо становище, прилагана от консултативната комисия;
4. сроковете за провеждане на процедурата
за разрешаване на спорове;
5. състава на комисията, включително броя
и имената на членовете, подробна информация
за тяхната компетентност и квалификации,
както и оповестяване на евентуален конфликт
на интереси на членовете;
6. правилата за участие на засегнатото лице
и трети страни в производството, размяната
на книжа, информацията и доказателствата,
разходите, вида на процедурата за разрешаване
на спорове и всички други процедурни или
организационни въпроси;
7. логистичната организация на производството и приемане на становището от
комисията.
(4) Когато консултативната комиси я е
съставена съгласно чл. 134ж, ал. 1, т. 1, правилникът за дейността съдържа единствено
информацията, посочена в ал. 3, т. 1, 4 – 6.
(5) Когато правилникът за дейността е
непълен или засегнатото лице не е било
уведомено по ал. 1, дейността на комисията
се осъществява въз основа на стандартен
правилник за дейността, утвърден от Европейската комисия.
(6) Когато засегнатото лице не е уведомено
за правилника за дейността в срока по ал. 1,
председателят и независимите експерти изготвят правилник въз основа на стандартния
образец по ал. 5 и го изпращат на засегнатото лице в срок до две седмици от датата
на съставянето на консултативната комисия,
съответно на алтернативната комисия. Когато
председателят и независимите експерти не са
постигнали съгласие относно правилника за
дейността или не уведомят за него засегнатото лице, засегнатото лице може да поиска
от съответния административен съд или от
съответния компетентен съд на друга заинтересована държава членка да ги задължи да
изготвят правилник.
Разходи за производството
Чл. 134н. (1) Освен когато компетентните
органи са се договорили друго, заинтересованите държави членки си поделят поравно
следните разходи за осъществяване на производството по този раздел:
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1. разходите на независимите експерти,
които са в размер, равен на средната стойност
на обичайната сума, възстановявана на висши
държавни служители на заинтересованите
държави членки, и
2. хонорарите на независимите експерти,
когато е приложимо, в размер до 1000 евро
или левовата им равностойност на човек на
ден – за всеки ден, през който консултативната
комисия, съответно алтернативната комисия,
заседава.
(2) Разходите, направени от засегнатото
лице, са за негова сметка.
(3) Разходите, посочени в ал. 1, т. 1 и
2, се поемат от засегнатото лице, когато
компетентните органи на заинтересованите
държави членки постигнат съгласие за това
и засегнатото лице:
1. е направило уведомление за оттегляне
на жалбата съгласно чл. 134д, ал. 7, или
2. е отправило искане за съставяне на
консултативна комисия след отхвърляне на
жалбата на основание чл. 134д, ал. 2 или
аналогична разпоредба в законодателството
на друга заинтересована държава членка и
консултативната комисия потвърди решението на съответните компетентни органи за
отхвърлянето.
Информация, доказателства и изслушвания
Чл. 134о. (1) Когато компетентните органи
на заинтересованите държави членки са постигнали съгласие за това, засегнатото лице
може да представи всякакви документи, данни
и други доказателства в производството по
чл. 134ж, които могат да бъдат от значение
за становището на консултативната комисия,
съответно на алтернативната комисия.
(2) По искане на консултативната комисия, съответно на алтернативната комисия,
засегнатото лице и компетентните органи на
заинтересованите държави членки са длъжни
да предоставят всички документи, данни и
други доказателства, които са от значение за
производството.
(3) Компетентният орган може да откаже
да предостави информация по ал. 2, когато е
налице едно от следните основания:
1. получаването на информацията изисква
прилагането на админист ративни мерк и,
които не са в съответствие с българското
законодателство;
2. информацията не може да бъде получена
съгласно българското законодателство;
3. информацията представлява търговска,
стопанска, промишлена или професионална
тайна или търговски процес;
4. разкриването на информацията би противоречало на обществения ред.
(4) Засегнатото лице може по свое искане
и със съгласието на компетентните органи на
заинтересованите държави членки да присъст-
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ва на заседание на консултативната комисия,
съответно на алтернативната комисия, лично
или чрез представител.
(5) По искане на комисията засегнатото
лице е длъжно да се яви пред нея лично или
чрез представител.
(6) Засегнатото лице и неговият представител представят декларация пред компетентните органи, с която се задължават да
пазят в тайна информацията, до която имат
достъп в производството по разрешаване на
спорове, когато това бъде изискано в хода на
производството.
Становище на консултативната комисия,
съответно на алтернативната комисия
Чл. 134п. (1) Консултативната комисия,
съответно алтернативната комисия, представя своето становище в писмен вид на
компетентните органи на заинтересованите
държави членки в срок до 6 месеца след датата на съставянето є. Срокът по изречение
първо може да бъде удължен с три месеца,
когато поради естеството на спорния въпрос
комисията реши, че за представянето на становище е необходим по-дълъг срок. Комисията
уведомява засегнатото лице и компетентните
органи на заинтересованите държави членки
за удължаването на срока.
(2) Консултативната комисия, съответно
алтернативната комисия, основава становището си на разпоредбите на приложимата
спогодба или на друг международен договор
със сходен характер и на приложимите национални правила.
(3) Консултативната комисия, съответно
алтернативната комисия, приема становището
си с обикновено мнозинство. При липса на
мнозинство гласът на председателя е определящ за окончателното становище.
(4) Председателят съобщава становището
на комисията на компетентните органи на
заинтересованите държави членки.
Окончателно решение
Чл. 134р. (1) Компетентните органи на
заинтересованите държави членки постигат
съгласие и приемат окончателно решение за
разрешаване на спорния въпрос в срок до 6
месеца след получаването на становището
на консултативната комисия, съответно на
алтернативната комисия.
(2) Становището на консултативната комисия, съответно на алтернативната комисия, е
задължително за компетентните органи при
вземане на окончателното решение само когато компетентните органи не са постигнали
съгласие за разрешаването на спорния въпрос
в срока по ал. 1.
(3) Компетентният орган уведомява незабавно засегнатото лице за окончателното
решение за разрешаването на спорния въпрос.
Когато в 30-дневен срок от вземане на реше-
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нието засегнатото лице, което е местно лице
за данъчни цели на Република България, не
е уведомено за него, то може да поиска от
съответния административен съд да задължи
компетентния орган да му предостави окончателното решение.
(4) Окончателното решение има изпълнителна сила за засегнатото лице, при условие
че в 60-дневен срок, считано от датата на
получаването на уведомлението по ал. 3, приеме решението и декларира, че му е известно,
че спорният въпрос се решава окончателно
с влизането в сила на решението и по отношение на него не могат да бъдат използвани
други средства за правна защита, съответно
изпълни условията за влизане в сила на решението съгласно аналогична разпоредба в
законодателството на другите заинтересовани
държави членки.
(5) Окончателното решение не подлежи на
обжалване и се изпълнява незабавно по реда
на този кодекс независимо от предвидените
давностни срокове, освен когато компетентен съд на заинтересована държава членка
постанови, че по отношение на независим
експерт не са били изпълнени условията за
независимост по чл. 134з, ал. 5 или аналогична
разпоредба в законодателството на съответната
държава членка.
(6) Окончателното решение за разрешаване
на спора е задължително по отношение на
спорния въпрос за компетентния орган и за
всички органи и институции.
(7) Когато окончателното решение не е
изпълнено от компетентния орган по приходите, засегнатото лице може да поиска от
съответния административен съд да задължи
органа за изпълнението му.
Изпълнение на влязло в сила решение за
разрешаване на спора
Чл. 134с. (1) Когато по спорния въпрос
няма издаден ревизионен акт, засегнатото
лице подава дек ларация или коригираща
декларация по чл. 104 в тримесечен срок от
влизането в сила на решението по чл. 134е
или 134р. Декларация не подава лице, за което
няма задължение за деклариране по Закона
за корпоративното подоходно облагане или
Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) Когато засегнатото лице не подаде
декларация или в декларацията се установят
несъответствия с влязлото в сила решение
по чл. 134е или чл. 134р по спорния въпрос,
органът по приходите може да издаде акт по
чл. 107.
(3) Когато по спорния въпрос е издаден
ревизионен акт, който не е бил обжалван по
съдебен ред, се прилага чл. 133, ал. 2, т. 6.
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(4) Въз основа на влязло в сила решение
по спорния въпрос засегнатото лице може да
подаде искане за прихващане или възстановяване в срока по ал. 1, ако този срок изтича
след срока по чл. 129, ал. 1.
Публичност
Чл. 134т. (1) Компетентният орган може да
се съгласи окончателното решение по чл. 134р
да бъде публикувано в неговата цялост в централния регистър, поддържан от Европейската
комисия, при изразено съгласие от страна на
засегнатото лице и компетентните органи на
другите заинтересовани държави членки.
(2) Когато компетентен орган или засегнатото лице не дадат съгласие за публикуване
на окончателното решение в неговата цялост,
в централния регистър се публикува резюме
на решението. Резюмето включва общо описание на спорния въпрос, датата, съответните
данъчни периоди, правното основание, стопански сектор, кратко описание на крайния
резултат, както и описание на използвания
метод на арбитраж.
(3) Компетентният орган изпраща информацията по ал. 2 на засегнатото лице преди
нейното публикуване. В срок до 60 дни от получаването на информацията засегнатото лице
може да поиска от компетентните органи да
не се публикува информация, която се отнася
за каквато и да било търговска, стопанска,
промишлена или професионална тайна или
търговски процес, както и информация, която
противоречи на обществения ред.
(4) Информацията по ал. 1 и 2 се публикува
по образец, утвърден от Европейската комисия.
(5) Компетентният орган предоставя незабавно на Европейската комисия информацията, която се публикува в съответствие с
ал. 2 и 3.
Конкуренция с други производства
Чл. 134у. (1) Засегнатото лице може да използва процедурите, предвидени в този раздел,
независимо че спорният въпрос е решен с
влязъл в сила акт, с изключение на случаите,
когато има влязло в сила съдебно решение.
(2) Разглеждането на спорния въпрос в
процедура по този раздел не възпрепятства
започването или продължаването на съдебни,
административнонаказателни или наказателни производства във връзка със спорния
въпрос.
(3) Когато спорният въпрос е предмет на
разглеждане в съдебно производство по ал. 2,
производството по жалбата по чл. 134д и 134е
се спира до произнасянето на съда с влязъл
в сила акт. Когато съдебното производство е
спряно или завърши с акт, различен от съдебно
решение, производството по този раздел се
възобновява, като сроковете по чл. 134д, ал. 1
и 6 и чл. 134е, ал. 1 и 2 започват да текат от
датата, на която актът е влязъл в сила.
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(4) Когато съдебното производство с предмет спорния въпрос по ал. 3 завърши с влязло
в сила съдебно решение, компетентният орган
уведомява компетентните органи на другите
заинтересовани държави членки за него, като:
1. производството по взаимно споразумение
по чл. 134е се прекратява, считано от датата
на уведомяването на компетентните органи
на другите заинтересовани държави членки,
когато съдебното решение е постановено, преди да бъде постигнато съгласие за решаване
на спорния въпрос по взаимно споразумение
по чл. 134е;
2. компетентният орган отказва съставяне
на консултативна комисия, когато съдебното
решение е постановено, преди засегнатото
лице да подаде искане за разрешаване на спора
по чл. 134ж, в случай че спорният въпрос е
останал неразрешен по време на процедурата
по взаимно споразумение по реда на чл. 134е;
3. производството за разрешаване на спорове от консултативна комисия, съответно
от алтернативна комисия, се прекратява, когато съдебното решение е постановено след
подаването на искане по чл. 134ж и преди
комисията да е представила становището си
на компетентните органи на заинтересованите
държави членки по реда на чл. 134п.
(5) Когато е започнало наказателно производство по ал. 2 за престъпление против
данъчната система по чл. 255 и 255а от Наказателния кодекс, производството по този раздел
се спира до приключването на наказателното
производство с влязъл в сила акт. При приключване на наказателното производство с
влязъл в сила акт, с който се налага наказание
за престъпление по изречение първо, компетентният орган уведомява компетентните
органи на другите заинтересовани държави
членки за него и производството по този раздел
се прекратява, съответно компетентният орган
отказва съставяне на консултативна комисия.
(6) Производството по този раздел се прекратява и в случай че компетентният орган
е уведомен от компетентен орган на друга
държава членка за прекратяване на производството за разрешаване на спора въз основа
на обстоятелства, предвидени в разпоредби
на законодателството на съответната заинтересована държава членка.
(7) Започналите процедури за разрешаване на спорове съгласно спогодба или друг
международен договор със сходен характер,
които се тълкуват или прилагат във връзка
със спорния въпрос, се прекратяват с подаването на жалба по чл. 134в, считано от датата
на първото получаване на жалбата от страна на компетентен орган на заинтересована
държава членка.“
§ 9. В чл. 142б, ал. 6 думите „да я събира
по реда на друг закон“ се заменят с „или не
е била задължена да я събира по друг ред“.
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§ 10. В чл. 142н, ал. 2, т. 1 се създава изречение второ: „За тази цел информацията,
указваща, че титулярят на сметката е местно лице на юрисдикция, включва място на
учредяване или създаване или адрес в тази
юрисдикция.“
§ 11. В чл. 143х се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“
се заличават.
2. Алинея 5 се отменя.
3. В ал. 6 думите „Когато крайното предприятие майка на МГП не е местно лице за
данъчни цели на Република България, отчет“
се заменят с „Отчет“ и думите „ал. 3 или 4“
се заменят с „ал. 1, 3 или 4“.
§ 12. В чл. 147, ал. 3, изречение първо думите „по местонахождението на решаващия
орган“ се заменят с „в чийто съдебен район
е постоянни ят адрес или седа лището на
жалбоподателя към момента на извършване
на първото действие по осъществяване на
данъчно-осигурителния контрол от органите
по приходите“.
§ 13. В чл. 171, ал. 2 думите „или изпълнението“ се заменят с „изпълнението“, а
накрая се добавя „или е подадена жалба за
разрешаване на спор по глава шестнадесета,
раздел IIа“.
§ 14. В чл. 156, ал. 5 думите „по местонахождението му“ се заменят с „в чийто съдебен
район е постоянният адрес или седалището на
жалбоподателя към момента на извършване
на първото действие по осъществяване на
данъчно-осигурителния контрол от органите
по приходите“.
§ 15. В чл. 278а се правят следните допълнения:
1. В наименованието накрая се добавя „или
изготвяне на документация за трансферно
ценообразуване“.
2. Създават се ал. 5 – 8:
„(5) Лице, което не изготви местно досие
по глава осма „а“, се наказва с имуществена
санкция до 0,5 на сто от общата стойност на
сделките, за които е трябвало да бъде изготвена документацията. За целите на изречение
първо при предоставяне или получаване на
заем общата стойност на сделката е неговият размер. Счита се, че местното досие не е
изготвено, когато същото не е представено
при поискване от орган по приходите в определения от него срок.
(6) Лице, което не разполага с обобщено
досие по чл. 71г, когато е задължено за това,
се наказва с имуществена санкция в размер
от 5000 до 10 000 лв.
(7) Лице, което посочи неверни или непълни данни в документацията за трансферно
ценообразуване по глава осма „а“, се наказва
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с имуществена санкция в размер от 1500 лв.
до 5000 лв.
(8) При повторно нарушение по ал. 5 – 7 се
налага имуществена санкция в двоен размер.“
§ 16. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 3, буква „е“ се създава изречение
второ: „За целите на дял първи, глава осма
„а“ размерът на участието по буква „е“ е 25
на сто от дяловете или акциите, издадени с
право на глас.“;
б) точка 9 се изменя така:
„9. „Трансферно ценообразуване“ е ценообразуване по сделки между свързани лица.“;
в) в т. 34, 35, 39 и 41 след думите „по смисъла
на“ се добавя „дял първи, глава осма „а“ и“;
г) създава се т. 47:
„47. „Нематериално благо“ по смисъла
на дял първи, глава осма „а“ е имущество,
различно от материален или финансов актив,
което се притежава или контролира с цел
използване в стопанската дейност и за чието
предоставяне или прехвърляне би било получено възнаграждение, ако се осъществява
в сделка между независими лица при съпоставими условия.“
2. В § 1а, т. 28 след думите „съгласно законодателството“ се добавя „или практиката“.
3. В § 2б след думите „(ОВ, L 146/8 от
3 юни 2016 г.)“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а накрая се добавя „и на Директива
(ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври
2017 г. относно механизми за разрешаване
на спорове във връзка с данъчното облагане
в Европейския съюз (OB, L 265/1 от 14 октомври 2017 г.)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Образуваните в административните
съдилища до влизането в сила на този закон
съдебни производства по чл. 34, ал. 5, чл. 75,
ал. 2, чл. 147, ал. 3 и чл. 156, ал. 5 се довършват по досегашния ред.
§ 18. Първата година, за която се изготвя
документация за трансферно ценообразуване
по реда на глава осма „а“, е 2020 г.
§ 19. Правилата на чл. 134а – 134у се прилагат за жалби, подадени след 1 юли 2019 г.
по спорни въпроси, свързани с доходите или
имуществото, отнасящи се за данъчни периоди,
които започват на или след 1 януари 2018 г.
§ 20. Компетентният орган по чл. 134б, ал. 3
уведомява Европейската комисия за предприетите мерки и наложените административни
наказания за нарушение на задължението
за опазване в тайна на информацията, до
която лицата имат достъп в процедурата по
разрешаване на спорове по чл. 134а – 134у
с цел предоставяне на тази информация на
държавите членки.
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§ 21. Крайно предприятие майка на МГП,
което е местно лице за данъчни цели на
Република България и което до влизането в
сила на този закон отговаря на изискването
на чл. 143х, ал. 5, не предоставя отчет по
държави по чл. 143ф за 2019 г.
§ 22. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.;
изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и
110 от 2008 г., бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от
2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 8 и 98 от 2011 г.,
бр. 50 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 101 от
2015 г., бр. 43, 51 и 95 от 2016 г., бр. 103 от
2017 г. и бр. 13 от 2019 г.) се правят следните
допълнения:
1. В ч л. 40, а л. 5 нак ра я след д у мата
„година“ се добавя „чрез Информационната
система за финансово управление и контрол
и вътрешен одит“.
2. В § 1 от допълнителната разпоредба се
създава т. 10:
„10. „Информационна система за финансово
управление и контрол и вътрешен одит“ е електронна система, поддържана от министъра на
финансите, съдържаща информация за звената
за вътрешен одит в публичния сектор, сертифицираните вътрешни одитори, реда и начина
за организиране и провеждане на изпити за
придобиване на сертификат „вътрешен одитор
в публичния сектор“, законодателството и
методологията, свързани с осъществяването
на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор.“
§ 23. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91,
100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г.,
бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и
97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г.,
бр. 15, 91, 98, 102, 103 и 105 от 2018 г. и бр. 24
от 2019 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 47в ал. 4 се изменя така:
„(4) Алинея 1 не се прилага за:
1. данъчно задължено лице, което се облага
по реда на част пета от този закон;
2. контролирано чуждестранно дружество,
което за дейността си в държавата, в която
е местно лице за данъчни цели, се облага с
алтернативни форми на облагане.“
2. В чл. 47г:
а) в ал. 3 след думите „приспада последователно“ се добавя „до изчерпването є през
следващите 5 години“ и накрая думите „през
следващите 5 години“ се заличават;
б) в ал. 7 след думите „с помощта на“ се
добавя „необходимите за съответната дейност“
и след думите „активи и“ се добавя „/или“.
3. В чл. 172 ал. 1 се изменя така:
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„(1) Правото на преотстъпване по реда на
тази глава се преустановява при прехвърляне
на предприятие по чл. 15 от Търговския закон
и при преобразуване на данъчно задължено
лице, с изключение на преобразуване чрез
промяна на правната форма по реда на чл. 264
от Търговския закон.“
§ 24. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 2, § 15, § 16, т. 1 и § 18, които
влизат в сила от 1 януари 2020 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 31 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
6148
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
съсловната организация на магистър-фармацевтите (обн., ДВ, бр. 75 от 2006 г.; изм.,
бр. 105 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 13 и
71 от 2008 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 и 101 от
2010 г. и бр. 102 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 думите „провежда и регистрира“
се заменят с „провежда, регистрира и контролира“.
2. В т. 10 думата „сродни“ се заличава.
3. В т. 11 след думата „членове“ се добавя
„и техните семейства в случай на нужда“.
4. В т. 12 думата „извършва“ се заменя с
„осъществява“.
5. Създават се т. 13 и 14:
„13. оказва съдействие на държавните органи, органите на съдебната власт и на длъжностни лица при или по повод изпълнение на
техните правомощия;
14. осъществява други дейности, посочени
в закон.“
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§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Представителите по ал. 1 се избират
от общите събрания на регионалните колегии
при норма на представителство един делегат
на 15 членове. При брой на членовете на
регионалната колегия, който е с повече от 5
души над нормата на представителство, броят
на делегатите се увеличава с един.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Делегатите по ал. 2 се избират не
по-късно от 30 дни преди определената дата
на провеждане на заседанието на конгреса
на БФС.“
3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Когато в срока по ал. 3 са избрани
по-малко от половината делегати по ал. 2,
по данни на регионалните фармацевтични
колегии според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете
на БФС, конгресът се отлага с два месеца.
(5) Когато след изтичането на двумесечния срок по ал. 4 не са избрани повече от
половината делегати по ал. 2, по данни на
регионалните фармацевтични колегии според
списъчния състав по националния електронен
регистър на членовете на БФС, конгресът на
БФС се свиква от министъра на здравеопазването в едномесечен срок.
(6) Членовете на органите на БФС на
национално равнище вземат участие в заседанията на конгреса по право, като имат
право на глас, ако са избрани за делегати
от съответната регионална колегия, в която
членуват.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 7.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „представители“ се заменя
с „по реда на чл. 7, ал. 2 делегати“.
2. В ал. 2 думите „от делегатите“ се заменят с „от общия брой на делегатите“, а
след думата „присъстващите“ се добавя „на
заседанието“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При липса на кворум конгресът се
отлага с един час, след което се провежда
с присъстващите делегати, които не могат
да бъдат по-малко от половината от общия
брой на делегатите на регионалните фармацевтични колегии според списъчния състав
по национа лни я елек т ронен регист ър на
членовете на БФС.“
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 думите „всяка година“ се заменят с „ежегодно и се обнародва в „Държавен
вестник“.
2. Създават се т. 9, 10, 11 и 12:
„9. приема правила за водене и поддържане
на регистрите на членовете на БФС;
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10. осъществява други дейности, предвидени в устава на организацията;
11. оказва съдействие на държавните органи, органите на съдебната власт и на длъжностни лица при или по повод изпълнение
на техните правомощия;
12. осъществява други дейности, посочени
в закон.“
§ 5. В чл. 14, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „съвет“ се добавя
„на БФС“.
2. Създават се нови т. 2 и 3:
„2. контролира съответствието на взетите от управителния съвет на регионалните
колегии на БФС решения с решенията на
органите на национално равнище и тяхното
изпълнение и в случай на несъответствие
сезира контролната комисия на съответната
регионална фармацевтична колегия;
3. свиква общо събрание на регионалната
фармацевтична колегия, в случай че контролната комисия на съответната регионална
фармацевтична колегия не свика такова при
условията и в срока по чл. 27, ал. 2, т. 4; общото събрание се свиква чрез публикуване
на покана на интернет страницата на БФС
не по-късно от 30 дни преди определената
дата на събранието;“.
3. Създава се т. 4:
„4. разглежда отчетите по чл. 22, ал. 1,
т. 7 и се произнася по тях;“.
4. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 5 и 6.
§ 6. В чл. 16, ал. 2 се създава т. 6:
„6. осъществява контрола по чл. 5, ал. 1,
т. 6.“
§ 7. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се формира на
делегатски принцип при норма на представителство един делегат на трима членове.
(2) Общото събрание се свиква на редовни
заседания веднъж годишно и на извънредни
заседания.
(3) Редът за свикване на общо събрание
по ал. 2, правилата за работа и за вземане
на решения се определят в устава на регионалната фармацевтична колегия.
(4) Поканата за свикване на редовно заседание по ал. 2 се публикува на интернет
страницата на БФС не по-късно от 30 дни
преди определената дата на заседанието.
(5) Поканата за свикване на извънредно
заседание по ал. 2 се публикува на интернет
страницата на БФС не по-късно от 14 дни
преди определената дата на заседанието.“
§ 8. В чл. 22, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

„5. приема отчетите за дейността на контролната комисия и на комисията по етика
и качество на колегията и взема решения
по тях;“.
2. Създава се нова т. 7:
„7. приема годишния отчет за дейността на
колегията и годишния отчет за изпълнението
на бюджета по т. 2 на колегията и ги изпраща
на контролната комисия по чл. 14, ал. 1;“.
3. Досегашната т. 7 става т. 8.
§ 9. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се смята
за законно проведено при присъствието на
две трети от избраните делегати. Уставът се
приема с квалифицирано мнозинство от две
трети от избраните делегати, а всички останали решения – с обикновено мнозинство
от присъстващите на заседанието делегати.
(2) При липса на кворум заседанието се
отлага с един час, след което се провежда
с присъстващите на заседанието делегати,
които не могат да бъдат по-малко от половината от общия брой на делегатите на общото
събрание.“
§ 10. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 6:
„6. изготвя годишен отчет за дейността на
колегията и годишен отчет за изпълнението
на бюджета на колегията и ги предлага за
приемане от общото събрание по чл. 22, ал. 1;“.
2. Досегашните т. 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 7, 8, 9 и 10.
§ 11. В чл. 27, ал. 2 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „както и съответствието им с решенията на органите
на национално равнище, включително при
решение на контролната комисия на БФС“.
2. Създава се т. 4:
„4. при констатирани нарушения на решенията на органите на национално равнище на
БФС свиква извънредно заседание на общото
събрание на регионалната фармацевтична
колегия в 30-дневен срок от получаването на
решението на контролната комисия на БФС.“
§ 12. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 т. 4 се отменя.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Обстоятелствата относно наложените
наказания на членовете на БФС при подновяване на членството се установяват служебно.“
§ 13. В чл. 32 ал. 5 се изменя така:
„(5) В срок до един месец от вписването
в регистъра по чл. 31, ал. 1 управителният
съвет на БФС издава членска карта по образец, утвърден от БФС.“
§ 14. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) Управителният съвет на съответната
регионална фармацевтична колегия уведомява
управителния съвет на БФС за всички вписани
обстоятелства в регистъра є чрез отразяването им в националния електронен регистър
в съответствие с правилата по чл. 12, т. 9.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги,
и органите на съдебната власт, пред които
следва да се установят обстоятелства, вписани
в националния електронен регистър по чл. 5,
ал. 1, т. 4, или на които са необходими данни,
налични в националния електронен регистър
по чл. 5, ал. 1, т. 4, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено
посочване на уникален идентификационен
номер от националния електронен регистър на
членовете на БФС в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или
от подателите представяне на доказателства за
вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
Заключителни разпоредби
§ 15. (1) Регионалните фармацевтични колегии на БФС провеждат избор на делегати за
общо събрание на колегията в съответствие с
чл. 21, ал. 1 в срок до два месеца от влизането
в сила на този закон.
(2) Регионалните фармацевтични колегии
на БФС провеждат общи събрания за избор
на делегати в съответствие с чл. 7 в срок до
4 месеца от влизането в сила на този закон,
като избраните делегати формират следващото
редовно заседание на конгрес на БФС.
§ 16. В Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от
2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65
от 2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23,
41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г.,
бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от
2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2015 г. – бр. 12 от 2015 г.; изм., бр. 48 от 2015 г.,
бр. 43 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 84,
91 и 102 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) в чл. 259,
ал. 1, т. 4 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Думата „утвърждава“ се заменя с „приема“.
2. Създава се изречение второ: „Фармакотерапевтичните ръководства се приемат с наредби и се обнародват в „Държавен вестник“.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 31 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
6150
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 483
ОТ 6 АВГУСТ 2019 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци, от находище „Старо
Оряхово 3“, разположено в землището на
с. Старо Оряхово, община Долни чифлик,
област Варна, на „ЕСКАНА“ – АД, гр. Варна
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства (ЗПБ) – строителни материали – пясъци, представляващи изключителна държавна
собственост, от находище „Старо Оряхово 3“,
разположено в землището на с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна,
описано в Акт за изключителна държавна
собственост № 1648 от 19 март 2018 г., която
се извършва със средства на концесионера и
на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
182,5 дка, която съвпада с площта на находище
„Старо Оряхово 3“ и е индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 11
включително в Координатна система „1970 г.“
съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Оп редел я п ряко за концесионер
„ЕСК АНА“ – А Д, г р. Варна – т и т ул я р на
Удостоверение за търговско откритие № 540
от 26 октомври 2017 г., издадено от министъра
на енергетиката.
6. Концесията се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване и/или
одобряване от министъра на енергетиката
на проектите и на плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките и условията
в Решението по оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС) № ВА-2/2017 г.
на директора на Регионалната инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) – Варна.
Решението е приложение, неразделна част от
проекта по т. 7.2.3.1.
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6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти,
включително на горите и земите в национални
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания
за обектите с обществено предназначение по
§ 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на
Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и забраните
и ограниченията в Плана за управление на
речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Черноморски район за басейново управление на
водите около съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване, за които няма определена
санитарно-охранителна зона;
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващите се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
министъра на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията
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не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местни и/или републикански
пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – пясъци, в границите на
находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясъци;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Старо Оряхово 3“, складиране,
преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрените проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
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спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с план за управление на
минните отпадъци, одобрен от министъра на
енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или за одобряване на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът уведомява
РИОСВ – Варна, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на
нормативната уредба по опазване на околната
среда преди съгласуването на измененията
и/или допълненията на цялостния проект с
министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и за първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация и/или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на
проекта за ликвидация и/или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация и/или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи за
всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
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недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти,
включително на горите и земите в национални
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя в срокове, при условия
и по ред, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества пясъци
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърш и л и к ви да ц и я и/и л и
консерва ц и я на м и н нодоби вн и я обек т и
рекултивация на засегнатите земи за своя
сметка, при условия и в срокове, определени
в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
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7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1
и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и/или по
договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 30 528 лв. и се предоставя
не по-късно от 14 дни след датата на подписването на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
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8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на
сто от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане за
единица добито подземно богатство по т. 9.3 не
може да бъде по-нисък от стойността, получена
съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в“ – пясък
и чакъл, и ал. 4 от методиката – приложение
№ 4 към чл. 11 от наредбата по т. 9.3, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май
1998 г. относно краткосрочната статистика, и
Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския
парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за
изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на
Съвета относно краткосрочната статистика.
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9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от сумата, определена на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 24 000 тона/
шестмесечие добити пясъци, и предвидените
стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за тяхното определяне.
9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по
бюджета на Община Долни чифлик част от
извършеното концесионно плащане в размер
50 на сто, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „ЕСК АНА“ – АД,
гр. Варн а, в срок до 6 месеца от влизането
в сила на решението за предоставяне на
концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище
„Старо Оряхово 3“
Координатна система „1970 г.“
Точка
№

Координати
X (север), м

Y (изток), м

1.

4660034.1

9632064.9

2.

4659990.3

9632373.8

3.

4659984.0

9632411.0

4.

4659867.0

9632534.0
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Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

5.

4659772.0

9632576.0

6.

4659707.0

9632560.0

7.

4659647.0

9632433.0

8.

4659574.0

9632400.0

9.

4659881.5

9631800.0

10.

4659918.1

9632046.9

11.
6312

4660005.3

9632063.7

РЕШЕНИЕ № 484
ОТ 6 АВГУСТ 2019 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясъци и чакъли, от находище
„Гарговското“, разположено в землището на
с. Славовица, община Долна Митрополия,
област Плевен, на „Огнеупорни глини“ – АД,
гр. Плевен
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства (ЗПБ) – строителни материали – пясъци и чакъли, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Гарговското“, разположено в землището на
с. Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен, описано в Акт за изключителна
държавна собственост № 1586 от 11 октомври
2016 г., утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се
извършва със средства на концесионера и на
негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
89,6 дка, която съвпада с площта на утвърдените запаси и е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 20 в Координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на предоставяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Огне
упорни глини“ – АД, гр. Плевен – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 510
от 11 март 2016 г., издадено от министъра на
енергетиката.

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване и/или
одобряване от министъра на енергетиката на
проектите и на плановете по т. 7.2.3, изготвени
въз основа на мерките и условията в Решение № ПН 41 ПР от 2015 г. на директора на
Регионалната инспекция по околната среда
и водите (РИОСВ) – Плевен. Решението е
приложение – неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти,
включително на горите и земите в национални
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания
за обектите с обществено предназначение по
§ 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на
Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване и забраните, и ограниченията в Планa за управление на речните
басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. за Дунавския
район около съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване, за които няма определена
санитарно-охранителна зона;
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
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6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
министъра на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, в границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясъци и чакъли;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Гарговското“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
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7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрените проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и представи за съгласуване и/или за одобряване на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
за първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка при възникнала необходимост от
това; при необходимост от изменения и допълнения на цялостния проект концесионерът да
уведоми РИОСВ – Плевен, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията на цялостния
проект с министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и за първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
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7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи за
всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти,
включително на горите и земите в национални
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества пясъци
и чакъли и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. да съгласува реда и начина на пребиваване на специалистите и за извършване
на дейностите с директора на Регионална
дирекция „Гранична полиция“ – Русе;
7.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
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7.2.11. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка,
при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.12. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по
ред, определени в концесионния договор,
изцяло или част от банковите гаранции по
т. 8.1.1 и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени
в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което
и да е от задълженията по това решение и/
или по договора и/или при нарушаване на
условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението
по т. 8.2, данък върху добавената стойност
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(ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви
за забавено изпълнение на задължението за
плащане на ДДС, както и неустойки при
неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие
по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 4925 лв. и се
предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на подписването на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и
8.1.2 следва да са валидни до 28 февруари на
следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът
е длъжен да възстанови нейния размер в
10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санк циите се определ я т в концесионни я
договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на
сто от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
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добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета
с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„в“ – пясъци и чакъли, и ал. 4 от методиката – приложение № 4 към чл. 11 от наредбата
по т. 9.3, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика, и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от 6
юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета относно краткосрочната
статистика.
9.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията
не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения
средногодишен добив за срока на концесията – 3800 тона/шестмесечие добита суровина,
и предвидените стойности за единица добито
подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят
с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за определянето им.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ по бюджета на Община Долна Митрополия цялото
извършено концесионно плащане, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие че не се извършва добив на
подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да п роведе п реговори и ск лючи
концесионния договор с „Огнеупорни глини“ – АД, гр. Плевен, в срок до 6 месеца от
влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище
„Гарговското“
Координатна система „1970 г.“
№

X (м)

Y (м)

1.

4743467.9

8594441.1

2.

4743676.0

8594594.5

3.

4743616.6

8594686.8

4.

4743520.6

8594664.0

5.

4743561.6

8594726.2

6.

4743568.0

8594744.0

7.

4743568.2

8594759.7

8.

4743556.0

8594764.4

9.

4743481.4

8594729.6

10.

4743450.5

8594730.1

11.

4743363.8

8594711.1

12.

4743361.1

8594733.6

13.

4743345.6

8594731.6

14.

4743199.4

8594653.0

15.

4743281.0

8594537.4

16.

4743293.4

8594537.3

17.

4743305.5

8594521.4

18.

4743323.8

8594503.2

19.

4743333.0

8594500.8

20.
6313

4743332.5

8594465.0

РЕШЕНИЕ № 485
ОТ 6 АВГУСТ 2019 Г.

за откриване на производство за издаване
на разрешение за търсене и проучване на
нефт и природен газ – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства, в площта „Блок 1-26 Тервел“, разположена в изключителната икономическа
зона на Република България в Черно море,
и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс
На основание чл. 5, т. 2,
чл. 42, ал. 1, т. 1 и чл. 44,
за подземните богатства и
и чл. 16 от Наредбата за

чл. 7, ал. 2, т. 8,
ал. 3 от Закона
чл. 4, ал. 1, т. 1
провеж дане на
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конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на
концесии за добив на подземни богатства
по Закона за подземните богатства, приета
с Постановление № 231 на Министерския
съвет от 2010 г., и мотивирано предложение
на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт
и природен газ в площта „Блок 1-26 Тервел“,
разположена в изк лючителната икономическа зона на Република България в Черно
море, с размер 4032 кв. км, с координати на
граничните точки от № 1 до № 7 съгласно
приложението.
2. Уведомява, че предоставянето на разрешението по т. 1 ще се извърши чрез неприсъствен конкурс.
3. Определя срок на разрешението за търсене и проучване 5 години от датата на влизане
в сила на договора за търсене и проучване с
право на продължение съгласно чл. 31, ал. 3
от Закона за подземните богатства.
4. Срокът за закупуване на конкурсните
книжа е до 17,30 ч. на 120-ия ден от обнародването на решението в „Официален вестник“
на Европейския съюз.
5. Срокът за подаване на заявленията за
участие в конкурса е до 17,30 ч. на 140-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
6. Срокът за внасяне на предложенията по
конкурсните книжа е до 17,30 ч. на 155-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
7. Определя цена на конкурсните книжа
в размер 10 000 лв. Конкурсните книжа се
получават в Министерството на енергетиката на адрес София, ул. Триадица № 8, в
определения по т. 4 срок след представяне
на платежно нареждане.
7.1. Сумата по т. 7 се превежда по банковата
сметка на Министерството на енергетиката:
BIC код на БНБ за плащания в левове –
BNBGBGSD,
SWIFT код на БНБ за плащания във валута – BNBGBGSF,
IBAN – BG94 BNBG 9661 3000 1421 01,
БНБ – ЦУ.
7.2. В платежното нареждане следва да
бъде записано: За конкурсни книжа за площ
„Блок 1-26 Тервел“, закупувани в полза на
кандидата, чието име се изписва задължително на платежното нареждане.
7.3. Лицето, което получава конкурсните
книжа, подписва декларация от името на
кандидата за опазване тайната на сведенията,
които се съдържат в тях.
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8. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на изискванията на чл. 23,
ал. 1 от Закона за подземните богатства.
9. Кандидатът, а когато същият е обед и нен ие – вс ек и ед и н о т у час т н и ц и т е в
него, да представи декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 2 във връзка с § 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
икономическите и финансовите отношения
с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)
(ДВ, бр. 1 о т 2014 г.) и л и доказат елс т ва
за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
10. Кандидатът-търговец, съответно обединението – кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по
търсене и проучване минимални управленски
възможности, чието наличие се доказва чрез
кумулативно изпълнение на следните условия:
10.1. Кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него,
да представи препоръки от бизнес партньори – оригинали, и
10.2. Кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него,
да представи доказателства за професионална
компетентност и опит в управлението наймалко на един проект за търсене и проучване или проучване, или добив на подземни
богатства – нефт и природен газ, в морски
територии.
10.3. Кандидатът може да доказва наличието на у правленск и възмож ности чрез
възможностите на трети, свързани с него
физически или юридически лица, при условие
че представи доказателства за използване
възможностите на тези лица, както и документи, доказващи тяхната професионална компетентност и опит в управлението.
Доказването на възможностите на третите
лица се извършва с документи, посочени в
конкурсните книжа.
11. Кандидатът-търговец или поне един
от участниците в обединението – кандидат,
да е реализирал нетни приходи от продажби
общо за последните 3 финансови години в
зависимост от датата, на която е учреден, не
по-малко от 150 000 000 евро. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо
лице, изискването по тази точка се прилага
към обединението като цяло или:
11.1. Кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него,
да представи препоръка от банкова или друга
финансова институция, че същият разполага
с необходимите финансови средства за изпълнение на дейностите по търсене и проучване
на нефт и природен газ в площта „Блок 1-26
Тервел“, или
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11.2. Кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени финансови ресурси за изпълнение на дейностите по търсене и проучване
на нефт и природен газ в площта „Блок 1-26
Тервел“.
11.3. Кандидатът може да доказва наличието
на финансови възможности чрез възможности
те на трети, свързани с него физически или
юридически лица, при условие че докаже, че
ще има на свое разположение тези ресурси,
включително и размера им в левове. Доказването на възможностите на третите лица се
извършва с документи, посочени в конкурсните книжа.
12. Предложенията на кандидатите по конкурса се оценяват въз основа на предлаганите
работни програми, средствата за опазване на
околната среда и бонуси, както е предвидено
в конкурсните книжа.
13. Определя депозит за участие в конкурса
в размер 15 000 лв., платим до срока по т. 5
по банковата сметка на Министерството на
енергетиката:
BIC код на БНБ за плащания в левове –
BNBGBGSD,
SWIFT код на БНБ за плащания във валута – BNBGBGSF,
IBAN – BG75 BNBG 9661 3300 1421 03,
БНБ – ЦУ.
14. Депозитът на кандидат, недопуснат до
участие в конкурса, се връща в 14-дневен срок
от датата на влизането в сила на решението
на конкурсната комисия за недопускането на
кандидата.
15. Депозит ът на у частника, спечелил
конкурса, се връща в 14-дневен срок след
влизането в сила на договора, а на останалите
участници – в 14-дневен срок след обнародването в „Държавен вестник“ на решението
на Министерския съвет за издаване на разрешение за търсене и проучване.
16. Заявленията за участие в конкурса и
предложенията на кандидатите по конкурсните
условия се подават в служба „Деловодство“
на Министерството на енергетиката на адрес
София, ул. Триадица № 8, на български език
съгласно изискванията на чл. 46 от Закона за
подземните богатства.
17. Конкурсните предложения се изготвят
в съответствие с изискванията и условията,
посочени в конкурсните книжа.
18. Конкурсът се провежда и когато има
само един допуснат кандидат.
19. Оправомощава министъра на енергетиката:
19.1. Да изпрати решението за обнародване
в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
19.2. Да организира и проведе конкурса.
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20. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“ и на електронната страница на
Министерския съвет.
21. Решението може да се обжалва по реда
на Административно-процесуалния кодекс в
14-дневен срок от обнародването му в „Официален вестник“ на Европейския съюз пред
Върховния административен съд.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 1
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площта „Блок 1-26 Тервел“
Координатна система „WGS84“
№

Източна дължина

Северна ширина

1.

29°07'28.85''

42°48'47.00''

2.

30°34'10.00''

42°48'03.00''

3.

29°58'30.00''

42°33'27.00''

4.

29°49'36.00''

42°29'24.00''

5.

29°34'20.00''

42°26'24.00''

6.

29°20'45.00''

42°14'28.00''

7.
6314

29°07'32.31''

42°11'22.71''

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА
БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА КЪМ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ

между правителството на Република България и правителството на Република Северна
Македония за сътрудничество в областта на
борбата с трафика на хора
(Одобрен с Решение № 309 от 27 май 2019 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 23 юли 2019 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Северна Македония (наричани по-долу „страните“),
като се позовават на задълженията, които
страните са поели с изпълнението на: Конвенцията на ООН срещу транснационалната
организирана престъпност от 15 ноември
2000 г., Протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора,
особено жени и деца, допълващ Конвенцията
на ООН срещу транснационалната организирана престъпност от 15 ноември 2000 г.,
Конвенцията на Съвета на Европа за борба с
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трафика на хора, сключена на 16 май 2005 г.
във Варшава, Конвенцията на ООН за правата
на детето, приета и открита за подписване на
20 ноември 1989 г., Факултативния протокол
към Конвенцията за правата на детето относно
търговията с деца, детска проституция и детска
порнография, приет на 25 май 2000 г., както и
други съответни международни инструменти,
като имат предвид, че трафикът на хора
представлява едно от най-тежките нарушения
на правата на човека,
с цел подобряване на сътрудничеството по
превенцията, идентифицирането, защитата,
насочването и подпомагането на доброволното връщане на жертвите и потенциалните
жертви на трафик на хора, при зачитане на
основните права на човека,
се споразумяха за следното:
Член 1
Обхват на сътрудничеството
(1) Сътрудничеството по настоящия протокол обхваща идентифицирането, насочването,
защитата и доброволното връщане на жертви
или потенциални жертви на трафик на хора,
които са:
а) граждани на държавите на страните по
протокола;
б) граждани на трети държави, лица без
гражданство или лица без установено гражданство – по искане на една от двете страни.
(2) Настоящият протокол се прилага за
всяка форма на трафик на хора и е в съответствие с националното законодателство на
държавите на страните по протокола.
Член 2
Цел
Настоящият протокол има за цел засилване на сътрудничеството между страните в
областта на:
а) предотвратяването и борбата с всички
форми на трафик на хора;
б) увеличаване на обмена на информация
между компетентните органи при идентификацията, защитата и насочването на жертвите
и потенциалните жертви на трафик на хора;
в) осъществяване на съвместни обществени
кампании за осведомяване с цел предотвратяване на трафика на хора, особено на трафика
на деца;
г) изпълнение на съвместни действия за
установяване на нови тенденции, свързани с
трафика на хора, и създаване на подходящи
механизми за адекватна ответна реакция.
Член 3
Компетентни органи
(1) Компетентни органи за изпълнение на
настоящия протокол са органите на държавната администрация, които са компетентни
в областта на предотвратяването и борбата
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с трафика на хора, както и за защитата на
жертвите/потенциалните жертви на трафик
на хора (наричани по-долу „компетентни
органи“).
(2) Органите за мониторинг на изпълнението на настоящия протокол са, както следва:
– за правителството на Република България: Националната комисия за борба с
трафика на хора;
– за правителството на Република Северна
Македония: Националната комисия за борба
с трафика на хора и нелегалната миграция.
(3) С оглед успешното изпълнение на настоящия протокол страните и компетентните
органи на страните, посочени в алинеи 1 и 2
от настоящия член, могат да си сътрудничат
и с други институции в рамките на своите
държави, като такова сътрудничество се съгласува взаимно в зависимост от действителните
нужди при всеки конкретен случай.
(4) Компетентните органи на страните
организират срещи поне веднъж годишно и
когато това е необходимо, по предложение на
една от страните.
Член 4
Форми на сътрудничество
Компетентните органи на страните, посочени в член 3, алинея 1 от настоящия протокол,
си сътрудничат чрез:
а) обмен на информация и данни, свързани
с идентифицирането на жертвите или потенциалните жертви на трафик на хора;
б) обмен на информация с цел осигуряване на защита и помощ на жертвите или
потенциалните жертви на трафик на хора и
доброволно връщане в страната на произход;
в) изпълнение на съвместни проекти в
областта на борбата с трафика на хора;
г) организиране на обу чени я, работни
срещи и семинари, както и обмен на опит,
насочени към засилване на капацитета за
борба с трафика на хора.
Член 5
Идентифициране на жертвите/потенциалните жертви на трафик на хора
За целите на ефективно идентифициране
на жертвите/потенциалните жертви на трафик
на хора компетентните органи на страните
предприемат следните действия:
а) идентифицират жертвите/потенциалните
жертви на трафик на хора в съответствие с
процедурите, предвидени в тяхното национално законодателство;
б) незабавно предприемат всички необходими мерки за идентифициране, включително
обмен на информация, особено в случаите,
когато жертвите/потенциалните жертви на
трафик на хора са деца, като се отчита найдобрият интерес на детето;
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в) хармонизират процедурите за идентифициране на жертвите/потенциалните жертви
на трафик на хора в съответствие с възможностите си.
Член 6
Първоначално уведомяване
(1) Компетентните органи на страните се
информират взаимно за всички установени
случаи на жертви/потенциални жертви на
трафик на хора от държавите на страните.
(2) Първоначалното уведомяване се извършва след идентифицирането на жертвите/
потенциалните жертви на трафик на хора, но
не по-късно от 7 дни.
(3) В случаите, когато жертвите/потенциалните жертви на трафик на хора са деца, страните предприемат всички необходими мерки
и дейности за установяване и осигуряване на
най-добрия интерес на детето.
(4) При първоначалното уведомяване страните предприемат всички необходими мерки
за оценка на риска и осигуряват условия за
доброволно връщане, подпомагане и защита
на жертвите/потенциалните жертви на трафик на хора.
Член 7
Защита на жертвите/потенциалните жертви на трафик на хора
(1) Компетентните органи, посочени в член
3, алинея 1 от настоящия протокол, в рамките на своите правомощия и в съответствие с
националното законодателство на държавите
на страните предприемат следните дейности:
а) първоначална оценка на потребностите
на жертвите/потенциалните жертви на трафик
на хора;
б) информирането им за техните права и
задължения, свързани с настаняване, здравеопазване и социална защита, правна помощ
и други;
в) изготвяне на индивидуален план за
действие в съответствие с възможностите,
нуждите и интересите на жертвите/потенциалните жертви на трафик на хора;
г) помощ при предоставяне на необходимите
документи за установяване на самоличността;
д) осигуряване на период за вземане на
решение/размисъл на жертвите на трафик на
хора с цел предоставяне на помощ и защита по време на период на възстановяване и
избягване на въздействието върху жертвите/
потенциалните жертви на трафик на хора;
е) издаване на разрешение за временно
пребиваване на жертвите на трафик на хора;
ж) осигуряване на условия за сътрудничество на жертвите със съдебните органи.
(2) Компетентните органи си сътрудничат
с организации, които предоставят услуги за
жертвите/потенциалните жертви на трафик
на хора.
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Член 8
Подпомагане на доброволното връщане на
жертвите/потенциалните жертви на трафик
на хора
(1) С оглед изпълнението на настоящия
протокол страните предприемат подходящи
мерки, за да осигурят и улеснят своевременно
безпрепятственото подпомагане на доброволното връщане на жертвите/потенциалните
жертви на трафик на хора, като полагат особена грижа за тяхната сигурност и социална
защита.
(2) Компетентните органи предоставят на
жертвата/потенциалната жертва на трафик на
хора информация за безопасното връщане в
началото на процеса на вземане на решение/
период на размисъл на език, разбираем за
жертвата, и по време на оказване на помощ
на жертвата и незабавно, когато жертвата
изрази своето желание да се върне.
(3) След получаване на първоначалното
уведомление и искане за подпомагане на
доброволното връщане на жертвите/потенциалните жертви на трафик на хора страните
координират дейностите си и заедно изготвят
индивидуален план за действие, който съдържа
мерки, свързани най-вече с предоставянето на
подходящи документи за самоличност, оценка
на риска, определянето на придружаващи
лица и осигуряване на безопасна среда за
реинтеграция.
(4) Когато жертвата/потенциалната жертва
се върне в семейството си, особено когато
жертвата е дете, компетентните органи обменят помежду си индивидуалния план за
действие и необходимите документи.
(5) В случаите, когато анализът на риска
води до предположения или подозрения, че
членовете на семейството или законният
настойник са замесени в трафика на хора, се
предприемат необходимите мерки, за да се
отговори на нуждите на детето в страната на
произход в негов най-добър интерес, докато се
осигурят условията за безопасното му връщане.
(6) Всяка от страните поема всички разходи, свързани с подпомагане на доброволното
връщане на своята територия, в съответствие
с националното си законодателство.
Член 9
Комуникация
(1) Комуникацията между компетентните
органи на страните в зависимост от естеството на конкретния случай се осъществява
чрез определени лица/звена за контакт и чрез
канали за директна комуникация на официалните езици на двете страни – български
език съгласно Конституцията на Република
България или македонски език съгласно Конституцията на Република Северна Македония.
(2) Компетентните органи на страните
назначават лица/звена за контакт в срок от
30 дни от датата на влизане в сила на на-
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стоящия протокол, като уведомява другата
страна за това.
(3) Страните своевременно се информират
взаимно за всички промени в звената/лицата
за контакт.
Член 10
Защита на личните данни
(1) Взаимни ят обмен на лични данни
между компетентните органи на страните
се провежда при спазване на съответното
приложимо законодателство, като се вземат
предвид условията, определени от изпращащия
орган и при спазване на принципите за автоматизирана и неавтоматизирана обработка на
данни, и по-специално: предоставените данни
не се използват за цели, различни от тези,
за които са предоставени първоначално, без
съгласието на изпращащия орган.
(2) Предоставените данни се унищожават
или коригират, когато е изпълнено най-малко
едно от следните условия:
а) установи се, че данните са неверни;
б) изпращащият компетентен орган е информирал получаващия компетентен орган,
че данните са събрани или предоставени в
нарушение на закона;
в) данните вече не са необходими за целите, за които са били предоставени, освен
в случаите, когато има изрично съгласие от
изпращащия компетентен орган данните да
се използват и за други цели.
(3) Пол у ча ва щ и я т ком пе т ен т ен орга н
предоставя информация за използването на
данните по искане на изпращащия компетентен орган.
(4) Изпращащият компетентен орган пот
върждава, че предоставените данни са верни,
необходими и актуализирани. Ако бъде установено, че предоставените данни са били
неверни или неподходящи, или не са предназначени за подаване, или в случай, че е налице
задължение за последващо унищожаване на
данните, посочено в съответното национално
законодателство на изпращащия или получаващия компетентен орган, изпращащият или
получаващият компетентен орган незабавно
се уведомяват за това, за да ги унищожат
или да направят съответните изменения в
съответствие с алинея 2 от настоящия член.
(5) Получаващият компетентен орган е
длъжен да защитава подадените данни от
неразрешен достъп, изменения или разпространение. Страните предприемат необходимите
технически и организационни мерки за защита
на всички обменяни данни от случайна загуба,
случайно или незаконно унищожаване, нераз
решен достъп, промяна, разпространение,
унищожаване или заличаване.
(6) В случай на неразрешен достъп или
разпространение на предоставените данни
получаващият компетентен орган незабавно
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информира изпращащия компетентен орган
за обстоятелствата, свързани с неразрешения достъп или разпространение, както и за
предприетите мерки за предотвратяване на
такива инциденти в бъдеще.
(7) Както изпращащият, така и получаващият компетентен орган са задължени да водят
отчети за подаване, получаване, коригиране
или унищожаване на данни.
(8) След подаването на данните изпращащият компетентен орган в съответствие с
националното си законодателство определя
крайния срок за унищожаване на данните,
както и ограниченията във връзка с тяхното
използване, заличаване или унищожаване,
включително и възможни ограничения на
достъпа. В случай че необходимостта от такива
ограничения се установи след прехвърлянето
на данните, страните взаимно се уведомяват
за това.
(9) При писмено искане на лицето, чиито
данни са били или са подадени, той/тя трябва
да бъде информиран/а за предоставените данни
и за целите, за които ще бъдат използвани,
ако това е разрешено от националното законодателство на страните. Ако лицето, за което
се отнасят данните, подаде искане за достъп,
изменение или унищожаване на предоставените данни, получаващият компетентен
орган взема решение съгласно декларацията
на изпращащия компетентен орган и в този
случай декларацията трябва да е в съответствие
с действащото национално законодателство
на изпращащия компетентен орган.
(10) Компетентният орган на страната,
получила искането за подаване на данни
от гражданин на другата страна, е длъжен
незабавно да уведоми компетентния орган
на другата страна, преди да предостави тези
данни.
(11) Данните не могат да се предават на
трета страна, освен ако не е получено предварително писмено съгласие от изпращащия
компетентен орган.
(12) Предоставянето на данните може да
бъде отказано в случай, когато такова подаване представлява заплаха за националната
сигурност или за обществения ред, съгласно
съответното приложимо законодателство.
(13) Страните предприемат всички необходими мерки в съответствие със своето национално законодателство, за да се избегнат
вредите за трети страни, произтичащи от
предоставянето, получаването или използва
нето на данни, както и да се премахнат
предпоставките, водещи до евентуални неблагоприятни последици.
(14) Ако получаващата страна не действа
в съответствие с разпоредбите на настоящия
член, изпращащата страна може да поиска
заличаване или унищожаване на предоставените данни.
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(15) Надзорът върху спазването на този
член се осъществява, както следва:
– когато изпращащият компетентен орган
е със седалище в Република България – от
Комисията за защита на личните данни;
– когато изпращащият компетентен орган
е със седалище в Република Северна Македония – от компетентния надзорен орган за
защита на личните данни.
Член 11
Обмен и защита на класифицирана информация
Обменът и защитата на класифицирана
информация се извършват съгласно Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Република
Македония за обмен и взаимна защита на
класифицираната информация, подписано на
7 октомври 2005 г.
Член 12
Уреждане на спорове
Всеки спор относно тълкуването или прилагането на настоящия протокол се урежда чрез
консултации или преговори между органите
за мониторинг на изпълнението.
Член 13
Влизане в сила, срок на действие, изменение, допълнение и прекратяване
(1) Настоящият протокол влиза в сила от
датата на неговото подписване.
(2) Настоящият протокол се сключва за
неопределен срок.
(3) Настоящият протокол може да бъде
изменен и допълнен с писмено съгласие
на страните. Измененията и допълненията
влизат в сила в съответствие с алинея 1 от
настоящия член.
(4) Всяка от страните може едностранно да
прекрати този протокол, като изпрати писмено
известие за това прекратяване по дипломатически път. Действието на настоящия протокол
се прекратява след изтичането на 90-ия ден
след датата на получаване на известието за
прекратяване.
Подписан в Охрид на 23 юли 2019 г. в два
оригинални екземпляра, всеки от които на
официалните езици на двете страни – български език съгласно Конституцията на Република
България и македонски език съгласно Конституцията на Република Северна Македония,
като двата текста са еднакво автентични.
За правителството на
Република България:
Красимир Каракачанов,
заместник министърпредседател по обществения ред и сигурността и министър на
отбраната
6267

За правителството на
Република Северна
Македония:
Оливер Спасовски,
заместник министърпредседател и министър на вътрешните
работи
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за
издаване и пускане в употреба на пощенски
марки, на пощенски продукти и на специални
пощенски печати и за изваждане от употреба
на пощенски марки (обн., ДВ, бр. 93 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 11 от 2012 г. и бр. 37 от 2016 г.)
§ 1. Член 13 се отменя.
§ 2. В чл. 14, ал. 1 след думата „отпечатване“ се добавя „и контрол“.
§ 3. В чл. 16, ал. 1 се създава изречение
второ: „В края на всяко тримесечие пощенският оператор със задължение за извършване
на универсалната пощенска услуга предоставя
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията справка за
отпечатаните допълнителни тиражи.“
§ 4. В чл. 17 думите „министъра на финансите“ се заменят с „главния изпълнителен директор на пощенския оператор със
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задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. В 6-месечен срок от влизането в сила
на наредбата проектите на пощенски марки
и на пощенск и проду кти, съхран явани в
Министерството на финансите, се предават
на пощенския оператор със задължение за
извърш ва не на у н и верса л ната пощенск а
услуга. Предаването и приемането се извършват от оправомощени служители на
двете страни.
§ 6. Пощенският оператор със задължение
за извършване на универсалната пощенска
услуга изменя инструкцията по чл. 14, ал. 1
в 6-месечен срок от влизането в сила на
наредбата.
§ 7. До привеждането на инструкцията по
чл. 14, ал. 1 в съответствие с наредбата се
прилага действащата инструкция.
Министър:
Росен Желязков
6296
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТEРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-42
от 1 август 2019 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 във връзка с чл. 311, ал. 3 от
Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), по мотивирано предложение от
началника на Регионалното управление на образованието – Бургас, мотивирано предложение
от кмета на община Бургас след решение по т. 3
в протокол № 58 от 25.06.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, решение на Педагогическия
съвет на Професионалната гимназия по морско
корабоплаване и риболов „Свети Никола“ – Бургас, отразено в протокол № 15 от 5.06.2019 г., и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и науката, при спазване
на чл. 38, ал. 5 от ЗПУО и чл. 9 от Наредба
№ 9 от 2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
поради осъществяване на професии, значими за
устойчивото развитие на общината, считано от
1.09.2019 г. нареждам:
1. Променям финансиращия орган на Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ – гр. Бургас,
община Бургас, област Бургас, като училището
се финансира от бюджета на Община Бургас.
2. Определям Професионалната гимназия
по морско корабоплаване и риболов „Свети
Никола“ – гр. Бургас, община Бургас, област
Бургас, като общинско училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

6278

Министър:
Кр. Вълчев

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-140
от 29 юли 2019 г.
Във връзка с реализацията на позиция 2:
„Премахване на прелезите и изграж дане на
надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, е необходимо
изграждането на нов пътен надлез – подобект
06 от Участък 1 на територията на землищата
на с. Мирово и с. Опълченец, община Братя
Даскалови, област Стара Загора, за осигуря-

ване на транспортен достъп до териториите
от двете страни на железопътната линия. Железопътната магистрала „Пловдив – Бу ргас“,
посочена в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1,
т. 1 от Наредбата за категоризация на железопътните линии, включени в железопътната
инфраструктура, и закриване на отделни линии
или участъци от линии, приета с ПМС № 293
от 2001 г., представлява национален обект по
смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост и чл. 29,
ал. 1 от Закона за железопътни я транспорт
като елемент на Трансевропейската железопътна мрежа. Предвид това на основание § 45 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за устройство на територията (ДВ, бр. 25 от
2019 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и
ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 64,
ал. 5 и чл. 75, ал. 1 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ), заявление на Държавно
предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ10-1(5) от
27.11.2018 г. (изх. № ЖИ-42685 от 27.11.2018 г.),
допълнено с вх. № АУ10-1(7) от 27.06.2019 г.,
Заповед № РД-02-15-10 от 1.02.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за разрешаване изработване на ПУП, разгласена по реда на чл. 124б
от ЗУТ; извършено съобщаване на изработения
проект за ПУП в „Държавен вестник“, бр. 87 от
2016 г., доказателства за извършено обявяване
по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и констативен
акт от 6.12.2016 г., Удостоверение № 25-112766
от 26.07.2018 г. за проверка на данните от кадастралната карта и кадастралния регистър
(КККР) и съгласуване на ПУП от Службата по
геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, по чл. 55, ал. 3 от ЗКИР във връзка с § 8,
ал. 1 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г.
за съдържанието, създаването и поддържането
на кадастралната карта и кадастралните регистри, Решение № ЕО-3 от 6.04.2014 г. на МОСВ,
писма № ЕО-39 от 22.12.2016 г., № ЕО-39 от
28.12.2016 г. и № ЕО-51 от 8.08.2017 г. на МОСВ,
решение на Комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието, храните и
горите (МЗХГ) № КЗЗ-03 от 15.02.2018 г., т. 4.2,
становище № 33-НН-443 от 27.06.2016 г. на Министерството на културата, здравно заключение
изх. № АУ-2601 от 5.07.2016 г. на Регионалната
здравна инспекция – Стара Загора, писмо изх.
№ ПУ-10-8 от 31.07.2017 г. и изх. № РД-02-19(3)
от 11.07.2019 г. (вх. № АУ10-1(9) от 11.07.2019 г.)
на Басейнова дирекция „Източнобеломорски
район“, писма на Община Братя Даскалови
изх. № 53-00-150#1 от 22.06.2017 г. във връзка с
чл. 112, ал. 2, т. 12 от ЗУТ и изх. № 53-00-164#1
от 19.07.2017 г. по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ относно картотекирана растителност, съгласуване
със: Министерството на отбраната с писмо
рег. № 14-00 –196 от 17.07.2017 г., МВР с писмо
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рег. № 812100-11075 от 29.05.2017 г., Държавна
агенция „Разузнаване“ с писмо рег. № 12-616 от
27.02.2019 г., Държавна агенция „Национална
сигурност“ с писмо № Д-707 от 29.03.2018 г.,
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ с писмо № 198300-1395 от
11.03.2019 г., Агенция „Пътна инфраструктура“
с писмо изх. № 24-00-2319 от 1.11.2018 г., писмо
изх. № 10-11-2150 от 25.02.2019 г. на Община
Стара Загора, „Геозащита“ – ЕООД, Перник, с
писмо № 035 от 5.03.2019 г., съгласуване с експлоатационните предприятия: „Електроенергиен
системен оператор“ – ЕА Д, „ЕВН Българи я
Електроразпределение“ – ЕАД – КЕЦ „Загоре“ ,
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Стара
Загора, „ВИВАКОМ“ – „БТК“ – ЕАД, решения
от протоколи на Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална
по л и т и к а (Н ЕС У Т РП) п ри М РРБ № У ТАТУ-01-02-34 от 12.07.2019 г., Заповед № РД-0215-79 от 11.04.2019 г. (т. 3 и 7) на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за землищата на с. Мирово и с. Опълченец, община Братя
Даскалови, област Стара Загора, за подобект
06 „Пътен прелез на км 39+092“ за изграждане на пътен надлез на км 39+092 от Участък
1, от позиция 2: „Премахване на прелезите и
изграждане на надлези/подлези за жп участък
Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на
железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза
2“, съгласно приетите и одобрени текстови и
графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от А дминистративно
процесуалния кодекс (АПК) настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред А дминистративния съд – Стара Загора, в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
6324
ЗАПОВЕД № РД-02-15-141
от 29 юли 2019 г.
Във връзка с реализацията на позиция 2:
„Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“
от проект „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, е необходимо
изграждането на нов пътен надлез – подобект 05
от Участък 1 на територията на землището на
с. Белозем, община Раковски, област Пловдив,
за осигуряване на транспортен достъп до териториите от двете страни на железопътната линия.
Железопътната магистрала „Пловдив – Бургас“,
посочена в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1,
т. 1 от Наредбата за категоризация на желе-
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зопътните линии, включени в железопътната
инфраструктура, и закриване на отделни линии
или участъци от линии, приета с ПМС № 293
от 2001 г., представлява национален обект по
смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост и чл. 29,
ал. 1 от Закона за железопътни я транспорт
като елемент на Трансевропейската железопътна мрежа. Предвид това на основание § 45 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ДВ, бр. 25 от 2019 г.),
чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 1 и 5, чл. 64, ал. 5 и чл. 75, ал. 1
от ЗУТ, заявление на Държавно предприятие
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ10-1(5) от 27.11.2018 г. (изх.
№ ЖИ-42685 от 27.11.2018 г.), допълнено с вх.
№ АУ10-1(7) от 27.06.2019 г., Заповед № РД-0215-10 от 1.02.2016 г. на заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
разрешаване изработване на ПУП, разгласена по
реда на чл. 124б от ЗУТ; извършено съобщаване
на изработения проект за ПУП в „Държавен
вестник“, бр. 85 от 28.10.2016 г., доказателства за
извършено обявяване по реда на чл. 128, ал. 2
от ЗУТ, писмо изх. № 12-67-1 от 24.02.2017 г.
и акт за постъпили възражения на Община
Раковски, Решение № ЕО-3 от 6.04.2014 г. на
МОСВ, писма № ЕО-39 от 22.12.2016 г., № ЕО39 от 28.12.2016 г. и № ЕО-51 от 8.08.2017 г. на
МОСВ, решение на Комисията за земеделските
земи (КЗЗ) при Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) № КЗЗ-03 от
15.02.2018 г., т. 4.1, и решение на КЗЗ № КЗЗ17 от 21.08.2018 г. за изменение на решение
на КЗЗ № КЗЗ-03 от 15.02.2018 г., становище
№ 33-НН-443 от 27.06.2016 г. на Министерството
на културата, здравно заключение изх. № 3872
от 22.06.2018 г. на Регионалната здравна инспекция – Пловдив, писмо изх. № ПУ-10-8 от
31.07.2017 г. и изх. № РД-02-19(3) от 11.07.2019 г.
(вх. № АУ10-1(9) от 11.07.2019 г.) на Басейнова
дирекция „Източнобеломорски район“, писма
на Община Раковски № 26-2020-2 от 1.04.2019 г.
във връзка с чл. 112, а л. 2, т. 12 от ЗУ Т и
изх. № 12-67-3 от 14.07.2017 г. и № 26-2020-2
от 1.04.2019 г. по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ относно
картотекирана растителност, съгласуване със:
Министерството на отбраната с писмо рег.
№ 14-00 –196 от 17.07.2017 г., МВР с писма рег.
№ 81210 0 -11075 о т 29.05.2017 г., Държа вната
агенция „Разузнаване“ с писмо рег. № 12-616
от 27.02.2019 г., Държавна агенция „Национална
сигурност“ с писмо № Д-707 от 29.03.2018 г.,
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ с писмо № 198300-1395
от 11.03.2019 г., Агенция „Пътна инфраструктура“ с писмо изх. № 24-00-2319 от 1.11.2018 г.,
съгласуване с експлоатационните предприятия:
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД,
„ Е ВН Б ъ л г а р и я Е л е к т р о р а з п р е д е л е н и е“ –
Е А Д – К Е Ц „ Ра ко в с к и “, „ В од о с н абд я в а н е
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и к а н а л и з а ц и я “ – Е О ОД , П л о в д и в ,
„ ВИ В А КОМ“ – „ БТ К“ – Е А Д , р е ш е н и е о т
протокол на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ № УТАТУ-01-02-34
о т 12 .0 7.2 019 г., З а пов ед № РД- 0 2 -1 5 -79 о т
11.04.2019 г. (т. 3 и 7) на минист ъра на регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам:
1. Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за землището на
с. Белозем, и
2. Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) на с. Белозем, община
Раковски, област Пловдив, както следва:
2.1. промяна на регулацията на имот „за
жп ареал“;
2.2. кв. 35 – на УПИ I-248 за обособяване на:
а) в нов кв. 35а – УПИ I-248 (нов) „за жилищно застрояване“ в устройствена зона „Жм – жил и щ на с ма л к а вис оч и на“ с ус т р ойс т вен и
показатели: Пл. – 60%, Кинт. – 1,2, височина
Н – до 5 м, с начин на застрояване – свободно
(е), и минимална озеленена площ – 40%, УПИ
„за озеленяване“ и УПИ „за инженерна инфраструктура“ за петата на насипа;
б) в нов к в. 35 – У П И I Х-2 48 (нов) „за
ж илищно заст рояване“ в уст ройствена зона
„Жм – жилищна с малка височина“ с устройствени показатели: Пл. – 60%, Кинт. – 1,2, височина
Н – до 5 м, с начин на застрояване – свободно
(е), и минимална озеленена площ – 40%;
2.3. кв. 36 – УПИ I „жп складова база“, УПИ
II „екочисти производствени дейности“ и УПИ
III „зеленина“ за обособяване на:
а) в нов кв. 36а – УПИ I (нов) „жп складова
база“ в устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп) с устройствени показатели:
Пл. – 80%, Кинт. – 2,5, височина Н – до 5 м, с
начин на застрояване – свободно (е), и минимална озеленена площ – 20%;
б) в нов кв. 36 – УПИ I „за озеленяване“ в
устройствена зона „Оз“ с устройствени показатели: Пл. – 2%, Кинт. – 0,01, височина Н – до
4,5 м, с начин на застрояване – свободно (е),
и минимална озеленена площ – 95%, УПИ II
„екочисти производствени дейности“ и УПИ
III „жп ск ладова база“ в устройствена зона
„Пп“ с устройствени показатели: Пл. – 80%,
Кинт. – 2,5, височина Н – до 5 м, с начин на
застрояване – свободно (е), и минимална озеленена площ – 20%;
2.4. к в. 56 – У П И I „зелен и на“, У П И II
„жп складова база“ и УПИ III „зеленина“ за
обособяване в нов кв. 56 на УПИ I (нов) „жп
складова база“ и УПИ II (нов) „жп складова
база“ в устройствена зона „Пп“ с устройствени показатели: Пл. – %, Кинт. – 2,5, височина
Н – до 5 м, с начин на застрояване – свободно
(е), и минимална озеленена площ – 20%, и 2 бр.
УПИ „за инженерна инфраструктура“ за петата
на насипа на надлеза;

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

2.5. кв. 58 – УПИ I „зеленина“ за обособяване на УПИ I „за озеленяване“ в нов кв. 58 в
устройствена зона „Оз“ с устройствени показатели: Пл. – 2%, Кинт. – 0,01, височина Н – до
4,5 м, с начин на застрояване – свободно (е), и
минимална озеленена площ – 95%;
2.6. изменение на плана за улична регулация,
както следва:
а) заличава улица от о.т. 111 до о.т. 106,
прекъсва улица от о.т. 112 – о.т. 113 до о.т. 114
и обособява тупик от о.т. 112 до нова о.т. 112а;
б) прекъсва улица от о.т. 228 до о.т. 113 и
обособява тупик от о.т. 228 до нова о.т. 228а;
в) обособява следните нови улици: нова улица по трасето на новия пътен надлез от нова
о.т. 114а – нова о.т. 113а – нова о.т. 113б – нова
о.т. 6 5б, у л и ц а о т н о в а о.т. 10 7 – н о в а
о.т. 107а – нова о.т. 107б – нова о.т. 107в – нова
о.т. 107г – нова о.т. 107д – нова о.т. 109в – нова
о.т. 109б до нова о.т. 109а и улица от нова
о.т. 65г – нова о.т. 66в – нова о.т. 66б – нова
о.т. 66а до о.т. 66;
2 .7. ком у н и к а ц ион но - т ра нспор т ен п ла н,
план-схема на вертикално планиране, надлъжен
профил и типови напречни профили съгласно
приетите и одобрени текстови и графични части,
представляващи неразделна част от настоящата
заповед, за подобект 05 „Пътен прелез на км
32+000“ за изграждане на пътен надлез на км
32+000 от позиция 2: „Премахване на прелезите
и изграждане на надлези/подлези за жп участък
Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация
на железопътния у частък Пловдив – Бу ргас,
Фаза 2“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс (АПК) настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Административния съд – Пловдив, в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
6325
ЗАПОВЕД № РД-02-15-142
от 29 юли 2019 г.
Въ в в р ъ зк а с р е а л и з а ц и я т а н а п р о ек т:
„Модернизация на железопътната линия Софи я – Пловдив: ж п у част ъци Софи я – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, е необходимо изработване на подробен устройствен
п лан – парцеларен п лан на имот и те, кои то
са засегнати от предвижданията на проекта
за изграждане на нов пътен надлез при спирка Верила, който да замени съществуващия
железоп ът ен п релез. Железоп ът ната л и н и я
„С о фи я – П ловд и в“ е оп р еделена за о б ек т
с национално значение с Решение № 509 на
Министерския съвет от 8.07.2011 г. и представлява национален обект по смисъла на § 1 от
допълнителните разпоредби на Закона за дър-
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жавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона за
железопътния транспорт като елемент на Трансевропейската железопътна мрежа и като част
от железопътна магистрала „Калотина-запад
(държавна граница със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград
(държавни граници с Р Гърция и Р Турция),
посочена в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1,
т. 1 от Наредбата за категоризация на железопътните линии, включени в железопътната
инфраструктура, и закриване на отделни линии
или участъци от линии, приета с ПМС № 293
от 2001 г. Предвид това на основание § 45 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за устройство на територията (ДВ, бр. 25 от
2019 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и
ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 64, ал. 5 и чл. 75,
ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУ Т); заявление на Държавно предприятие
„На ц иона л на ком па н и я „ Же ле зоп ът на и нфраструктура“ с вх. № АУ13-19 от 19.04.2019 г.
(№ ЖИ-14931 от 19.04.2019 г.), допълнено с вх.
№ АУ13-19(5) от 9.07.2019 г., Заповед № РД-0215-146 от 2.12.2014 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработването на ПУП – ПП,
разгласена по реда на чл. 124б от ЗУ Т, доказателства за извършено съобщаване на изработения проект за ПУП – ПП с обявление в
„Държавен вестник“, бр. 105 от 18.12.2018 г.,
и за разглася ва не на обя влен ие т о по реда
на чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУ Т, становище изх.
№ РПН18-ДИ05-1484 от 6.03.2019 г. на кмета
на р-н „Панчарево“ за липса на възражения;
удостоверение за съгласуване по чл. 55, ал. 3
от Закона за кадастъра и имотния регистър с
изх. № 25-177770 от 24.10.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София;
писмо № ОВОС-21 от 7.03.2019 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ),
с което се потвърждава, че не се изисква извършване на процедура по екологична оценка
и самостоятелна процедура по оценка на съвместимостта, както и че Решение № 11-ПР от
2015 г. на МОСВ и писмо изх. № ОВОС-4 от
28.02.2019 г. на МОСВ са достатъчно условие
за одобряване на ПУП, писмо изх. № ОБ-6362,
6147 от 12.04.2019 г. на Басейнова дирекция
„Дунавски район“, писмо на НАГ – Столична
община, изх. № към САГ18-БД00-1097(16) от
3.07.2019 г. (вх. № АУ13-19(4) от 3.07.2019 г.);
съгласуване със: Министерството на земеделието, храните и горите с писмо изх. № 70-1037 от
28.03.2019 г. на дирекция „Поземлени отношения
и комасация“, Министерството на културата със
становище № 33-НН-767 от 7.11.2018 г., здравно
заключение изх. № РД-259-6 от 17.01.2019 г. на
Столичната РЗИ, Министерството на отбраната
с писмо рег. № 14-00-509 от 22.10.2018 г., Министерството на вътрешните работи с писмо
рег. № 578500-8109 от 19.11.2018 г., Държавна
агенция „Национална сигурност“ със становище рег. № Д-2336 от 23.10.2018 г., Държавна
агенция „Разузнаване“ с писмо № 12-2356 от
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16.10.2018 г., „Геозащита“ – ЕООД, Перник, с
писмо изх. № 098 от 30.05.2017 г., Държавна
агенц и я „Елек т ронно у п равление“ с писмо
№ Д А ЕУ-9342 от 18.10.2018 г.; съгласуване с
експлоатационните дружества: „ЕСО“ – ЕА Д,
с изх. № Ц У-П МО-2507(50) о т 14.11.2018 г.,
„ЧЕЗ Разпределение България“ – ЕА Д, съгласува графична част на 23.11.2018 г., „Булгартрансгаз“ – ЕА Д, с писмо № 24-00-22841(1) от
15.10.2018 г., „Лукойл – България“ – ЕООД, с
№ 2975 от 6.12.2018 г., „Овергаз Мрежи“ – А Д,
съгласува чертежи към изх. № ОМ-СЗТ-1537 от
9.10.2018 г., „Софийска вода“ – А Д, съгласува с
писмо № ТУ-4699 от 1.11.2018 г., „Напоителни
системи“ – ЕА Д, с писмо № 791 от 26.10.2018 г.,
„ВИВАКОМ“ – „БТК“ – А Д, с писмо рег. инд.
№ 95-Д-158 от 31.10.2018 г., „Теленор България“ – ЕА Д, с писмо № IT46491 от 22.11.2018 г.,
„А1 България“ – ЕА Д, с писмо изх. № 8079 от
31.10.2018 г., „ЛИДЛ България“ – ЕОО&КО.КД,
с писмо изх. № DL-B-A-464 от 15.10.2018 г., решение от протокол на Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионална политика при МРРБ № У ТАТУ-01-02-35
от 18.07.2019 г. и Заповед № РД- 02-15-79 от
11.04.2019 г. (т. 7) на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
на изпълнението на функции по ЗУ Т одобрявам
проекта за подробен устройствен план – парцеларен план (П У П – ПП) за териториите,
нео бход и м и за изг ра ж да не на „Нов п ът ен
надлез спирка Верила на жп км 18+564,72 по
път 1 и км 18+563,60 по път 2“ в землището
на с. Лозен, Столична община, област София,
за обек т: „Модернизаци я на железопътната
линия София – Пловдив: железопътен участък
София – Елин Пелин“ по проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив:
железопътни участъци София – Елин Пелин и
Елин Пелин – Септември“, съгласно приетите и
одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс настоящата заповед подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
6322
ЗАПОВЕД № РД-02-15-148
от 1 август 2019 г.
Във връзка с реализацията на позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/
подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, е необходимо изграждането на нов пътен надлез – подо бект 15, на
територията на землището на с. Хан Аспарухово,
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община Стара Загора, област Стара Загора, за
осигуряване на транспортен достъп до териториите от двете страни на железопътната линия.
Железопътната магистрала „Пловдив – Бургас“,
посочена в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1,
т. 1 от Наредбата за категоризация на железопътните линии, включени в железопътната
инфраструктура, и закриване на отделни линии
или участъци от линии, приета с ПМС № 293
от 2001 г., представлява национален обект по
смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост и чл. 29,
ал. 1 от Закона за железопътни я транспорт
като елемент на Трансевропейската железопътна мрежа. Предвид това на основание § 45 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за устройство на територията (ДВ, бр. 25 от
2019 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и
ал. 4, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 2 и 3 и ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 и 5, чл. 64,
ал. 5 и чл. 75, ал. 1 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ), заявление на Държавно
предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ10-1(5) от
27.11.2018 г. (изх. № ЖИ-42685 от 27.11.2018 г.),
допълнено с вх. № АУ10-1(7) от 27.06.2019 г.,
Заповед № РД- 02-15-10 от 1.02.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за разрешаване изработването на ПУП, разгласена по реда на чл. 124б
от ЗУТ; извършено съобщаване на изработения
проект за ПУП в „Държавен вестник“, бр. 52
от 8.07.2016 г. за ПП и в „Държавен вестник“
бр. 75 от 27.09.2016 г. за ИПРЗ, доказателства за
извършено обявяване по реда на чл. 128, ал. 2
от ЗУТ и актове от 9.08.2016 г. и от 28.10.2016 г.,
Удостоверение № 25-112831 от 26.07.2018 г. за
проверка и съгласуване на ПУП от Службата
по геодезия, картография и кадастър – Стара
Загора, по чл. 55, ал. 3 от ЗКИР във връзка с § 8,
ал. 1 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г.
за съдържанието, създаването и поддържането
на кадастралната карта и кадастралните регистри, Решение № ЕО-3 от 6.04.2014 г. на МОСВ,
писма № ЕО-39 от 22.12.2016 г., № ЕО-39 от
28.12.2016 г. и № ЕО-51 от 8.08.2017 г. на МОСВ,
решение на Комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието, храните и
горите (МЗХГ) № КЗЗ-03 от 15.02.2018 г., т. 4.3,
становище № 33-НН-1246 от 16.06.2016 г. на Министерството на културата, здравно заключение
изх. № АУ-2062 от 31.05.2016 г. на Регионалната
здравна инспекция – Стара Загора, писма изх.
№ ПУ-10-8 от 31.07.2017 г. и изх. № РД-02-19(3)
от 11.07.2019 г. (вх. № АУ10-1(9) от 11.07.2019 г.)
на Бас ей нова д и р ек ц и я „Из т оч но б е ломор ски район“, писма на Община Стара Загора
изх. № 10-11-7684 от 14.07.2017 г. във връзка с
чл. 112, ал. 2, т. 12 от ЗУТ и изх. № 10-11-8127
от 25.07.2017 г. по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ относно картотекирана растителност, съгласуване
със: Министерството на отбраната с писма
рег. № 14-00-196 от 17.07.2017 г., МВР с писмо
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рег. № 812100-11075 от 29.05.2017 г., Държавна
агенция „Разузнаване“ с писмо рег. № 12-616 от
27.02.2019 г., Държавна агенция „Национална
сигурност“ с писмо № Д-707 от 29.03.2018 г.,
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ с писмо № 198300-1395 от
11.03.2019 г., Агенция „Пътна инфраструктура“
с писмо изх. № 24-00-2319 от 1.11.2018 г., писмо
изх. № 10-11-2150 от 25.02.2019 г. на Община
Стара Загора, „Геозащита“ – ЕООД, Перник, с
писмо № 035 от 5.03.2019 г., съгласуване с експлоатационните предприятия: „Електроенергиен
системен оператор“ – ЕА Д, „ЕВН Българи я
Електроразпределение“ – ЕАД – КЕЦ „Загоре“,
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Стара
Загора, „ВИВАКОМ“ – „БТК“ – ЕАД, решение
от протокол на Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална
по л и т и к а (Н ЕС У Т РП) п ри М РРБ № У ТАТУ-01-02-34 от 12.07.2019 г., Заповед № РД-0215-79 от 11.04.2019 г. (т. 3 и 7) на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам за подобект 15 „Пътен прелез
на км 124+657“ за изграждане на пътен надлез
на км 124+657 от Участък 2 на територията
на община Стара Загора, област Стара Загора,
от позици я 2: „Премахване на прелезите и
изграждане на надлези/подлези за жп участък
Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация
на железопътния у частък Пловдив – Бу ргас,
Фаза 2“ проект за:
1. Парцеларни планове (ПУП – ПП) за землището на с. Хан Аспарухово, община Стара
Загора, област Стара Загора, и
2. Изменение на планове за регулация и
заст рояване (ИПРЗ) на с. Хан Аспару хово,
както следва, на:
2.1. промяна регулацията на поземлен имот
„за озеленяване“;
2.2. кв. 36 – на УПИ I-488, УПИ II-488 и
УПИ III-488 за обособяване на: нови УПИ IV488 „за жилищно застрояване“, УПИ V-488 „за
жилищно застрояване“ и УПИ VI-488 „за жилищно застрояване“, в кв. 36 в устройствена зона
„Жм – за жилищно застрояване“ с устройствени
показатели: Пл. – 60%, Кинт. – 1,2, височина
Н – 10 м, с начин на застрояване – свободно
(е), и минимална озеленена площ – 40%;
2.3. кв. 30 – на УПИ III-489, УПИ II – общ.,
УПИ I – общ., и имот № 98 „за игрище“ за
обособяване на:
а) в нов кв. 30а – на нови УПИ VI-489 „за
ж и л и щ но зас т роя ва не“, У П И V – общ. „за
ж илищно заст рояване“, У ПИ I V – общ. „за
жилищно застрояване“, и УПИ VII – общ. „за
жилищно застрояване“, в устройствена зона
„Жм – за жилищно застрояване“ с устройствени
показатели: Пл. – 60%, Кинт. – 1,2, височина
Н – 10 м, с начин на застрояване – свободно
(е), и минимална озеленена площ – 40%;
б) кв. 2 – поземлени имоти № 61а и № 487,
за обособяване на нов УПИ VI „за транспортна
инфраструктура“ за тялото на насипа на надлеза;
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2.4. изменение на плана за улична регулация,
както следва:
а) заличаване по съществуваща улица на
о.т. 18а, о.т. 18 и о.т. 19 и създаване по оста
на новия надлез на нови осови точки: о.т. 112,
о.т. 118, и кръстовища при нови о.т. 119, о.т. 120
и о.т. 124;
б) изменение на плана за улична регулация
от о.т. 105 до о.т. 1 за обособяване на нова улица
от нова о.т. 107 – о.т. 108 – о.т. 109 – о.т. 110 –
о.т. 111 – о.т. 11 3 – о.т. 114 – о.т. 11 5 – о.т.
116, кръстовище при нова о.т. 117 – о.т. 123 –
о.т. 122 – о.т. 121, кръстовище при нова о.т. 120,
заличаване на кръстовище при стара о.т. 18а и
обособяване като тупикова улица от нова о.т. 117
за достъп до нов УПИ V-488 и УПИ VI-489;
2 .5. ком у н и к а ц ион но - т ра нспор т ен п ла н,
план-схема на вертикално планиране, надлъжен
профил и типови напречни профили съгласно
приетите и одобрени текстови и графични части,
представляващи неразделна част от настоящата
заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от А дминистративно
процесуалния кодекс (АПК) настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред А дминистративния съд – Стара Загора, в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
6323

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД01-526
от 1 август 2019 г.
На основание чл. 25, а л. 4 от Закона за
администрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за
семейни помощи за деца утвърждавам:
1. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност
по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца
(приложение № 1);
2 . Обра з ец на з а я в лен ие -дек лара ц и я з а
отпускане на еднократна помощ при раждане
на живо дете по чл. 6 от Закона за семейни
помощи за деца (приложение № 2);
3. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане
на близнаци по чл. 6а от Закона за семейни
помощи за деца (приложение № 3);
4. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване
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на дете по чл. 6б от Закона за семейни помощи
за деца (приложение № 4);
5. Обра з ец на з а я в лен ие -дек лара ц и я з а
отпускане на месечни помощи за отглеждане
на дете до завършване на средно образование,
но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7
от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 5);
6. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по чл. 7, ал. 13
от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 6);
7. Образец на заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на
дете до навършване на една година по чл. 8 от
Закона за семейни помощи за деца (приложение № 7);
8. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на
дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в
редовна форма на обучение, по чл. 8в от Закона
за семейни помощи за деца (приложение № 8);
9. Образец на заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на
дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона
за семейни помощи за деца (приложение № 9);
10. Образец на заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за дете без право
на наследствена пенсия от починал родител по
чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца
(приложение № 10);
11. Образец на за явление-дек ларац и я за
отпускане на еднократна помощ за ученици,
записани в първи клас, по чл. 10а от Закона за
семейни помощи за деца (приложение № 11);
12. Образец на заявление-декларация за издаване на удостоверение за безплатно пътуване
веднъж в годината с железопътния и автобусния
транспорт в страната на многодетни майки по
чл. 34а от Правилника за прилагане на Закона
за семейни помощи за деца във връзка с чл. 8г
от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 12);
13. Образец на заявление-декларация за изплащане на еднократна помощ за пътуване на
многодетни майки по чл. 34б от Правилника
за прилагане на Закона за семейни помощи за
деца във връзка с чл. 8г от Закона за семейни
помощи за деца (приложение № 13).
Заповедта отменя Заповед № РД01-1097 от
20.12.2018 г. (ДВ, бр. 1 от 2019 г.) на министъра
на труда и социалната политика.
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Б. Петков
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Приложение № 1 към
Заповед № РД01-526/
01.08.2019 г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

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

ДЕКЛАРИРАМ:
1.
2.

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

Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето):
№
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Гражданство
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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4. Не съм осигурена за общо заболяване и майчинство и не получавам обезщетение за бременност и
раждане и отглеждане на малко дете по реда на Кодекса за социално осигуряване /КСО/;
5. Осигурена съм по реда на КСО за общо заболяване и майчинство, но не получавам обезщетение за
бременност и раждане, поради това, че нямам необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от КСО;
6. Общият размер на брутния доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца, считано от
месец……………20….година до месец…………..20…..година е в размер на………………лв.
(…………………………………………………………………………………………………………………...)
словом
Средномесечен доход на член от семейството:…………………лв.
(…………………………………………………………………………………………………………………...)
словом
в това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица

…...............................лв.;

ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на хората с трайно намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане над 90 на сто по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване
…...............................лв.;
ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
2. обезщетения за майчинство
3. обезщетения за безработица

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

ІV. Помощи (с изключение на помощите и средствата, получени по Закона за семейни помощи за деца
...............................лв.;
(ЗСПД), по Закона за закрила на детето и по Закона за хората с увреждания)
V. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не
повече от 20-годишна възраст)
…...............................лв.;
7. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
8. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално подпомагане
и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод
отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
9. На основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс давам писменото си
съгласие Национална агенция за приходите да предостави на Агенцията за социално подпомагане
необходимата данъчна и осигурителна информация единствено по повод отпускането и изплащането на
семейни помощи за деца по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, а ако е настъпило раждане
преди 45-дневния период - за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е
родено детето.
2. Удостоверение от осигурителя за наетото лице или от самоосигуряващото се лице по образец съгласно
приложение № 3 от ППЗСПД, че бременната жена няма право на обезщетение за бременност и раждане
по реда на чл. 48а от КСО; придобития осигурителен стаж; датата на придобиване на осигурителното
право по чл. 48а от КСО (за случаите по чл. 5а, ал. 2 от ЗСПД);
3.Копие от болничния лист на наетото лице за временна неработоспособност поради бременност и
раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя или копие на болничния лист и оригинал за справка от
самоосигуряващото се лице;
4. Медицинско удостоверение за термина на раждане (за неосигурените жени);
5. Лична карта (за справка – при подаване на заявление-декларацията лично);
6. .....................................................................................................................................................................
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Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път - чрез териториалните поделения на „Български
.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN

пощи“

ЕАД

Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларирам,
че
посочената
по-горе
платежна
сметка
е
лична
с
титуляр
…………………………………………………………………………………., обозначена е с Международен
номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на
платежни услуги, лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги,
осъществяващи дейност на територията на страната.
Декларатор: 1. …………………………….
2. …………………………….

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

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

Дата ……………20… г., гр. ……………………

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

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

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от бременната жена, отговаряща на условията на Закона и се
подава по настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”:
1. лично (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал);
2. чрез лицензиран пощенски оператор (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в
оригинал);
3. по електронен път с квалифициран електронен подпис (необходимите документи се прилагат
сканирани като прикачен файл).
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 2 към
Заповед № РД01-526/
01.08.2019 г.

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

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

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

ЕГН/ЛНЧ

Гражданство

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

„Български

пощи“

IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларирам,
че
посочената
по-горе
платежна
сметка
е
лична
с
титуляр
…………………………………………………………………………………., обозначена е с Международен
номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни
услуги, лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на
територията на страната.
Декларатор: …………………………….

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

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

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

Дата ……………20… г., гр. ……………………

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

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

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от майката, отговаряща на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”:
1. лично (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал);
2. чрез лицензиран пощенски оператор (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в
оригинал);
3. по електронен път с квалифициран електронен подпис (необходимите документи се прилагат
сканирани като прикачен файл).
В случай, че майката е починала преди подаване на заявление-декларацията, то се подава от бащата.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 3 към
Заповед № РД01-526/
01.08.2019 г.

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

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

ЕГН/ЛНЧ

Гражданство

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

на

„Български

пощи“
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Банка .........................................................
Банков клон .............................................
Декларирам,
че
посочената
по-горе
платежна
сметка
е
лична
с
титуляр
…………………………………………………………………………………., обозначена е с Международен номер
на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги,
лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на
страната.
Декларатор: …………………………….

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

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

Дата ……………20… г., гр. ……………………

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

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

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

Дата ……………20… г., гр. ……………………

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

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

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по настоящ
адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”:
1. лично (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал);
2. чрез лицензиран пощенски оператор (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал);
3. по електронен път с квалифициран електронен подпис (необходимите документи се прилагат сканирани като
прикачен файл).
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 4 към
Заповед № РД01-526/
01.08.2019 г.

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

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

ДЕКЛАРИРАМ:

1.
2.

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

Име, презиме, фамилия

ЕГН/ЛНЧ

Гражданство

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

„Български

пощи“

Банка ...........................................................................
Банков клон................................................................
Декларирам,
че
посочената
по-горе
платежна
сметка
е
лична
с
титуляр
…………………………………………………………………………………., обозначена е с Международен
номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни
услуги, лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на
територията на страната.
Декларатор: …………………………….

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

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

Дата ……………20… г., гр. ……………………

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

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

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от осиновителя, отговарящ на условията на Закона и се подава
по настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
1. лично (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал);
2. чрез лицензиран пощенски оператор (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в
оригинал);
3. по електронен път с квалифициран електронен подпис (необходимите документи се прилагат
сканирани като прикачен файл).
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 5 към
Заповед № РД01-526/
01.08.2019 г.

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

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

ДЕКЛАРИРАМ:
1.
2.

Семейно положение: ……………………………………………
Съпруг/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един
настоящ адрес: …...………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ …………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ
3. Деца, отглеждани в семейството (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето):
№
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Гражданство Учебна заетост
(ДА/НЕ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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4.
Имам/нямам дете/деца, което е/които са настанено/и за отглеждане извън семейството по реда на
чл. 26 от Закона за закрила на детето;
5. Детето/децата ми ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
не посещава/т училище/група за задължително предучилищно образование по здравословни причини;
(решение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални
образователни потребности към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование, че детето не може да посещава училище)
6. Детето/децата ми ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
е/са завършило/и средно образование преди навършване на 18-годишна възраст;
7. Детето/децата ми ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
не е имунизирано/не са имунизирани по медицински противопоказания или по независещи от мен
причини;
(служебна бележка от личния лекар или от регионалната здравна инспекция)
8. Детето ми ……………………………………………………................... има установени трайни
увреждания 50 и над 50 на сто, определени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и получава месечни
помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца
....................... ДА/НЕ;
9. Имам/нямам влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите
№…...........…../…..................... издадено от………………………….....................
10. Семейството и детето/децата ми живеем постоянно в страната – ДА/НЕ;
11. Общият размер на брутния доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца, считано от
месец……………20….година до месец…………..20…..година е в размер на………………лв.
(…………………………………………………………………………………………………………………...)
словом
Средномесечен доход на член от семейството:…………………лв.
(…………………………………………………………………………………………………………………...)
словом
в това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите
лица
…………………………………………… …...............................лв.;
ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на хората с трайно намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане над 90 на сто по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване
…...............................лв.;
ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
…...............................лв.;
2. обезщетения за майчинство
…...............................лв.;
3. обезщетения за безработица
…...............................лв.;
ІV. Помощи (с изключение на помощите и средствата, получени по Закона за
семейни помощи за деца (ЗСПД), по Закона за закрила на детето и по Закона за хората с
увреждания)
…………………….
…...............................лв.;
V. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се
до завършване на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст)
…...............................лв.
12. Известно ми е, че заявление-декларация за получаване на месечни помощи за дете до
завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се подава на всеки 12
месеца;
13. Известно ми е, че при допускане от страна на учащото ми дете на 5 учебни часа отсъствия по
неуважителни причини в месеца, помощта ще бъде прекратена и същата може да бъде отпусната
отново не по-рано от една година от датата на прекратяването.
14. Известно ми е, че ако детето ми, записано в група за задължително предучилищно образование,
допусне без уважителни причини повече от 3 дни отсъствия в месеца, помощта ще бъде прекратена
и същата може да бъде отпусната отново не по-рано от една година от датата на прекратяването.
15. Известно ми е, че ако детето ми, за което получавам помощта, стане родител, помощта ще бъде
прекратена. В случай, че детето продължи да посещава редовно училище, то може да получи
еднократно помощ в размер, съответстващ на размера на прекратената помощ за периода от
прекратяването до изтичането на срока, за който е била отпусната. Заявление-декларацията се
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подава от детето в 30-дневен срок от изтичане на срока, за който е била отпусната прекратената
месечна помощ.
16. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта, се
задължавам да уведомя в 30-дневен срок дирекцията „Социално подпомагане”, изплащаща
помощта;
17. Известно ми е, че при недобросъвестно получени от мен месечни помощи, включително и при
неизпълнение на задължението по предходната точка, когато това е довело до недобросъвестно
получаване на семейни помощи, ще бъда лишен от тези помощи до възстановяване на дължимите
суми, но за срок, не по-дълъг от една година;
18. Ако детето ми е записано в детска градина или училище извън системата на Министерството
на образованието и науката се задължавам да представям в дирекция “Социално подпомагане”
удостоверение от детската градина/училището, че детето ми е записано в подготвителна група за
задължителна предучилищна подготовка или като ученик в срок до 31 октомври за новата учебна
година. Известно ми е, че за децата, които постъпват за първи път в училище, удостоверението се
представя до 31 октомври;
19. Известно ми е, че след навършване на 18-годишна възраст от детето, месечните помощи се
предоставят, ако то продължава да учи и редовно посещава училище, до завършване на средно
образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (включително ако има
установено трайно увреждане или ако продължава да живее в семейството на роднини, близки или
в приемно семейство, в което е било настанено по реда на чл. 26 от ЗЗД). В тези случаи следва да
изпълня задължението си по т. 18;
20. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
21. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално
подпомагане и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица
единствено по повод отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи
за деца.
22. На основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс давам писменото
си съгласие Национална агенция за приходите да предостави на Агенцията за социално
подпомагане необходимата данъчна и осигурителна информация единствено по повод отпускането
и изплащането на семейни помощи за деца по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който е подадено заявление-декларацията.
2. Удостоверение от детската градина/училището, че детето е записано в подготвителна група за
задължителна предучилищна подготовка или като ученик в …клас (само в случаите, в които
детето/децата се обучава/т в детска градина или училище извън системата на Министерството на
образованието и науката);
3. Решение на регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със специфични
образователни потребности към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за семейни помощи за деца (за децата и учениците със специални образователни
потребности);
4. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
5. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от
регионалната здравна инспекция, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични
прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето;
6. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за справка (само в случаите по чл. 7, ал. 8 от ЗСПД);
(Документите се прилагат само в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да
получи информацията по служебен път.)
7. Лична карта (за справка – при подаване на заявление-декларацията лично).
8. .....................................................................................................................................................................
9. .....................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път - чрез териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД........................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
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IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларирам,
че
посочената
по-горе
платежна
сметка
е
лична
с
титуляр
…………………………………………………………………………………., обозначена е с Международен
номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни
услуги, лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на
територията на страната.
Декларатор: 1. …………………………….
2. ……………………………

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

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

Дата ……………20… г., гр. ……………………

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

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

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона както следва:
1. От двамата съпрузи-родители;
2. Съвместно от двамата съжителстващи родители без сключен граждански брак;
3. От роднини, близки или приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила
на детето;
4. От родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права, включително и при
разведени родители – за дете, ненавършило пълнолетие;
5. От родителя, при когото живее детето – за дете, навършило пълнолетие, ако продължава да учи;
6. От настойника или попечителя на детето;
7. От законния представител на малолетната майка – за нейното дете.
Заявлението декларация се подава от посочените в Закона за семейни помощи за деца лица в дирекция
„Социално подпомагане“ по настоящия им адрес:
1. лично (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал);
2. чрез лицензиран пощенски оператор (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в
оригинал);
3. по електронен път с квалифициран електронен подпис (необходимите документи се прилагат
сканирани като прикачен файл).
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 6 към
Заповед № РД01-526/
01.08.2019 г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

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

ДЕКЛАРИРАМ:

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

Ученик/ученичка съм (детето, за което е прекратена помощта, е ученик/ученичка) в ……. клас на
………………………………………………….
училище,
гр.
………………
за
учебната……………година и посещавам/посещава редовно училище…………………………...ДА/НЕ
3. Преди да бъде прекратена месечната помощ съм учил/а (детето е учило) в ………. клас на
………………………………………………….училище, гр. ……………………… през учебната
………………….година.
4. Живея (ненавършилия 18 г. родител живее) постоянно в страната…………………………….….ДА/НЕ
5. Известно ми е, че заявление-декларацията за отпускане на еднократната помощ по реда на чл. 7, ал. 13
от Закона за семейни помощи за деца, се подава в 30-дневен срок от изтичане на срока, за който е била
отпусната прекратената за мен (за детето) месечна помощ на основание чл. 7, ал. 11, т. 3 и/или на
основание чл. 8е, ал. 8, т. 4 от Закона за семейни помощи за деца.
6. Известно ми е, че еднократната помощ може да бъде получена в размер, съответстващ на размера на
прекратената за мен (за детето) помощ за периода от прекратяването до изтичането на срока, за който е
била отпусната.
7. Известно ми е, че при определяне на размера на помощта се вземат предвид само месеците, в които
съм посещавал/а (детето е посещавало) редовно училище, а ако се установи, че съм допуснал/а (детето е
посещавало) в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма
уважителни причини, помощта не се отпуска.
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8. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
9. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално подпомагане
и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод
отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Лична карта на непълнолетния родител (за справка – при подаване на заявление-декларацията лично);
2. Лична карта на законен представител (за справка – при подаване на заявление-декларацията лично);
3. .....................................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път - чрез териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД ....................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларирам,
че
посочената
по-горе
платежна
сметка
е
лична
с
титуляр
…………………………………………………………………………………., обозначена е с Международен
номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни
услуги, лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на
територията на страната.
Декларатор: …………………………….

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

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

Дата ……………20… г., гр. ……………………

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

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

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва и подава лично от ненавършилия 18 години родител, а ако е под 14
години - от законния й/му представител по настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално
подпомагане”:
1. лично (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал);
2. чрез лицензиран пощенски оператор (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в
оригинал);
3. по електронен път с квалифициран електронен подпис (необходимите документи се прилагат
сканирани като прикачен файл).
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 7 към
Заповед № РД01-526/
01.08.2019 г.

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

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

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: ……………………………………………
2. Съпруг/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един
настоящ адрес: ……...……………………………………………….., ЕГН/ ЛНЧ ……………………………...,
(Име, презиме, фамилия)
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……………………….
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …………..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ……………………………….
Гражданство: ………………………………………………………………………………………………………
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето......................................................................ДА/НЕ
3. Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето):
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Гражданство
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Не съм осигурена за общо заболяване и майчинство и не получавам обезщетение за бременност и
раждане, за отглеждане на дете или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на Кодекса за
социално осигуряване /КСО/;
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5. Осигурена съм по реда на КСО за общо заболяване и майчинство, но не получавам обезщетение за
бременност и раждане, за отглеждане на дете или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, поради
това, че нямам необходимия осигурителен стаж по чл. 48а, чл. 52а и 53а от КСО;
6. Детето/децата ми не е/не са настанено/и за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето;
7. Детето/децата ми ……………………………………………………………………………………………..
не е имунизирано/не са имунизирани по медицински противопоказания или по независещи от мен
причини (служебна бележка от личния лекар или от регионалната здравна инспекция);
8. Детето ми има установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто, определени с експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК........................................ДА/НЕ;
9. Имам/нямам влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите
№…...........…../…..................... издадено от………………………….....................
10. Аз и детето/децата ми живеем постоянно в страната – ДА/НЕ;
11. Общият размер на брутния доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца, считано от
месец……………20….година до месец…………..20…..година е в размер на………………лв.
(…………………………………………………………………………………………………………………...)
словом
Средномесечен доход на член от семейството:…………………лв.
(…………………………………………………………………………………………………………………...)
словом
в това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица
…...............................лв.;
ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на хората с трайно намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане над 90 на сто по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване
...........................…лв.;
ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
…...............................лв.;
2. обезщетения за майчинство
…...............................лв.;
3. обезщетения за безработица
…...........................…лв.;
ІV. Помощи (с изключение на помощите и средства, получени по Закона за
семейни помощи за деца (ЗСПД), по Закона за закрила на детето и по Закона
за хората с увреждания)
…..............................лв.;
V. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се до завършване
на средно образование, но не по-късно от навършване на
20-годишна възраст)
…................................лв.
12. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта, се
задължавам да уведомя дирекция “Социално подпомагане” в 30-дневен срок.
13. Известно ми е, че при недобросъвестно получени от мен месечни помощи, включително и при
неизпълнение на задължението по предходната точка, когато това е довело до недобросъвестно
получаване на семейни помощи, ще бъда лишена/лишен от тези помощи до възстановяване на
дължимите суми, но за срок, не по-дълъг от една година.
14.Известно ми е, че за неверни данни обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
15. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално
подпомагане и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица
единствено по повод отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи
за деца.
16. На основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс давам писменото
си съгласие Национална агенция за приходите да предостави на Агенцията за социално
подпомагане необходимата данъчна и осигурителна информация единствено по повод отпускането
и изплащането на семейни помощи за деца по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който е подадено заявление-декларацията;
2. Удостоверение от осигурителя за наетото лице или от самоосигуряващото се лице по образец съгласно
приложение № 3 от ППЗСПД, че майката/осиновителката няма право на обезщетение за бременност и
раждане по реда на чл. 48а от КСО; придобития осигурителен стаж; датата на придобиване на
осигурителното право по чл. 48а от КСО (само в случаите по чл. 8, ал. 5 от ЗСПД);
3. Удостоверение от осигурителя, че никой от членовете на семейството, при което е настанено детето, не
получава обезщетение по чл. 53, ал. 3 от КСО (в случаите на чл. 8, ал. 8 от ЗСПД);

2

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

4. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от
регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и
профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени, в
случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" не може да получи информацията по служебен път;
5. Лична карта (за справка – при подаване на заявление-декларацията лично);
6......................................................................................................................................................................
7........................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път - чрез териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД...................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларирам,
че
посочената
по-горе
платежна
сметка
е
лична
с
титуляр
…………………………………………………………………………………., обозначена е с Международен
номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни
услуги, лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на
територията на страната.
Декларатор: 1. …………………………….
Дата………….20......г.

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

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

Дата ……………20… г., гр. ……………………

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

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

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”:
1. лично (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал);
2. чрез лицензиран пощенски оператор (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в
оригинал);
3. по електронен път с квалифициран електронен подпис (необходимите документи се прилагат
сканирани като прикачен файл).
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 8 към
Заповед № РД01-526/
01.08.2019 г.

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

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

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

ЕГН/ЛНЧ

Гражданство

1.
2.
3.
2. Детето/децата ми не е/са настанено/настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от
Закона за закрила за детето;
3. Аз и детето/децата ми живеем постоянно в страната – ДА/НЕ;
4. Записана съм като студентка в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето. Съм/не
съм осигурена и не получавам обезщетение за бременност и раждане, за отглеждане на дете или при
осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на Кодекса за социално осигуряване;
5. Уведомена съм, че помощта по чл. 8в се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се
изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща след като
представя уверение/удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование,
но не по-късно от навършване на една година от детето. В случай, че до навършване на 1 година от
детето не представя уверение/удостоверение от висшето училище за записан следващ семестър или за
завършено висше образование, плащането на втората част от помощта не се извършва.
6. Уведомена съм, че съм задължена да възстановя получената от мен помощ, ако до навършване на
двегодишна възраст от детето/децата, то/те бъде/бъдат настанено/настанени за отглеждане извън
семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето поради лишаване от родителски права на
основание чл. 132, т. 1 и 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 от Семейния кодекс и/или на основание чл. 25, ал.
1, т. 2 и 4 от Закона за закрила на детето;
7. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
8. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално
подпомагане и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено
по повод отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
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Прилагам следните документи:
1. Лична карта (за справка – при подаване на заявление-декларацията лично);
2.. ……………………………
3.. …………………………….
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път - чрез териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД............................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка .........................................................
Банков клон .............................................
Декларирам,
че
посочената
по-горе
платежна
сметка
е
лична
с
титуляр
…………………………………………………………………………………., обозначена е с Международен
номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни
услуги, лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на
територията на страната.
Декларатор: …………………………….

Дата………….20......г.

Гр. .................................
Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:………………………………………………
/име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на еднократна помощ за отглеждане на .................. дете/деца в размер
(брой деца)
общо на: ............ лв. на основание чл. 8в, ал. ..... от Закона за семейни помощи за деца,
в т.ч.:
 ............ лв. (50% от размера - след влизане в сила на заповедта за отпускането на помощта);
Име и фамилия, длъжност:...................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

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


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

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

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

Дата ……………20… г., гр. ……………………

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

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

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

Дата ……………20… г., гр. ……………………

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

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

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
1. лично (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал);
2. чрез лицензиран пощенски оператор (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в
оригинал);
3. по електронен път с квалифициран електронен подпис (необходимите документи се прилагат сканирани
като прикачен файл).
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 9 към
Заповед № РД01-526/
01.08.2019 г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД....................................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ С ТРАЙНО
УВРЕЖДАНЕ ПО ЧЛ. 8д ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От…………………………………………………………………..,ЕГН/ЛНЧ …………………..,
(Име, презиме, фамилия)
Лична карта №……………………, издадена на ………………., от МВР гр. ….........……
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………, община ………………., обл. …………………….,
ж.к.…………………………....,бул./ул………………………………………………№ ……..,
бл. ….., вх. ……, ет. ….., ап. ……, тел: ………………., e-mail: ……..………………………
Гражданство: …………………………..
ДЕКЛАРИРАМ:
I. 1. Семейно положение: …………………………………………
2. Съпруг(а)/родител………………….., ЕГН/ЛНЧ ……………………….………………....,
(Име, презиме, фамилия)
Лична карта №………………, издадена на ……………., от МВР гр. ……………………….
Настоящ адрес: гр. (с.) ……………, община …………., обл. ……………………………….,
ж.к.………………………………..,бул./ул. ……….…………………………………№ ……..,
бл. ….., вх. …., ет. ….., ап. ……, тел: …………………………., e-mail: ……………………..
Гражданство: …………………..……………………..
II. Декларирам/е, че съм/сме:
1. биологично семейство
2. осиновител/и
3. семейство на роднини, близки или приемно семейство, в което е настанено детето по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето
4. настойник/попечител
III. Полагаме грижи за отглеждането на:
1. …………………………………………...…………………………………………………………………
(трите имена на детето, за което се иска месечната помощ)
ЕГН/ЛНЧ…………………., гражданство:……………...
Влязло в сила ЕР на ТЕЛК/НЕЛК №..........от.................,срок до:.............................
Вид
и
степен
на
увреждане/трайно
намалена
работоспособност:.........%,
дата
на
инвалидизиране:................
Вид на експертизата: освидетелстване/преосвидетелстване
Преосвидетелстването пред ТЕЛК/НЕЛК е забавено поради...................................................................
........................................................................................................................................................................
(моля, посочете причината, отразена в експертното решение на ТЕЛК)
2. ….........…………………………………………………………………………………….
(трите имена на детето, за което се иска месечната помощ)
ЕГН/ЛНЧ…………………., гражданство:……………...
Влязло в сила ЕР на ТЕЛК/НЕЛК №..........от.................,срок до:.............................
Вид
и
степен
на
увреждане/трайно
намалена
работоспособност:.........%,
дата
на
инвалидизиране:................
Вид на експертизата: освидетелстване/преосвидетелстване
Преосвидетелстването пред ТЕЛК/НЕЛК е забавено поради...................................................................
........................................................................................................................................................................
(моля, посочете причината, отразена в експертното решение на ТЕЛК)
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3.

………………………………………………………………………………………………
(трите имена на детето, за което се иска месечната помощ)
ЕГН/ЛНЧ…………………., гражданство:……………...
Влязло в сила ЕР на ТЕЛК/НЕЛК №..........от.................,срок до:.............................
Вид
и
степен
на
увреждане/трайно
намалена
работоспособност:.........%,
дата
на
инвалидизиране:................
Вид на експертизата: освидетелстване/преосвидетелстване
Преосвидетелстването пред ТЕЛК/НЕЛК е забавено поради...................................................................
........................................................................................................................................................................
(моля, посочете причината, отразена в експертното решение на ТЕЛК)
IV. Отглеждам детето/децата в страната - ДА/НЕ.
V. Детето/децата не е/са настанено/настанени в лечебно заведение, специализирана институция или
социална услуга - резидентен тип, на пълна държавна или общинска издръжка - ДА/НЕ.
VI. Детето/децата ми, за което/които се иска месечната помощ, не е/не са настанено/и за отглеждане
извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - ДА/НЕ (само за родители
(осиновители), настойници, попечители).
VII. Детето е навършило 18-годишна възраст, но продължава средното си образование (само за дете,
навършило пълнолетие, до навършване на 20 години) - ДА/НЕ.
VIII. Имам/нямам влязло в сила съдебно решение за присъдени родителски права №………../……..,
издадено от..…………………………………………………………………………………………….
IX. При всяка промяна на декларираните по-горе обстоятелства се задължавам да уведомя писмено
дирекция "Социално подпомагане" в срок не по късно от 30 дни от настъпването им.
X. В случаите по т. VII, когато детето ми се обучава в училище извън системата на Министерството на
образованието и науката, се задължавам да представям в дирекция “Социално подпомагане”
удостоверение от училището, че детето ми е записано като ученик в срок до 31 октомври за новата
учебна година.
XI. Известно ми е, че при недобросъвестно получени от мен месечни помощи, включително и при
неизпълнение на задължението по предходната точка, когато това е довело до недобросъвестно
получаване на семейни помощи, ще бъда лишен от тези помощи до възстановяване на дължимите суми,
но за срок, не по-дълъг от една година.
XII. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
XIII. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално
подпомагане и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по
повод отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение от учебното заведение, когато детето е навършило 18 години, че е записано като
ученик, а за новата учебна година - до 31 октомври (само за деца, навършили 18 години, до навършване
на 20 години, които се обучават в училище извън системата на Министерство на образованието и
науката);
2. Лична карта (за справка – при подаване на заявление-декларацията лично);
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път - чрез териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД.........................ДА/НЕ
□
банков път …………………………….……ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларирам,
че
посочената
по-горе
платежна
сметка
е
лична
с
титуляр
…………………………………………………………………………………., обозначена е с Международен
номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни
услуги, лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на
територията на страната.
Декларатор: 1. …………………………….

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

2.……………………………
Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:……………………………………
/ име и фамилия, подпис/
Дата………..20…г., гр. …….....

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на месечна помощ за отглеждане на .............. дете/деца (брой деца) в размер на
...................................лв. на основание чл. 8д, ал. …(1 или 2), ал. 3 и ал. ......(7 и/или 8) от Закона за
семейни помощи за деца или чл. 24б, ал. ….. (4 или 5) от Правилника за прилагане на Закона за семейни
помощи за деца.
Мотиви при отказ:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - ......................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ………………

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

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

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”:
1. лично (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал);
2. чрез лицензиран пощенски оператор (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в
оригинал);
3. по електронен път с квалифициран електронен подпис (необходимите документи се прилагат
сканирани като прикачен файл).
Към заявлението-декларация следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 10 към
Заповед № РД01-526/
01.08.2019 г.

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

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

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

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

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

Дата ……………20… г., гр. ……………………

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

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

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона, както следва:
1. От родителя;
2. От роднини и/или близки за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
3. От настойника или попечителя на детето.
Заявлението декларация се подава от посочените в Закона за семейни помощи за деца лица в дирекция
„Социално подпомагане“ по настоящия им адрес:
1. лично (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал);
2. чрез лицензиран пощенски оператор (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в
оригинал);
3. по електронен път с квалифициран електронен подпис (необходимите документи се прилагат
сканирани като прикачен файл).
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 11 към
Заповед № РД01-526/
01.08.2019 г.

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

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

ДЕКЛАРИРАМ:
1.
2.

Семейно положение: ……………………………………………
Съпруг(а)/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един
настоящ адрес: …...………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ …………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Лична карта №…………………………, издадена на ……………….……., от МВР гр. ……………….……
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ………………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …….…..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………….…
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ
3. Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето):
№
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Гражданство
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Детето/децата ми не е/не са настанено/и за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от ЗЗД;
5. Детето/децата ми е/са записано/записани за първи път в държавно/общинско училище за обучение в
първи клас на учебната 20.../20...година;
6. Детето ми има установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто, определени с експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК ........................................ДА/НЕ;
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7. Имам/нямам влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите
№…...........…../…..................... издадено от………………………….....................
8. Уведомена съм, че помощта по чл. 10а се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се
изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория
учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.
9. Детето/децата, за които се иска помощта, живеят постоянно в страната – ДА/НЕ;
10. Общият размер на брутния доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца, считано от
месец……………20….година до месец…………..20…..година е в размер на………………лв.
(…………………………………………………………………………………………………………………...)
словом
Средномесечен доход на член от семейството:…………………лв.
(…………………………………………………………………………………………………………………...)
словом
В това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица
….................................лв.;
ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на хората с трайно намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане над 90 на сто по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване………..............................…лв.;
ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
.....................................лв.;
2. обезщетения за майчинство
….............................…лв.;
3. обезщетения за безработица
…............................….лв.;
ІV. Помощи (с изключение на помощите и средствата, получени по Закона за
семейни помощи за деца (ЗСПД), по Закона за закрила на детето и по Закона
за хората с увреждания)
…..........................…...лв.;
V. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се
до завършване на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст)
…...........................…..лв.
9. Известно ми е, че заявление-декларацията се подава еднократно след записване на детето/децата
ми в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.
10. Известно ми е, че ако детето/децата ми не постъпи/ят в училище, не продължи/продължат
обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно
поради здравословното му/им състояние, или до завършване на първи клас детето/децата са
допуснали в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма
уважителни причини, ще възстановя получената част от помощта заедно със законната лихва.
11. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
12. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално
подпомагане и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица
единствено по повод отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи
за деца.
13. На основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс давам писменото
си съгласие Национална агенция за приходите да предостави на Агенцията за социално
подпомагане необходимата данъчна и осигурителна информация единствено по повод отпускането
и изплащането на семейни помощи за деца по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който е подадена заявление-декларацията;
2. Удостоверение, че детето/децата е/са записано/и като ученик/ци в първи клас на държавно или
общинско училище, издадено от съответното училище;
3. Медицински протокол на ЛКК (в случаите по чл. 31, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
семейни помощи за деца);
4. Лична карта (за справка – при подаване на заявление-декларацията лично);
5. .....................................................................................................................................................................
6. .....................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път - чрез териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД.........................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
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Декларирам,
че
посочената
по-горе
платежна
сметка
е
лична
с
титуляр
…………………………………………………………………………………., обозначена е с Международен
номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни
услуги, лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на
територията на страната.
Декларатор: 1. …………………………….
2. ……………………………

Дата………….20......г.

Гр. .................................
Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:

Семейството има/няма право на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на
учебната година в размер на ...................................лв. на основание чл. 10а, ал. ....... от Закона за семейни
помощи за деца.
в т.ч.:
•
............ лв. (50% от размера - след влизане в сила на заповедта за отпускането на помощта);
В т. ч. в натура……………………………………………………………………………………………….
Име и фамилия, длъжност:...................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................
Дата ……………20… г., гр. ……………………
Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

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

•
…..…. лв. (50% от размера се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава
да посещава училище. ).
В т. ч. в натура……………………………………………………………………………………………….
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................
Дата ……………20… г., гр. ……………………
Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

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

Мотиви при отказ: .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................
Дата ……………20… г., гр. ……………………
Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

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

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”:
1. лично (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал);
2. чрез лицензиран пощенски оператор (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в
оригинал);
3. по електронен път с квалифициран електронен подпис (необходимите документи се прилагат
сканирани като прикачен файл).
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 12 към
Заповед № РД01-526/
01.08.2019 г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

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

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

ЕГН/ЛНЧ

Гражданство

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

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

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

Дата ……………20… г., гр. ……………………

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

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

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от майката, отговаряща на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”:
1. лично (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал);
2. чрез лицензиран пощенски оператор (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в
оригинал);
3. по електронен път с квалифициран електронен подпис (необходимите документи се прилагат
сканирани като прикачен файл).
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 13 към
Заповед № РД01-526/
01.08.2019 г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

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

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

До

Начална/крайна дата

стойност

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

„Български

пощи“

Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларирам, че посочената по-горе платежна сметка е лична с титуляр
…………………………………………………………………………………., обозначена е с Международен
номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни
услуги, лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на
територията на страната.
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Дата………….20......г.
Гр. .................................

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

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

Дата ……………20… г., гр. ……………………

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

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

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от майката, отговаряща на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”:
1. лично (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал);
2. чрез лицензиран пощенски оператор (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в
оригинал);
3. по електронен път с квалифициран електронен подпис (необходимите документи се прилагат
сканирани като прикачен файл).
Заявление-декларацията се подава в едномесечен срок от крайната дата на извършеното пътуване.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 518
от 19 юни 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 24 съгласно протокол № 11 от
17.05.2019 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87,
чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изискванията за безопасност съгласно стандарт
БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на играчки“, Част
1: Механични и физични свойства, т. 8.4 „Тест
за устойчивост на опън“ и т. 8.2 „Тест за малки
части“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите:
– детска рокля, предназначена за деца на възраст 2 години и 3 години, с колан, прихванат от
двете страни на талията и завързващ се отзад на
кръста, с прикрепена брошка на лицевата част на
колана с формата на цвете със залепени малка
перла и камъче със силикон, с пришит етикет от
вътрешната част на роклята със следната информация: 80 % pamuk, 20 % polyester, Маde in Turkey,
графични указания за манипулиране и етикет на
български език с информация за артикул, състав
80 % памук, 20 % вискоза, производител Турция;
– детска рокля в комплект с диадема, предназначена за деца до 3 години, с прикрепена с две
игли брошка с две цветчета, в основата на които
има дребни елементи (малки перли) в областта на
талията, с пришит етикет със следната информация: ESILA, MAIN FABRIC ANA KUMAS, 100 %
polyester, FUTTER ASTAR – 100 % pamuk, cotton,
графични указания за манипулиране, страна на
произход: Маde in Turkey, с прикрепен картонен
етикет, на който от едната страна има изписани
текстове на различни езици, а от другата страна
е изписано ESILA KIDS, mоdel: 902, 1-2-3-4 YAS,
баркод 5356309649026 и етикет с информация
на български език за артикул, състав: подплата
100 % памук, рокля 100 % вискоза, производител
ESILA Турция.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
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Мотиви:
Стоките не отговарят на изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1: 1:2014+A1:2018
„Безопасност на играчки“, Част 1: Механични и
физични свойства, т. 8.4 „Тест за устойчивост на
опън“, тъй като лесно се отделят малки части
(перли и камъче), и т. 8.2 „Тест за малки части“,
тъй като отделените малки части влизат изцяло в
цилиндъра за малки части и съгласно направена
оценка на риска представляват сериозен риск за
здравето на потребителите от задавяне (за малки
деца до 3 години) и съществува риск от задавяне.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 години.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 554
от 1 юли 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 14 съгласно протокол № 13 от
20.06.2019 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87,
чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
т. 4.3 от стандарт БДС EN 13869:2016 „Запалки.
Изисквания за безопасност на запалки спрямо
деца. Изисквания за безопасност и методи за
изпитване“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на газова пиезо
запалка във формата на граната, марка Maxim
с дюза за многократно зареждане, с метален
наклонен накрайник, от който излиза пламък
след натискане на механизма за възпламеняване,
със завиващо се приспособление на накрайника,
прикрепено към запалката посредством халка,
с надпис: „MaXiM“, баркод: 3 661075 120290
под механизма за запалване, поставена в черна
картонена кутия, с етикети на български език
със следните текстове: стока – 17141359, запал-
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ка – арт. № 40152043, газова пиезо запалка, Lot:
132711, made in China, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Запалката не е безопасна по смисъла на
чл. 71, ал. 2 от Закона за защита на потребителите, тъй като не отговаря на изискванията за
безопасност съгласно т. 4.3 от стандарт БДС EN
13869 „Запалки. Изисквания за безопасност на
запалки спрямо деца. Изисквания за безопасност
и методи за изпитване“, поради това, че е с необичаен външен вид и е привлекателна за деца.
Съществува риск от пожар, тъй като дизайнът
(формата на граната) я прави привлекателна за
децата, особено на възраст под 51 месеца. Поради
това е възможно децата да си играят с продукта
и да пострадат от изгаряния поради пламъка
или да причинят пожар. Стандартът БДС EN
13869:2016 въвежда хармонизирания европейски
стандарт EN 13869:2016, който е публикуван от
Европейската комисия в „Официален вестник“ на
Европейския съюз (2017/С 267/03 от 11.08.2017 г.)
съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно общата безопасност на продуктите.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от пожар.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

6300

За председател:
К. Арабаджиев

ЗАПОВЕД № 556
от 1 юли 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономи-
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ката и на нейната администрация и решение
на комисията по т. 14 съгласно протокол № 13
от 20.06.2019 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и
5, чл. 87, чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита
на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, протокол от изпитване
№ 7963721913394 от 27.05.2019 г., издаден от ИЦ
„Алми тест“, София, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детска блуза за момиче, марка „Reserved“, модел
„Mineral heart“, с пришити малки пластмасови
фигури на лицевата част на блузата (с различни
форми – кръгли, правоъгълни и др.), с пришит
текстилен етикет на производителя, съдържащ
следната информация и на български език: произведено в Индия, баркод 5902094080003, INDEX:
LE 088-08M-98, състав 86 % памук, 14 % полиестер, указания за поддръжка и третиране чрез
общоприети символи, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно протокол от изпитване № 7963721913394
от 27.05.2019 г., издаден от ИЦ „Алми тест“, София,
детската блуза не отговаря на изискванията за
безопасност съгласно БДС EN 71-1:1:2014+A1:2018
„Безопасност на играчки“, Част 1: Механични и
физични свойства, т. 8.4 „Изпитване на опън“,
тъй като се отделят малки части, и т. 8.2 „Тест за
малки части“, тъй като отделените малки части
влизат изцяло в цилиндъра за малки части и
стоката, представлява сериозен риск за здравето
на потребителите от задавяне (за малки деца до
3 години).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 години.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
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Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

6301

За председател:
К. Арабаджиев

НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-941
от 17 юни 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка
с т. III.2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г.
(ДВ, бр. 1 от 2018 г.) на изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите (НАП)
нареждам:
1. В приложение № 1 към Заповед № ЗЦУ-1739
от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите да се впишe
следното задължено лице, за което Териториална
дирекция (ТД) на НАП „Големи данъкоплатци
и осигурители“ (ГДО) е компетентна съгласно
т. II от заповедта:
„
1158 205677435 ТРАНСПОРТНО
СТРОИТЕЛСТВО И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД
“
2. Заповедта влиза в сила от 1.07.2019 г. и
допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на
изпълнителния директор на НАП.

6260

Изпълнителен директор:
Г. Димитрова

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

ЗАПОВЕД № РД-18-485
от 19 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Калище, община Ковачевци, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6241

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-486
от 19 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Косача, община Ковачевци, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6242

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-487
от 19 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лобош, община Ковачевци, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6243

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Егълница, община Ковачевци,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-488
от 22 юли 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Тича, община Котел, област
Сливен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 28.01.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Сливен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-484
от 19 юли 2019 г.

6240

6244
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ЗАПОВЕД № РД-18-489
от 23 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6245

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-493
от 23 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Чепино, община Ковачевци,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6249

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-490
от 23 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Ковачевци, община Ковачевци,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-494
от 24 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ракиловци, община Ковачевци, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

6246

6250

ЗАПОВЕД № РД-18-491
от 23 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Светля, община Ковачевци,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-495
от 24 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Сирищник, община Ковачевци,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

6247

6251

ЗАПОВЕД № РД-18-492
от 23 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Слатино, община Ковачевци,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-496
от 24 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Градево, община Симитли,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

6248

6252
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ЗАПОВЕД № РД-18-497
от 25 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6253

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-498
от 25 юли 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Микрево, община Струмяни,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6254

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 796
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Белица, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за регулация на с. Краище с цел
създаване на нов УПИ ІІ, кв. 28, представляващ
ПИ с идентификатор 39270.1.420, и се променя
предназначението на новообразувания УПИ ІІ,
кв. 28, от „Озеленяване“ в „Жилищно строителство“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
Председател:
А. Ахмед
6279

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 51
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и
Решение № 13 от протокол № 2 от 13.03.2019 г.
на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Божурище,
одобрява проект за подробен устройствен план

ВЕСТНИК
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(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии в обхват: полски
път № 58606.29.298, 58606.30.196, 58606.30.177,
58606.41.142, 58606.41.187 и имот № 58606.29.222 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-28 от 28.03.2016 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с. Пролеша – за въздушно трасе на електропровод НН от
стълб № 3, КТП – с. Пролеша, до проектен стълб
№ 16 – „За външно ел. захранване на жилищна
сграда и допълващо застрояване – гараж“ в УПИ
XI-041079, кв. 66, с. Пролеша, община Божурище
(имот с идентификатор 58606.41.186 по КК и КР),
с обща дължина 435 м.
За председател:
И. Миланов
6311

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1079
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата
за възлагане извършването на дейности, свързани
с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство (НВИДСППСПКВПП),
чл. 105, ал. 1 от ЗЛЗ и чл. 15 от устава на МБАЛ
„Д-р Христо Стамболски“ – ЕООД, Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
І. Дава съгласие МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – ЕООД, да реализира разпореждане
чрез продажба на собствения си недвижим имот:
поземлен имот с идентификатор 35167.506.9692 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: Казанлък, п.к. 6100,
с площ 8492 кв. м, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – високо застрояване (над 15 м), стар
идентификатор 35167.506.3286, номер по предходен
план 3286, квартал 87, парцел IV, при съседи: ПИ
35167.506.9694, ПИ 35167.506.40, ПИ 35167.506.22,
ПИ 35167.506.9691.
II. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на поземлен имот
с идентификатор 35167.506.9692 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с адрес на поземления имот:
Казанлък, п.к. 6100, с площ 8492 кв. м, трайно
предназначение на територията – урбанизирана,
начин на трайно ползване – високо застрояване
(над 15 м), стар идентификатор 35167.506.3286,
номер по предходен план 3286, квартал 87, парцел
IV, при съседи: ПИ 35167.506.9694, ПИ 35167.506.40,
ПИ 35167.506.22, ПИ 35167.506.9691.
ІІІ. Упълномощава управителя на МБА Л
„Д-р Христо Стамболски“ – ЕООД, да извърши
всички необходими действия по провеждане на
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процедури за възлагане чрез пряко договаряне
по реда на НВИДСППСПКВПП, изготвянето на
анализи на правното състояние, информационни
меморандуми, пазарни оценки, както и актуализация на същите за имота по т. І.
ІV. Задължава управителя на МБАЛ „Д-р
Христо Стамболски“ – ЕООД, след изготвянето на
разработките по т. ІІІ да ги предложи за утвърждаването им от Общинския съвет – гр. Казанлък.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
6285
РЕШЕНИЕ № 1091
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата
за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213
от 25.09.2003 г.) и Решение № 998 от 28.03.2019 г. за
откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на
следния общински нежилищен имот: сграда с
идентификатор 35167.502.39.1 със застроена площ
75 кв. м по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-88 от
26.11.2015 г. на и.д. на АГКК, адрес: Казанлък;
сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.39; предназначение: сграда за
търговия, брой етажи: 1, масивна конструкция,
при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 33 800 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и всички данъци и такси
се заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – стая
21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане на срока за подаване на предложения
за участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизация по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът ще се проведат на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 11 ч. в стая 29 на Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ търгът ще се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
6302
РЕШЕНИЕ № 1092
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от
Наредбата за търговете и конкурсите (приета с
ПМС № 213 от 25.09.2003 г.) и Решение № 998
от 28.03.2019 г. за откриване на процедура за
приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на следния общински нежилищен имот: поземлен имот с идентификатор
35167.505.521 с площ 507 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на
АГКК, адрес: ул. Петьо Ганин, Казанлък; трайно
предназначение на територията: урбанизирана;
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до
10 м), представляващ урегулиран поземлен имот
(УПИ) X-9105, отреден „За обществено делово
обслужване“ (ОДО) в кв. 385, гр. Казанлък, по
ПУП, одобрен с решения № 684 и № 777 от 2013 г.
на ОбС – гр. Казанлък, при следните условия:
1. Начална т ръж на цена – 32 270 лв. без
ДДС. Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник
в левове до деня на подписване на договора за
продажба по сметка, посочена в проектодоговора
към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
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3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – стая
21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане на срока за подаване на предложения
за участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизация по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в стая 29 на Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ търгът ще се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
6303
РЕШЕНИЕ № 1108
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, чл. 4, ал. 4 във връзка с
чл. 1, ал. 2, т. 3 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8,
ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.)
и свое Решение № 1018 от 22.04.2019 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
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І. Утвърждава анализ на правното състояние
и информационен меморандум от 20.06.2019 г. за
поземлен имот с обща площ 7795 кв. м с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на
ИД на АГКК, адрес: Казанлък, промишлена
зона, кв. 478, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
незастроен имот за жилищни нужди; стар идентификатор 35167.501.9146; имотът попада в УПИ
I-9146,9387 – „За социално предприятие“, УПИ
II-9146,9387, УПИ III-9146,9387 – „За паркинг“,
в кв. 478 и в улична регулация по подробен
устройствен план на гр. Казанлък, одобрен с
решения № 684 от 2013 г. и № 777 от 2013 г. на
ОбС – гр. Казанлък, при граници и съседи – имоти с идентификатори: 35167.501.9140, 35167.501.608,
35167.501.9461, вътрешен за имота 35167.501.9387,
подробно описан в договор за дарение на недвижим имот, вписан в Службата по вписванията
с дв. вх. № 2068, 2069/8.04.2019 г., акт № 3, т. 8,
н. д. № 1487 по описа на Службата по вписванията – Казанлък.
ІІ. Утвърждава пазарна оценка от 24.06.2019 г.
за поземлен имот с обща площ 7795 кв. м, с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на
ИД на АГКК, адрес: Казанлък, промишлена зона,
кв. 478, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор 35167.501.9146; имотът попада в УПИ I-9146,
9387 – „За социално предприятие“, УПИ II-9146,
9387, УПИ III-9146, 9387 – „За паркинг“, в кв. 478
и в улична регулация по подробен устройствен
план на гр. Казанлък, одобрен с решения № 684
от 2013 г. и № 777 от 2013 г. на ОбС – Казанлък,
при граници и съседи – имоти с идентификатори:
35167.501.9140, 35167.501.608, 35167.501.9461, вътрешен за имота 35167.501.9387, подробно опис ан в
договор за дарение на недвижим имот, вписан
в Службата по вписванията с дв. вх. № 2068,
2069/8.04.2019 г., акт № 3, т. 8, н. д. № 1487 по
описа на Службата по вписванията – Казанлък,
в размер 208 000 лв.
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на: поземлен имот с обща
площ 7795 кв. м, с идентификатор 35167.501.9462
по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 2015 г. на ИД на АГКК, адрес:
Казанлък, промишлена зона, кв. 478, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди, стар идентификатор 35167.501.9146; имотът
попада в УПИ I-9146,9387 – „За социално предприятие“, УПИ II-9146,9387, УПИ III-9146,9387 – „За
паркинг“, в кв. 478 и в улична регулация по
подробен устройствен план на гр. Казанлък,
одобрен с решения № 684 от 2013 г. и № 777 от
2013 г. на ОбС – гр. Казанлък, при граници и
съседи – имоти с идентификатори: 35167.501.9140,
35167.501.608, 35167.501.9461, вътрешен за имота
35167.501.9387, подробно описан в договор за дарение на недвижим имот, вписан в Службата по
вписванията с дв. вх. № 2068, 2069/8.04.2019 г., акт
№ 3, т. 8, н. д. № 1487 по описа на Службата по
вписванията – Казанлък, при следните условия:
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1. Начална тръжна цена – 208 000 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, разноските по прехвърлянето
на имота, както и дължимият ДДС се заплащат от
спечелилия участник в левове до деня на подписване на договора за продажба по банкова сметка
на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – ЕООД.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 47 SOMB 9130 10200 87
401 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Получаване на тръжна документация – в
деловодството на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – ЕООД, срещу квитанция за платена цена
за тръжна документация в размер 200 лв. (без
дължимия ДДС) в брой в касата на лечебното
заведение или по банков път, преведена по следната
сметка: BG 47 SOMB 9130 10200 87 401, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF, до
изтичане на срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на МБАЛ „Д-р
Христо Стамболски“ – ЕООД.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
от 10 ч. в Актовата зала на МБАЛ „Д-р Христо
Стамболски“ – ЕООД – Казанлък, ул. Старозагорска № 16, ет. 3 на административната част.
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.
ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІ ведно с информационен
меморандум като част от нея.
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V. Уп ъ л номоща ва у п ра ви т ел я на МБА Л
„Д-р Христо Стамболски“ – ЕООД, да извърши
всички действия по организация и провеждане
на търга по т. ІІ, както и сключване на договор
за приватизация, регламентиран в Наредбата за
търговете и конкурсите.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
6286

ОБЩИНА РИЛА
РЕШЕНИЕ № 721
от 18 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 128,
ал. 7, чл. 64, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗУТ и Решение
I.3 от протокол № 4 от 21.06.2019 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) Общинският съвет – гр. Рила, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за проектна кабелна линия 20 kV до поземлен имот № 130073,
местност Баба Рада, землище гр. Рила, по КВС
на община Рила, област Кюстендил, третиращ
кабелна линия 20 kV до поземлен имот № 130073
с дължината на кабелна линия 26,2 м, започваща
от съществуващ стоманобетонен стълб от ВЕЛ
20 kV „Партизани“, за обслужване на поземлен
имот № 130073, местност Баба Рада, землище
гр. Рила, по КВС на община Рила. Трасето на
проектна кабелна линия 20 kV и сервитутната
ивица засягат имот № 130059 с начин на трайно
ползване „полски път“ на Община Рила и имот
№ 130063 с начин на трайно ползване „нива“ на
Надежда Михайлова Лазарова.
Неразделна част към това решение е подробният устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за проектна кабелна линия 20 kV до
поземлен имот № 130073, местност Баба Рада,
землище гр. Рила, по КВС на община Рила, с
възложители Живко Стоянов Борисов и Наталия
Владимирова Борисова, изготвен и съобразен с
изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 от 2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони, Наредба
№ 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба № 16 от 2004 г.
за сервитутите на енергийните обекти и други
нормативни актове, имащи отношение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Цв. Шушкова
6262

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 584
от 31 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗСПК във връз-
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ка с чл. 3, ал. 6 от Наредбата за анализите на
правното състояние и приватизационните оценки
и чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани
с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство Общинският съвет – с.
Лесичово, реши:
1. Открива процедура по приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ застроен УПИ ІV – магазин, в кв. 39
по ПУП на с. Церово, община Лесичово, област
Пазарджик, подробно описан в акт за частна
общинска собственост № 1930/21.08.2018 г., вписан в Службата по вписванията – Пазардж ик,
с вх. рег. № 7126 от 27.08.2018 г., акт № 12, том
24, Др. 7123.
2. Упълномощава кмета на община Лесичово
да възложи дейностите по изготвяне на анализи на правното състояние, информационни
меморандуми и приватизационни оценки чрез
провеждане на процедура по пряко договаряне.
3. О п р еде л я к ме т а н а о бщ и н а Ле с и чо во – лице, което да удостовери верността на
информаци ята, съдържаща се в ана лиза на
правното състояние на обекта на приватизация.
4. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
5. Възлага на кмета на община Лесичово да
извърши всички необходими правни и фактически действия по организацията и провеждането
на процедурата по т. 1 от настоящото решение,
предвидени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, в Наредбата за анализите
на правното състояние и приватизационните
оценки и в Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство, включително непосочени в настоящото
решение изрично.
Председател:
В. Дамянов
6289
50. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Трънков връх“, разположена в землищата на с. Друган и с. Старо село,
община Радомир, и с. Студена, община Перник,
област Перник, описана със следните гранични
точки в координатна система БГС 2005, зона 35:
№
1.

Х (m)
4714935.4

Y (m)
180070.3

2.

4714357.0

180222.1

3.

4714323.4

179660.1

ВЕСТНИК
№
4.

С Т Р. 8 3
Х (m)
4713278.1

Y (m)
179478.7

5.

4713674.7

178875.9

6.

4713962.5

179057.4

7.

4714304.7

179587.8

8.

4714562.3

179434.4

9.
4714830.4
179711.2
6261
56. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-73 от
6.08.2019 г. за строеж: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“, етап „Линейна
част“, част А9: „Преносен газопровод от КВ Вълчедръм – КВ Расово 1 (охранен) – СОГ и КВ Расово – КС Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец“ (от км
438,4 до км 481,2 – 42,8 км), подобекти: „Линейна
част“, „Оптична кабелна линия“ и „Кранови възли“
на територията на землищата на с. Вълчедръм и
с. Мокр еш, община Вълчедръм, на с. Комощица,
община Якимово, на с. Расово и с. Аспарухово,
община Медковец, на с. Василовци, с. Крива бара
и с. Княжевска махала, община Брусарци, област
Монтана, землищата на с. Динково, с. Тополовец
и с. Дреновец, община Ружинци, област Видин“,
с допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс. Предварителното изпълнение на разрешението за строеж може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
6343
8. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление
за възлагане № С190004-091-0000383/27.05.2019 г.
възлага на Иван Енчев Георгиев в качеството му
на обявен купувач на търг чрез тайно наддаване
следните недвижими имоти: 1. земеделска земя с
КИД 80916.73.1, представляваща имот № 073001,
парцел 1, от масив 73, от които 977 кв. м – ІХ
категория, а 14 719 кв. м – ІV категория, площ
15 696 кв. м, намиращ се в с. Черни връх, община
Камено, област Бургас – м. Кантона, с граници:
имот № 000214 – полски път на Община Камено, имот № 073028 – нива на наследниците на
Димо Ников Стоянов, имот № 073002 – нива на
наследниците на Петко Николов Стаматов, имот
№ 000134 – полски път на Община Камено; 2. земеделска земя с КИД 80916.66.7, представляваща
имот № 066007, ІV категория, парцел 7 от масив
66, площ 15 000 кв. м, намиращ се в с. Черни
връх, община Камено, област Бургас – м. Кабата,
с граници: имот № 066006 – нива на Стоян Янчев
Ковачев, имот № 066005 – нива на Стоян Георгиев
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Стодлев, имот № 000148 – полски път на Община
Камено, 066022 – нива на Георги Стефанов Дянков,
имот № 066021 – нива на Христо Стефанов Дянков,
имот № 066020 – нива на Добра Кръстева Георгиева, имот № 066019 – нива на Георгиен Кръстева
Митева, имот № 066008 – нива на наследниците
на Стамат Николов Стаматов; 3. земеделска земя
с КИД 80916.77.10, представляваща имот № 077010,
парцел 10 от масив 77, ІХ категория, площ 14 301
кв. м, намиращ се в с. Черни връх, община Камено, област Бургас – м. Кантона, с граници: имот
№ 000293 – полски път на Община Камено, имот
№ 077011 – нива на Димо Георгиев Ковачев, имот
№ 000220 – полски път на Община Камено, имот
№ 077009 – нива на Желязко Иванов. Собствеността премина у купувача от датата на постановлението.
6291
85. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление
за възлагане № С190004-095-0000004/27.05.2019 г.
от 27.05.2019 г., издадено от главния публичен
изпълнител при ТД на НАП – Велико Търново,
възлага на „Булселект сървисиз“ – ЕООД, ЕИК
201286243, в качеството му на обявен купувач на
търг чрез тайно наддаване следния недвижим
имот: търговски обект – „магазин № 2“, намиращ
се на трети жилищен етаж от вх. Г на жилищна
сграда, построена на адрес: Велико Търново,
ул. Освобождение № 29Б, с площ на търговския
обект 48,17 кв. м, състоящ се от: магазин, склад и
тоалетна, заедно с 2,22 % идеални части (ИЧ) от
общите части на сградата и 12/2050 ИЧ от урегулиран поземлен имот II – „За жилищни нужди и
магазини“, в кв. 35 по подробния устройствен план
на гр. Велико Търново, целият с площ 2050 кв. м,
с уредени регулационни отношения и приложена
улична регулация, при граници: изток – стълбище;
запад – стълбище; север – улица; юг – апартамент
№ 7; отгоре – апартамент № 10; отдолу – изби
№ 12, 14, 15, 16 и 17, и част от апартамент № 4,
придобит с нотариален акт от 2007 г., вписан в
Службата по вписванията – Велико Търново, с
вх. рег. № 5982 от 1.06.2007 г., акт № 142, том 16,
дело № 3867/2007 г., партидна книга: том 12928,
стр. 39617. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението.
6290
1. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на подобект 30 „Пътен надлез на км 248+202“
и подобект 29 „Пътен надлез на км 244+619“
от позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък
Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на
железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза
2“ на територията на община Айтос, област
Бургас, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Радка
Йовчева Джибирова и Атанаска Маринова Коточева, наследници на Димо Иванов Топалов,
собственици на имот с № 017024, намиращ се в
землището на с. Тополица, община Айтос, област
Бургас, за постановяването на Решение № 128
на Министерския съвет от 6.03.2019 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление.
6292
2. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на подобект 30 „Пътен надлез на км 248+202“
и подобект 29 „Пътен надлез на км 244+619“
от позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък
Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на
железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза
2“ на територията на община Айтос, област
Бургас, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Дачо Пет
ков Белчев, наследник на Ангел Вълчев Аданев,
собственик на имот с № 017028, намиращ се в
землището на с. Тополица, община Айтос, област
Бургас, за постановяването на Решение № 128
на Министерския съвет от 6.03.2019 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление.
6293
3. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на подобект 30 „Пътен надлез на км 248+202“
и подобект 29 „Пътен надлез на км 244+619“ от
позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане
на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ на територията
на община Айтос, област Бургас, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Никола Тодоров Тодоров и Верка
Тодорова Тодорова, наследници на Тодор Ангелов
Налбантов, собственици на имот с № 018002,
намиращ се в землището на с. Тополица, община Айтос, област Бургас, за постановяването
на Решение № 128 на Министерския съвет от
6.03.2019 г., с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление.
6294
4. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на подобект 32 „Пътен надлез на км 260+921“ от
позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане
на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ на територията
на община Айтос, област Бургас, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Елизара Енчева Колева, съсобственик
на имот с № 021004, намиращ се в землището на
гр. Айтос, община Айтос, област Бургас, за постановяването на Решение № 180 на Министерския
съвет от 4.04.2019 г., с което се отчуждават имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
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може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление.
6295
5. – Академията на МВР – София, обявява
подборна процедура за заемане на една академична длъжност доцент за държавни служители
по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР
от област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, учебна дисциплина „Възникване,
развитие и прекратяване на горенето“ в катедра
„Тактика“ на факултет „Пожарна безопасност и
защита на населението“ при Академията на МВР
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите
от кандидатите се счита датата на завеждането
им в деловодството на Академията на МВР на
адрес – София, бул. Александър Малинов № 1.
Изискванията към кандидатите и необходимите
документи са публикувани на сайта на академията. Документи и справки – на тел. 02/9829 202,
Силвия Карабойчева.
6269
97. – Медицинският университет, Факултет
по дентална медицина – София, на основание
решение на АС от 23.07.2019 г. обявява конкурс в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.2. Дентална
медицина, за заемане на академичната длъжност професор – един, по научна специалност
„Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“
за нуждите на катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“. Кандидатите трябва
да отговарят на следните изисквания: да имат
защитена дисертация по съответната научна
специалност; да имат придобити две специалности по „Орална хирургия“ и „Лицево-челюстна
хирургия“; да имат две магистратури по дентална
медицина и медицина. Конкурсът е със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в деканата на Факултета
по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски
№ 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел.
02/952-22-10.
6263
3. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за прием и обучение на докторанти
по държавна поръчка за учебната 2019/2020 г.
(прием I) на основание Решение на МС № 241 от
25.04.2019 г., чл. 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, чл. 42,
ал. 4 и чл. 68 от ЗВО съгласно приложението. В
срок от 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление (типов образец, попълва се при
подаването); 2. автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“ с приложението (оригинал и копие);
4. удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище; 5. други документи, удостоверяващи
интереси и постижения в съответната научна
област; 6. такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв., и такса за езиков изпит – 30 лв.
Справки и приемане на необходимите документи:
ТУ – Варна, стая 319, НУК, М. Филчева, тел. 052/
383 242, 0895 653 278, marinela.filcheva@tu-varna.bg.
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Приложение

Шифър
3.

Области на висше образование, Форми на
професионални направления и обучение
докторски програми
редовна
Социални, стопански и правни науки

3.4. Социални дейности
Социална работа, психологически
изследвания и социална политика
5.

2

Технически науки

5.1. Машинно инженерство
Технология на машиностроителните материали

1

Машинознание и машинни елементи

1

Технология на машиностроенето

1

Двигатели с вътрешно горене
Електротехника,
5.2.
автоматика

5.3.

електроника

1
и

Електрически машини и апарати

1

Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката

1

Електроснабдяване и електрообзавеждане

1

Електронизация

2

Теория на автоматичното управление

1

Автоматизация на производството

1

Теоретична електротехника

1

Измервателна електротехника

1

Комуникационна и компютърна
техника
Теоретични основи на комуникационната техника

1

Комуникационни мрежи и системи

1

Системно програмиране

1

Компютърни системи, комплекси
и мрежи

2

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

3

5.4. Енергетика

5.5.

Топлотехника

1

Електроенергийни системи

1

Транспорт, корабоплаване и авиация
Корабостроене и кораборемонт

1

Корабни силови уредби, машини и
механизми

2

Управление и организация на
промишления транспорт (воден
транспорт)

1

Управление на кораби и корабоводене

1
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Шифър

Области на висше образование, Форми на
професионални направления и обучение
докторски програми
редовна
Системи и устройства за опазване
на околната среда

1

5.13. Общо инженерство
Ергономия и промишлен дизайн

1

Организация и управление на производството (индустрия)

1

6211
99. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност главен
асистент от област на висшето образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
научна специалност „Комуникационни мрежи и
системи“, за военнослужещ в катедра „Комуникационни мрежи и системи“ във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“.
Условията на конкурса са обявени със Заповед
№ ОХ-690 от 30.07.2019 г. на министъра на отбраната на Република България, линк: https://www.
mod.bg/bg/doc/zapovedi/2019/20190730_OX690.pdf.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в регистратурата на университета,
Велико Търново, бул. България № 76, телефон
за контакти: 062/618832.

6334

95. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурс за докторанти: в
професионално направление 3.7. Администрация и
управление – 3 редовна форма и 3 задочна форма;
в професионално направление 3.8. Икономика – 3
редовна форма и 3 задочна форма; в професионално направление 3.9. Туризъм – 2 редовна форма
и 1 задочна форма, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и подаване на документи – Ботевград, ул. Гурко
№ 14, тел. 0723 68812.
6182
58. – Националният център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) към Министерството
на здравеопазването, София, обявява конкурси за
главни асистенти в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Социална медицина
и здравен мениджмънт“ (за нуждите на отдел
„Психично здраве“ – един, и за нуждите на отдел
„Анализ на здравни политики и акредитационни
процедури“ – един, към дирекция „Промоция
на здраве и превенция на болестите“) със срок
за подаване на документи 2 месеца от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. Акад.
Иван Гешов № 15, НЦОЗА, ет. 4, деловодство;
справки – на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.
6282
195. – Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси
за доценти по: професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата,
научна специалност „Социология“, за нуждите
на секция „Социален контрол, отклонения и
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конфликти“ – един; професионално направление
2.3. Философия за нуждите на секция „Култура,
естетика, ценности“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в Института за изследване на
обществата и знанието, София 1000, ул. Сердика
№ 4, ет. 1, тел. 02/981 79 46.
6270
21. – Институ тът по електроника „ А кад.
Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност главен
асистент по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на
вълновите процеси“, за нуждите на лаборатория
„Лазерни системи“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в канцеларията на института на
адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе № 72,
тел. 02/875 00 77.
6320
65. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава,
че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно
Белотинци, община Монтана, за отстраняване на
явна фактическа грешка въз основа на проект,
изработен от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори:
03736.280.36, 03736.280.37, 03736.280.38, 03736.280.39,
03736.280.40, 03736.280.41, 03736.280.45, 03736.280.46,
03736.290.31, 03736.305.8, 03736.305.10, 03736.305.11,
03736.360.12, 03736.360.13, 03736.360.14, 03736.365.8,
03736.400.35, 03736.400.36, 03736.405.1, 03736.405.4,
03736.415.2, 03736.415.3, 03736.415.4, 03736.415.15,
03736.415.18, 03736.420.1, 03736.425.45, 03736.425.46,
03736.425.47, 03736.485.1, 03736.485.2, 03736.485.10,
03736.485.12, 03736.485.14, 03736.485.15, 03736.485.16,
03736.485.17, 03736.485.18, 03736.485.19, 03736.485.20,
03736.485.24, 03736.485.26, 03736.485.27, 03736.485.28,
03736.485.29, 03736.485.30, 03736.485.31, 03736.485.32,
03736.485.33, 03736.485.34, 03736.485.35, 03736.485.36,
03736.485.37, 03736.490.37, 03736.505.26, 03736.505.27,
03736.505.32, 03736.510.25, 03736.510.34, 03736.510.35,
03736.510.38, 03736.510.39, 03736.510.41, 03736.510.44,
03736.510.47, 03736.510.48, 03736.515.12, 03736.525.6,
03736.525.7, 03736.525.8, 03736.525.9, 03736.525.11,
03736.525.18, 03736.535.40, 03736.535.41, 03736.540.9,
03736.545.1, 03736.545.2, 03736.545.5, 03736.550.2,
03736.550.5, 03736.550.6, 03736.550.7, 03736.550.9,
03736.550.10, 03736.550.11, 03736.550.12, 03736.745.1,
03736.745.6, 03736.745.7, 03736.745.8, 03736.745.10,
03736.760.2, 03736.760.3, 03736.760.12, 03736.760.53,
03736.760.56, 03736.760.57, 03736.760.58, 03736.775.2,
03736.775.3, 03736.775.4, 03736.775.5, 03736.775.6,
03736.775.44, 03736.775.45, 03736.775.46, 03736.775.47,
03736.800.1, 03736.800.3, 03736.800.72, 03736.800.94,
03736.800.96, 03736.800.97, 03736.800.99, 03736.800.273,
0 3736. 8 0 0. 50 6 , 0 3736. 8 0 0.618 , 0 3736. 8 0 0.6 45,
0 3736. 8 0 0.69 2 , 0 3736. 8 0 0.70 8 , 0 373 6. 8 0 0.717,
0 373 6 . 8 0 0.718 , 0 373 6 . 8 0 0.739, 0 373 6 . 8 0 0.741,
03736.800.742, 03736.800.845, 03736.800.846, 03736.915.1,
03736.915.57, 03736.915.58, 03736.915.95, 03736.915.96,
03736.915.97, 03736.915.99, 03736.915.121, 03736.915.122,
03736.915.123, 03736.915.158, 03736.915.159, 03736.915.162,
0 373 6 .9 2 5.163, 0 373 6 .9 2 5. 2 0 0 , 0 373 6 .9 2 5. 2 41,
0 373 6.9 2 5. 2 72 , 0 373 6.9 2 5. 2 76 , 0 373 6.9 2 5. 2 78 ,
0 373 6.9 2 5. 2 79, 0 373 6.9 2 5. 2 8 0 , 0 373 6.9 2 5. 2 81,
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0 373 6 .9 2 5. 32 0 , 0 373 6 .9 2 5. 321, 0 37 3 6 .9 2 5. 3 4 8 ,
03736.925.425, 03736.925.445, 03736.932.7, 03736.932.8,
03736.932.12, 03736.932.13, 03736.932.14, 03736.932.15,
03736.932.16, 03736.932.17, 03736.932.18, 03736.932.19,
03736.932.20, 03736.933.93, 03736.933.94, 03736.933.95,
03736.933.96, 03736.933.97, 03736.933.99, 03736.933.100,
03736.933.105, 03736.933.112, 03736.937.11, 03736.937.12,
03736.937.13, 03736.937.14, 03736.937.15, 03736.937.24,
03736.937.63, 03736.938.12, 03736.938.24, 03736.938.25,
03736.938.26, 03736.938.48, 03736.938.76, 03736.938.77,
03736.938.91, 03736.941.1, 03736.941.5, 03736.941.8,
03736.941.10, 03736.941.11, 03736.941.13, 03736.941.14.
Проектът за изменение се намира в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Монтана.
В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище с
представяне на доказателства.
6258
63. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Доктор Йосифово, община Монтана, за
отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проект, изработен от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: 21840.5.312, 21840.5.385,
21840.14.113, 21840.14.504, 21840.14.518, 21840.14.548,
21840.14.559, 21840.15.6, 21840.15.7, 21840.15.8,
21840.15.12, 21840.15.585, 21840.36.7, 21840.36.40,
21840.36.42, 21840.36.79, 21840.36.90, 21840.36.91,
21840.36.95, 21840.36.96, 21840.36.97, 21840.36.585,
21840.53.945, 21840.53.958, 21840.64.72, 21840.64.73,
21840.64.113, 21840.64.246, 21840.64.902, 21840.64.904,
21840.64.908, 21840.64.945, 21840.67.306, 21840.67.333,
21840.67.334, 21840.69.1, 21840.69.8, 21840.86.9,
21840.86.377, 21840.86.457, 21840.95.11, 21840.95.553,
21840.95.589, 21840.95.638, 21840.98.1, 21840.98.2,
21840.98.7, 21840.98.12, 21840.98.13, 21840.98.14,
21840.98.15, 21840.98.16, 21840.98.17, 21840.98.18,
21840.98.20, 21840.98.21, 21840.98.22, 21840.98.23,
21840.98.24, 21840.98.62, 21840.98.63, 21840.98.64,
21840.98.96, 21840.98.97, 21840.98.98, 21840.98.100,
21840.98.101, 21840.98.201, 21840.98.495, 21840.98.567,
21840.99.27, 21840.101.29, 21840.101.37, 21840.101.38,
21840.101.41, 21840.102.7, 21840.102.9, 21840.102.10,
21840.102.13, 21840.102.354, 21840.116.1, 21840.116.2,
21840.116.4, 21840.116.5, 21840.116.6, 21840.116.11,
21840.116.15, 21840.116.19, 21840.116.623, 21840.116.624,
218 4 0 .116 . 62 5, 218 4 0 .116 . 62 6 , 218 4 0 .116 . 62 7,
218 4 0 .116 . 6 3 0 , 218 4 0 .116 . 6 49, 218 4 0 .116 . 6 5 0 ,
218 4 0 .116 . 6 51 , 218 4 0 .116 . 6 52 , 218 4 0 .116 . 6 53 ,
218 4 0 .116 . 6 5 4 , 218 4 0 .116 . 6 55, 218 4 0 .116 .76 4 ,
21840.116.872, 21840.116.945, 21840.135.17, 21840.137.1,
21840.137.2, 21840.137.3, 21840.137.6, 21840.137.7,
21840.137.8, 21840.137.9, 21840.137.10, 21840.137.11,
21840.137.12, 21840.137.13, 21840.137.15, 21840.137.17,
21840.137.18, 21840.137.21, 21840.137.22, 21840.137.24,
21840.137.25, 21840.137.26, 21840.137.27, 21840.137.30,
21840.137.32, 21840.137.35, 21840.137.40, 21840.137.42,
21840.137.43, 21840.137.45, 21840.137.47, 21840.137.51,
21840.137.52, 21840.137.53, 21840.137.54, 21840.137.55,
21840.137.56, 21840.137.57, 21840.137.60, 21840.137.61,
21840.137.72, 21840.137.171, 21840.137.173, 21840.137.181,
218 4 0 .1 37.18 2 , 218 4 0 .1 37. 3 49, 218 4 0 .1 37. 37 7,
21840.137.424, 21840.137.443, 21840.137.446, 21840.144.1,
21840.144.12, 21840.144.15, 21840.144.23, 21840.144.25,
21840.144.78, 21840.144.79, 21840.144.138, 21840.144.139,
218 4 0 .14 4.1 5 4 , 218 4 0 .14 4. 2 0 4 , 218 4 0 .14 4. 2 7 3,
218 4 0 .14 4 . 2 9 7, 218 4 0 .14 4 . 33 0 , 218 4 0 .14 4 . 378 ,
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21840.144.426, 21840.146.3, 21840.146.4, 21840.146.495,
21840.146.607, 21840.204.8, 21840.204.15, 21840.204.16,
218 4 0. 2 0 4. 21 3, 218 4 0. 2 0 4. 214 , 218 4 0. 2 0 4. 2 42 ,
218 4 0. 2 0 4. 2 75, 218 4 0. 2 0 4. 2 76 , 218 4 0. 2 0 5. 37 7,
21840.216.68, 21840.216.69, 21840.216.70, 21840.216.377,
21840.216.520, 21840.233.4, 21840.234.10, 21840.234.11,
21840.234.12, 21840.234.21, 21840.234.22, 21840.234.55,
21840.234.56, 21840.234.57, 21840.234.58, 21840.234.59,
21840.234.60, 21840.234.61, 21840.234.72, 21840.234.73,
218 4 0 . 2 3 4 .74 , 218 4 0 . 2 3 4 .17 0 , 218 4 0 . 2 3 4 .171 ,
218 4 0. 2 3 4. 5 49, 218 4 0. 2 3 4. 550 , 218 4 0. 2 3 4. 58 5,
21840.234.604, 21840.307.336, 21840.315.1, 21840.234.619.
Проектът за изменение се намира в Службата по
геодезия, картография и кадастър – Монтана. В
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище
с представяне на доказателства.
6256
64. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Долна Рикса, община Монтана, за отстраняване
на явна фактическа грешка въз основа на проект,
изработен от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: 22250.24.1, 22250.24.17, 22250.24.32, 22250.26.2,
22250.26.3, 22250.26.4, 22250.26.5, 22250.26.7,
22250.26.8, 22250.28.3, 22250.35.17, 22250.35.18,
22250.35.19, 22250.35.20, 22250.35.21, 22250.104.18,
22250.104.19, 22250.104.20, 22250.104.21, 22250.104.22,
22250.109.28, 22250.115.3, 22250.116.8, 22250.116.38,
22250.116.39, 22250.116.41, 22250.116.42, 22250.116.43,
22250.116.44, 22250.116.46, 22250.116.47, 22250.116.48,
22250.116.52, 22250.116.54, 22250.116.56, 22250.116.57,
22250.116.58, 22250.116.59, 22250.116.63, 22250.116.64,
22250.143.9, 22250.143.11, 22250.143.12, 22250.143.13,
22250.143.14, 22250.143.15, 22250.143.18, 22250.143.20,
22250.143.24, 22250.143.25, 22250.143.26, 22250.143.27,
22250.143.29, 22250.143.49, 22250.143.58, 22250.143.59,
22250.143.60, 22250.144.4, 22250.144.7, 22250.144.11,
22250.145.39, 22250.145.40, 22250.145.44, 22250.146.17,
22250.148.39, 22250.149.12, 22250.149.13, 22250.149.15,
22250.149.17, 22250.149.18, 22250.150.5, 22250.151.102,
22250.151.103, 22250.151.105, 22250.170.2, 22250.173.2,
22250.173.3, 22250.173.4, 22250.173.5, 22250.173.6,
22250.173.7, 22250.173.22, 22250.173.23, 22250.173.55,
22250.173.61, 22250.173.82, 22250.173.83, 22250.173.88,
22250.174.3, 22250.176.2. Проектът за изменение се
намира в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Монтана. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да се запознаят с проекта и да изразят
писмено становище с представяне на доказателства.
6257
62. – Агенцията по геодезия, картография
и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР
съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Белотинци, община Монтана, за
отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проект, изработен от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: 03722.1.217, 03722.1.218,
03722.1.219, 03722.1.227, 03722.1.350, 03722.8.56,
03722.8.59, 03722.8.119, 03722.8.604, 03722.10.6,
03722.10.21, 03722.10.22, 03722.10.26, 03722.10.27,
03722.10.30, 03722.10.33, 03722.10.131, 03722.10.150,
03722.11.245, 03722.11.248, 03722.11.257, 03722.11.329,
03722.11.436, 03722.12.111, 03722.12.112, 03722.13.6,

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

03722.13.12, 03722.13.13, 03722.13.31, 03722.13.37,
03722.14.9, 03722.14.10, 03722.14.11, 03722.14.12,
03722.14.13, 03722.14.14, 03722.14.15, 03722.14.16,
03722.14.17, 03722.14.18, 03722.14.19, 03722.14.20,
03722.14.609, 03722.15.5, 03722.15.6, 03722.15.7,
03722.15.8, 03722.15.9, 03722.15.10, 03722.15.11,
03722.15.12, 03722.15.13, 03722.15.14, 03722.15.35,
03722.15.610, 03722.16.16, 03722.16.17, 03722.16.18,
03722.16.19, 03722.16.20, 03722.16.21, 03722.16.611,
03722.17.33, 03722.17.34, 03722.17.54, 03722.17.134,
03722.17.612, 03722.18.15, 03722.18.32, 03722.18.33,
03722.18.34, 03722.18.141, 03722.18.613, 03722.19.41,
03722.20.3, 03722.20.13, 03722.20.14, 03722.20.15,
03722.20.16, 03722.20.17, 03722.20.21, 03722.20.50,
03722.20.119, 03722.20.635, 03722.20.641, 03722.21.6,
03722.22.32, 03722.22.145, 03722.22.147, 03722.22.148,
03722.22.357, 03722.22.366, 03722.22.378, 03722.22.380,
03722.22.385, 03722.22.396, 03722.22.425, 03722.22.450,
03722.22.635, 03722.25.485, 03722.25.490, 03722.27.1,
03722.27.2, 03722.27.36, 03722.27.37, 03722.27.141,
03722.27.377, 03722.27.616, 03722.28.1, 03722.28.2,
03722.28.39, 03722.28.376, 03722.28.617, 03722.41.1,
03722.41.35, 03722.41.618, 03722.46.381, 03722.46.619,
03722.51.620, 03722.60.621, 03722.65.1, 03722.65.2,
03722.65.10, 03722.65.11, 03722.65.357, 03722.65.643,
03722.67.2, 03722.67.3, 03722.67.4, 03722.67.6, 03722.67.7,
03722.67.8, 03722.67.26, 03722.67.27, 03722.67.28,
03722.67.29, 03722.67.343, 03722.67.358, 03722.70.72,
03722.70.89, 03722.70.302, 03722.70.343, 03722.70.348,
03722.70.356, 03722.70.401, 03722.73.169, 03722.73.189,
03722.73.190, 03722.73.192, 03722.73.195, 03722.73.200,
03722.80.1, 03722.80.2 , 03722.80.3, 03722.80.4,
03722.80.5, 03722.80.6, 03722.80.7, 03722.80.8,
03722.80.9, 03722.80.10, 03722.80.11, 03722.80.24,
03722.80.25, 03722.80.26, 03722.80.27, 03722.80.28,
03722.80.29, 03722.80.30, 03722.80.31, 03722.80.32,
03722.80.33, 03722.80.34, 03722.80.35, 03722.80.36,
03722.80.37, 03722.80.38, 03722.80.39, 03722.80.40,
03722.80.41, 03722.80.343, 03722.80.639, 03722.80.640,
03722.101.1, 03722.101.5, 03722.101.6, 03722.101.8,
03722.101.9, 03722.101.13, 03722.101.135, 03722.101.154,
03722.101.343, 03722.102.1, 03722.102.2, 03722.102.3,
03722.102.5, 03722.102.6, 03722.102.343, 03722.102.344,
03722.102.460, 03722.102.475, 03722.118.6, 03722.146.78,
03722.146.79, 03722.148.6, 03722.148.339, 03722.205.2,
03722.205.3, 03722.205.4, 03722.205.5, 03722.205.6,
03722.205.7, 03722.205.19, 03722.205.70, 03722.205.625.
Проектът за изменение се намира в Службата по
геодезия, картография и кадастър – Монтана. В
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище
с представяне на доказателства.
6255
76. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за ел. провод 20 kV за ел.
захранване на ПИ с идентификатор 03504.150.29
по КККР на гр. Белица. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – гр. Белица, с адрес: гр. Белица 2780,
ул. Георги Андрейчин № 15.
6280
77. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация на гр. Бе-
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лица, одобрен с Решение № 52, протокол № 9 от
26.09.2011 г., на Общинския съвет – гр. Белица, с
цел промяна на част от УПИ VІІІ-717, кв. 87, като
се образува нов УПИ ІХ-717, кв. 87, и промяна
на предназначението на новообразувания УПИ
ІХ-717, кв. 87, от „За обществено обслужване“
на „За обществено обслужване и търговия“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Белица, с адрес: гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
6281
340. – Община Благоевград на основание
чл. 25, ал. 4 от ЗОС уведомява Димитър Димитров
Панев и Ивайло Димитров Панев, че е издадена
Заповед № 657 от 14.06.2019 г. на кмета на община
Благоевград (на основание чл. 25, ал. 2 във връзка
с чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от ЗОС) за отчуждаване на
77 кв. м, представляващи реална част от имот
с идентификатор 04279.602.193 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г., посл. изм. със Заповед
№ КД-14-01-319 от 16.03.2007 г. на началника на
СГКК – Благоевград, за мероприятието улица
от о.т. 353 до о.т. 351 по плана на Стопански
двор, Благоевград, одобрен с Решение № 244,
протокол № 11 от 16.09.2011 г., на Общинския
съвет – Благоевград. Заповедта може да бъде
обжалвана в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“. Обезщетението в размер 276,98 лв. за Димитър Димитров
Панев и 276,98 лв. за Ивайло Димитров Панев
ще бъде преведено в „Общинска банка“ – АД,
Благоевград, по сметка на правоимащите след
влизане в сила на заповедта.
6219
346. – Община Благоевград на основание
чл. 25, ал. 4 от ЗОС уведомява Петър Димитров
Николов, Росица Славчова Дичева, Милко Георгиев Годинов, Камелия Димитрова Николова,
Стоил Милев Янков, че е издадена Заповед
№ 728 от 26.06.2019 г. на кмета на община Благоевград (на основание чл. 25, ал. 2 във връзка
с чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от ЗОС) за отчуждаване на
241 кв. м, представляващи реална част от имот
с идентификатор 04279.602.253 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г., посл. изм. със Заповед
№ КД-14-01-1291 от 1.11.2012 г. на началника на
СГКК – Благоевград, за мероприятието улица от
о.т. 353 до о.т. 351 по плана на Стопански двор,
Благоевград, одобрен с Решение № 244, протокол
№ 11 от 16.09.2011 г., на Общинския съвет – Благоевград. Заповедта може да бъде обжалвана в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“. Обезщетението в размер
3511 лв. за Петър Димитров Николов, 3511 лв. за
Росица Славчова Дичева, 1755,50 лв. за Милко
Георгиев Годинов, 3511 лв. за Камелия Димитрова Николова, 3511 лв. за Стоил Милев Янков
ще бъде преведено в „Общинска банка“ – АД,
Благоевград, по сметка на правоимащите след
влизане в сила на заповедта.
6316
347. – Община Благоевград на основание чл. 25
ал. 4 от ЗОС уведомява Милка Николова Соколова, че е издадена Заповед № 658 от 14.06.2019 г. на
кмета на община Благоевград (на основание чл. 25,
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ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от ЗОС) за
отчуждаване на 518 кв. м, представляващи имот
с идентификатор 04279.602.318 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед № РД18-32 от 10.05.2006 г., за мероприятието улица от
о.т. 353 до о.т. 351 по плана на Стопански двор,
Благоевград, одобрен с Решение № 244, протокол
№ 11 от 16.09.2011 г., на Общинския съвет – Благоевград. Заповедта може да бъде обжалвана в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“. Обезщетението в размер
2515,50 лв. за Милка Николова Соколова ще бъде
преведено в „Общинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на правоимащите след влизане
в сила на заповедта.
6317
24. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 8 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Довеждащ канализационен колектор от с. Каменар,
община Варна“. Проектът е изложен в отдел
„Кадастър и регулация“, дирекция „АГУП“, Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Варна.
6318
59. – Община Казанлък на основание чл. 30
от ЗПСК обявява, че през юли 2019 г. са извършени продажби на общински нежилищни имоти,
както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор
40292.66.657 с площ 1319 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Крън, одобрени
със Заповед № РД-18-21 от 3.01.2018 г. на и.д. на
АГКК, с адрес: гр. Крън, община Казанлък; съседи:
40292.66.654, 40292.66.14, 40292.66.658, 40292.66.661,
за сумата 8600 лв. без ДДС, платени изцяло към
момента на подписване на договора за покупкопродажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК. 2.
Поземлен имот с идентификатор 40292.66.658 с площ
1348 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Крън, одобрени със Заповед
№ РД-18-21 от 3.01.2018 г. на и.д. на АГКК, с адрес:
гр. Крън, община Казанлък; съседи: 40292.66.657,
40292.66.14, 40292.66.659, 40292.66.661, за сумата
8800 лв. без ДДС, платени изцяло към момента
на подписване на договора за покупко-продажба
по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК. 3. Поземлен
имот с идентификатор 40292.66.659 с площ 2078
кв. м по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Крън, одобрени със Заповед
№ РД-18-21 от 3.01.2018 г. на и.д. на АГКК, адрес:
гр. Крън, община Казанлък; съседи: 40292.66.14,
40292.66.660, 40292.66.658, 40292.66.661, за сумата
13 500 лв. без ДДС, платени изцяло към момента
на подписване на договора за покупко-продажба
по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК. 4. Поземлен
имот с идентификатор 40292.66.660 с площ 522 кв. м
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Крън, одобрени със Заповед № РД-18-21 от
3.01.2018 г. на и.д. на АГКК, с адрес: гр. Крън,
община Казанлък, съседи: 40292.66.18, 40292.66.659,
40292.66.661, 40292.66.14, 40292.68.8, за сумата
5200 лв. без ДДС, платени изцяло към момента
на подписване на договора за покупко-продажба
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по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК. 5. Поземлен
имот с идентификатор 27499.501.3179 с площ 600
кв. м по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97 от
2009 г. на и.д. на АГКК, адрес: ул. Бузлуджански
конгрес, кв. 53Б, с. Енина; трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов обект,
ведно със сграда с идентификатор 27499.501.3179.1,
със застроена площ 189 кв. м, брой етажи: 1;
предназначение: сграда за търговия, конструкция:
масивна, при съседи: 27499.501.3112, 27499.501.3106,
27499.501.3103; по подробен устройствен план, одобрен със Заповед № 1925 от 20.11.2017 г. на кмета,
представлява урегулиран поземлен имот (УПИ)
I – „За производствени и складови дейности“, в
кв. 53Б в с. Енина, за сумата 54 550 лв. без ДДС,
платени изцяло към момента на подписване на
договора за покупко-продажба по реда на чл. 32,
ал. 3, т. 1 от ЗПСК. 6. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868 с обща площ 852 кв. м по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК; адрес:
ул. Изгрев № 57, кв. 658, гр. Казанлък; трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг производствен, складов обект, при съседи: 35167.505.8869,
35167.505.8862, 35167.505.8867, 35167.505.9119; по
ПУП, одобрен със Заповед № 399 от 2015 г. на
кмета, представлява урегулиран поземлен имот
(УПИ) IX-8868 в кв. 658, гр. Казанлък, за сумата
21 000 лв. без ДДС, платени изцяло към момента
на подписване на договора за покупко-продажба
по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК. 7. Поземлен
имот с идентификатор 35167.505.151 с площ 1303
кв. м по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-88 от
26.11.2015 г. на и.д. на АГКК, адрес: ул. Рахил
Душанова, гр. Казанлък; трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: „За друг обществен обект, комплекс“;
съседи: 35167.505.153, 35167.505.166, 35167.505.154,
35167.505.145, 35167.505.1815; по подробен устройствен план, одобрен с Решение № 434 от 2006 г.
на ОбС – гр. Казанлък, представлява урегулиран
поземлен имот (УПИ) V-119, отреден „За ОДО“,
в кв. 107 в гр. Казанлък, за сумата 33 900 лв. без
ДДС, платени изцяло към момента на подписване на договора за покупко-продажба по реда на
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК.
6304
446. – Община Лъки на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в общината е постъпил
за разглеждане проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация за част от урбанизираната територия на с. Дряново, община
Лъки, в обхват съществуваща пътека от полигонова точка 69 до полигонова точка 31, източната
граница на имоти с кад. № 69, 68, 67, 65, 63, 62
и част от имоти с кад. № 67, 70, 72, 73 по кадастралния план на с. Дряново, община Лъки,
област Пловдив. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
всички заинтересувани лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6224
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1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори
87597.82.18, 87597.82.204, 87597.84.1, 87597.84.2 и
87597.257.204, м. Върбака в землището на с. Ясен,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на
трасе на водопроводно отклонение до поземлен
имот с идентификатор 87597.82.18, м. Върбака в
землището на с. Ясен, община Плевен. Проектът
се намира в стая № 94 на общината и може да
бъде прегледан в работни дни от 9 до 11 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
чрез Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
6225
25. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 1679 от
18.07.2019 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
е одобрен ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните
образувания за трасе на ел. кабел 1 kV от ТП „Хотела“, извод СН „Лифта“, ПС „Комуна“, намиращ
се в ПИ 67338.303.248, до съществуващ КРШ-1,
намиращ се в ПИ 67338.303.1075, и преминаващ
през ПИ 67338.303.248 с НТП „Производство на
електроенергия“, ПИ 67338.303.1075 с НТП „Широколистна гора“ и през съществуваща РVС тръба
в ПИ 67338.303.76 – територия на транспорта,
всички държавна собственост, местност Карандила, землище гр. Сливен. Решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ до Административния
съд – Сливен.
6287
26. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 1680 от
18.07.2019 г. на Общинския съвет – гр. Сливен,
е одобрен ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните
образувания за трасе на въздушен електропровод
НН от стълб № 4, ВИ север, ТП „КЗС“, извод
СН „Безмер“, подстанция „Речица“, намиращ
се в ПИ 026120 с НТП „Електропровод“, до нов
стълб на северозападната граница на ПИ 026218
с НТП „Стопански двор“, и преминаващо през
ПИ 026120 с НТП „Електропровод“, държавна
собственост, ПИ 000308 с НТП „Местен път“, общинска собственост, и ПИ 026134 с НТП „Местен
път“, общинска собственост, всички в местност
Мандрата, землище с. Камен, община Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
6288
763. – Община Средец на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ обявява, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за трасе на външен водопровод през
поземлен имот с идентификатор 17974.35.180 – изоставена орна нива – частна общинска собственост,
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поземлен имот с идентификатор 17974.35.887 – полски път, публична общинска собственост, до
поземлен имот 17974.35.173 – за животновъдна
ферма, местност Новата воденица, по КККР
на землището на гр. Средец за срок 30 години.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
проекта (който се намира в общината) и да направят писмени възражения и искания по него,
ако има такива.
6239
2. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план за обект „Трасета на уличен водопровод и
канал към УПИ I-013131 – жил. застр., УПИ II013131 – за жил. застр., УПИ III-013131 – жил.
застр., УПИ IV-013131 – жил. застр., и УПИ
V-013131 – производствени, складови и общественообслужващи дейности“ , м. Тировете, по КВС
на землището на с. Куртово Конаре, община
Стамболийски, област Пловдив. Заинтересуваните
лица могат да се запознаят със съдържанието на
проекта в отдел „УТ“ в Община Стамболийски
и при несъгласие на основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6310
1. – Община гр. Твърдица, област Сливен,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за частично изменение
на подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ), схема вертикално
планиране, В и К схема и схема електро за парцел
XXV – „За парк“, в кв. 63 по действащия план
за регулация на гр. Твърдица, община Твърдица,
област Сливен. Проектът е на разположение всеки
работен ден в стая 21, ет. 3 в сградата на Община
Твърдица, област Сливен, пл. Свобода № 1. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Твърдица.
6275
2. – Община гр. Твърдица, област Сливен, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП (подробен устройствен
план) – ПП (парцеларен план) за осигуряване
на транспортен достъп – пътна връзка до ПИ
№ 72165.189.1 и ПИ № 72165.189.2 за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населеното място в землището на
гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен,
и промяна предназначението на част от ПИ
№ 72165.410.455 c НТП „пасище, мера“. Проектът
е на разположение всеки работен ден в стая № 2,
ет. 3 в сградата на Община Твърдица, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Твърдица.
6276
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3. – Община гр. Твърдица, област Сливен,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за специализиран подробен устройствен план – план за застрояване
(СПУП – ПЗ) за кариера за добив на нефтошисти
от находище „Боров дол“, разположено в землището на с. Боров дол, община Твърдица, област
Сливен. Проектът е на разположение всеки работен ден в стая 21, ет. 3 в сградата на Община
Твърдица, област Сливен, пл. Свобода № 1. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Твърдица.
6277

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 18, ал. 1, 2 и 4 от Наредбата
за опазване на обществения ред, обществената
чистота и спокойствието на гражданите на територията на община Сандански, приета с Решение
№ 86 по протокол № 6/5.04.2004 г. и многократно
изменяна, с искане за прогласяването им като
нищожни и алтернативно – отмяната им като
унищожаеми, е образувано адм. д. № 555/2019 г.
по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 11.10.2019 г. от 10 ч.
6212
Административният съд – Варна, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава за постъпил протест на Окръжна
прокуратура – Варна, против разпоредбите на
чл. 62, ал. 2, 6 и 7, чл. 87, ал. 2, предл. 1 и ал. 3,
предл. 1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Варна (приета с
решение № 515-7 по протокол № 13 от 29.09.2016 г.
от заседание на Общинския съвет – гр. Варна)
с искане за обявяването им за нищожни. Във
връзка с оспорването е образувано адм. дело
№ 1950/2019 г. по описа на Административния
съд – Варна, ХV състав, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 31.10.2019 г. от 9 ч.
6273
Административният съд – Варна, XXIX състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 2039/2019 г. по описа на Административния
съд – Варна, по протест на Окръжна прокуратура – Варна, срещу 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 Суворово, област Варна, в следните
части: чл. 10 – в частта относно „събиране, …
транспортиране…“; чл. 21, ал. 2 – в цялост; чл. 28,
ал. 1 – в частта относно „…събиране…“; чл. 33,
ал. 1 – в частта относно „…събиране…“; чл. 30,
ал. 1 – в частта относно „…събиране,… транспортиране…“; чл. 32, ал. 1 – в частта относно „…
събиране, … транспортиране…“; чл. 35, ал. 1 – в
частта относно „…събиране…“; чл. 38, ал. 1 – в
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частта относно „…събиране…“; чл. 35, ал. 2 – в
частта „Наредба за изискванията за третиране
на отпадъците от моторни превозни средства
(изм., ДВ, бр. 29 от 2011 г.); чл. 38, ал. 2 – в частта
„Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от МПС“; чл. 41 – в цялост; чл. 43 – в
цялост. Административно дело № 2039/2019 г. по
описа на Административния съд – Варна, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 17.10.2019 г. от 14,45 ч., което ще се проведе
в сградата на Административния съд – Варна,
ул. Никола Вапцаров № 3А. Съгласно чл. 189,
ал. 2 от АПК всеки, който има правен интерес,
може да се присъедини към оспорването или да
встъпи като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
6274
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от „Рейсър
ауто“ – ЕООД, София, на разпоредбата на чл. 65,
ал. 1 от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Кирково в частта относно
въведеното изискване за притежаване на разрешение по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности
по „събиране“ и „транспортиране“ на ИУМПС. По
оспорването е образувано адм. дело № 275/2019 г.
на Административния съд – Кърджали. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 30.10.2019 г. от 10,35 ч.
6297
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е подадена
жалба срещу комплексен проект за инвестиционна инициатива и всяка една от съставните му
части – Заповед № 396 от 22.11.2018 г. на кмета на
община Луковит, инвестиционен проект за обект в
УПИ I-650 в кв. 43 по плана на с. Ъглен, одобрен
под № 49 от 22.11.2018 г. от главния архитект на
Община Луковит, и Разрешение за строеж № 46
от 22.11.2018 г. на главния архитект на Община
Луковит, по което е образувано административно
дело № 13/2019 г. по описа на Административния
съд – Ловеч. Заинтересованите лица могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ на обявлението за оспорване.
6298
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувал административно дело
№ 360/2019 г. по жалба на „Рейсър Ауто“ – ЕООД,
София, с която се оспорва разпоредбата на чл. 33,
ал. 2 от Наредбата за управление на отпадъците
на територията на община Берковица в частта
относно въведеното изискване за притежаване
на разрешително по чл. 47 от ЗУО за дейност
по „събиране на ИУМПС и разпоредбите на
чл. 70 – 74 вкл., чл. 75, чл. 76, ал. 14, чл. 83 и 85
от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на Община Берковица, приета от
Общинския съвет – гр. Берковица. Конституирани страни по делото са: оспорващ – „Рейсър
Ауто“ – ЕООД, София, ответник – Общинският
съвет – гр. Берковица, и служебно конституирана
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страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 360/2019 г. е насрочено
за 11.10.2019 г. от 10 ч.
6217
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ІІ състав, на основание чл. 181, ал. 1
и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Пловдив, на чл. 27, ал. 2, т. 1, чл. 27, ал. 2,
т. 2, чл. 27, ал. 2, т. 3, чл. 27, ал. 3, чл. 27, ал. 4,
чл. 27, чл. 5, чл. 27, ал. 6, чл. 33, ал. 2, чл. 39,
ал. 1, чл. 40, ал. 1, чл. 70, 71, 72, 73, 74, чл. 75,
ал. 1, чл. 75, ал. 3, чл. 75, ал. 4, чл. 75, ал. 5,
чл. 76, ал. 1, чл. 76, ал. 2, чл. 76, ал. 3, чл. 76,
ал. 4, чл. 76, ал. 5, чл. 76, ал. 7, чл. 76, ал. 8,
чл. 76, ал. 9, чл. 76, ал. 10, чл. 76, ал. 11, чл. 76,
ал. 12, чл. 76, ал. 13, чл. 76, ал. 14, чл. 76, ал. 15,
чл. 76, ал. 16, чл. 76, ал. 17, чл. 76, ал. 18, чл. 76,
ал. 20, чл. 76, ал. 21, чл. 76, ал. 22, чл. 77, ал. 1,
чл. 77, ал. 2, чл. 78, ал. 1, чл. 78, ал. 2, чл. 79,
ал. 1, чл. 79, ал. 2, чл. 81, ал. 1, чл. 81, ал. 2,
чл. 82, ал. 1, чл. 82, ал. 2, чл. 82, ал. 3, чл. 83,
ал. 1, чл. 84, ал. 1, чл. 80, чл. 85, ал. 1, чл. 85,
ал. 2 и чл. 86, ал. 2 от Наредбата за управление
на отпадъците на територията на община Хисаря,
по което е образувано адм. дело № 2210/2019 г.
по описа на Административния съд – Пловдив,
насрочено за 30.09.2019 г., 9 ч., със страни: оспорващ – Окръжната прокуратура – Пловдив,
ответник – Общинският съвет – гр. Хисаря.
6218
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 1055/2019 г. по описа на съда по жалба на
„Рейсър Ауто“ – ЕООД, против чл. 41 – в частта
относно въведеното изискване за притежаване на
разрешително по чл. 35 и чл. 67 от ЗУО или на
комплексно разрешително по гл. VII, p. II от ЗООС
за дейностите по „събиране“ и „транспортиране“
на ИУМПС и чл. 56 от Наредба № 8 за управление на отпадъците на територията на община
Сливница. Административно дело № 1055/2019 г.
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 9.10.2019 г. от 10 ч.
6271
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че по постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Хасково, с който се
оспорва чл. 47, т. 1, 2, 3, 4 и 5 от Наредба № 2
за управление на отпадъците на територията на
община Минерални бани, приета с Решение № 505
от 29.08.2017 г. на Общинския съвет – с. Минерални бани, е образувано адм. дело № 889/2019 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 2.10.2019 г. от 10 ч.
6272
Пазарджишкият районен съд призовава Артак Манукян, роден на 27.03.1978 г., гражданин
на Испания, да се яви в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в канцеларията на съда, гражданско деловодство, на адрес:
Пазарджик, ул. Хан Крум № 3, за получаване
на призовка по гр. дело № 130/2019 г. по описа
на Районния съд – Пазарджик, насрочено за
11.09.2019 г. от 11,30 ч.
6305
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Великотърновският окръжен съд обявява, че
на 18.07.2019 г. е образувано гр. д. № 658/2019 г.
по описа на ВТОС по предявено от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
мотивирано искане, вх. № 7010/18.07.2019 г.,
с правно основание чл. 153 във връзка с § 5,
ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ срещу Стефан Недялков Стефанов и Илияна Петрова Стефанова,
двамата с постоянен и настоящ адрес: Велико
Търново, ул. Оборище № 12, вх. Е, ет. 6, ап. 18,
за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност на обща
стойност 156 188,37 лв., както следва:
От Стефан Недялков Стефанов:
сума в общ размер 40 610 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG19FINV915010BGN0UPVT с кредитна
карта, открита в „Първа инвестиционна банка“ – А Д, на 26.01.2012 г. с тит уляр Стефан
Недялков Стефанов;
сума в общ размер 51 415,32 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в
левове с IBAN BG91FINV91501000091865 с кредитна карта, открита в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, на 9.10.2017 г. с титуляр Стефан
Недялков Стефанов;
сума в общ размер 32 034,45 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, направени по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG44RZBB91551065679013, открита в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, на 17.01.2008 г. с
титуляр Стефан Недялков Стефанов;
сума в общ размер 3719,23 лв., представляваща върната главница по предоставен заем със
законни лихви за забава от 8.06.2017 г., изплатена по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG27UBBS80021061242240, открита в „Обединена
българска банка“ – АД, на 23.08.2017 г. с титуляр
Стефан Недялков Стефанов;
сума в общ размер 25,81 британски лири с
левова равностойност 58,10 лв., представляваща
изплатени лихви по депозит в „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД, открит на 4.03.2009 г. и закрит на 16.12.2011 г. с титуляр Стефан Недялков
Стефанов;
сума в общ размер 734,77 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, отпуснат от
„Кредибул“ – ЕАД, с договор № 2092-00409976
от 13.01.2012 г., с титуляр Стефан Недялков
Стефанов;
сума в общ размер 9314,10 евро с левова равностойност 18 216,80 лв., представляваща депозирани парични средства по сметка в евро № 2553
към договор за търговия с валута, благородни метали, и ДЗР № 01-F-11479-1/02.09.2013 г., сключен
с инвестиционен посредник „Делтасток“ – АД,
и титуляр Стефан Недялков Стефанов;
сума в размер 478 лв., представляваща вноска
на каса по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG75FINV915010BGN036UN, открита в „Първа
и н вес т и ц ион на ба н к а“ – А Д, с т и т ул я р ЕТ
„Стифкор – Стефан Стефанов“, ЕИК 104044529;
сума в размер общо 2539,70 лв., представляваща вноски по картова сметка в левове по
издадена кредитна карта „Mastercard“ с IBAN
BG59R Z BB91554 0 656798 05, о т к ри т а в „Ра йфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр ЕТ
„Стифкор – Стефан Стефанов“, ЕИК 104044529.
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От Илиана Петрова Стефанова:
сума в общ размер 6922 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в
левове с IBAN BG58FINV915010BGN0VKZC с
кредитна карта, открита в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, на 29.06.2012 г. с титуляр Илиана
Петрова Стефанова.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 12.12.2019 г. от 10,30 ч. В
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица, които претендират самостоятелни права
върху имуществото – предмет на отнемане в
настоящото производство, могат да встъпят в
производството, като предявят съответния иск
пред ВТОС по настоящото дело.
6415
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 76, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява на всички
заинтересовани, че на 9.05.2019 г. в Окръжния
съд – Търговище, е образувано гр.д. № 155/2019 г.
по искова молба на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), представлявана от председателя є Пламен Димитров, ЕИК
129010997, адрес: София, пл. Света Неделя № 6,
срещу Стефан Георгиев Димитров с постоянен
адрес: Търговище, ул. Александър Стамболийски
№ 38, вх. А, ет. 6, ап. 17, и настоящ адрес: с. Лиляк,
община Търговище, ул. Славянска № 7, на основание чл. 153 и сл. от ЗПКОНПИ за отнемане в
полза на държавата на притежавано имущество на
обща стойност над 1 029 129,67 лв., както следва:
Дворно място – дворище с пл. № 558 в кв.78
по плана на с. Лиляк, община Търговище, с площ
2210 кв. м, за които са отредени УПИ IV-558 в
кв. 78 по плана на с. Лиляк, община Търговище,
с площ 1315 кв. м, заедно с построените в него
къща и стопански постройки и УПИ V-557, 558
в кв. 78 по плана на с. Лиляк, община Търговище, с площ 1920 кв. м, при граници: улица,
УПИ I-561, УПИ III-561 на Благородка Таскова,
УПИ VI-556 на Асен Стоев, УПИ ХIII-560, УПИ
ХII-560 на Стайко Стайков, ведно с едноетажна
пристройка с площ 72 кв. м, без подземен етаж,
към съществуваща стопанска постройка. Имотът е придобит по нотариален акт № 186, том
II, дело № 396 от 23.03.2010 г. на Службата по
вписвания – Търговище. Пазарната стойност към
настоящия момент е в размер 60 310 лв..
Товарен автомобил „ГАЗ“, модел 53, с рег. № Т
9446 ТТ, дата на първа регистрация 1.01.1981 г.,
№ на рама 36460, № на двигател 130820. Пазарната
стойност на автомобила към настоящия момент
е в размер 1500 лв.
Товарен автомобил „Мерцедес“, модел 601 Д
28, с рег. № Т 7922 ХТ, дата на първа регистрация 4.03.1980 г., № на рама 60131818127584, № на
двигател 61693410067773. Пазарната стойност на
автомобила към настоящия момент е в размер
600 лв.
Сумата в размер 1000 лв., представляваща
равностойността на 100 дружествени дяла от
капитала на „Вест 2012“ – ЕООД.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Стефан Георгиев
Димитров:
Сумата в размер 400 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на бракуване
на товарен автомобил „Мерцедес“, модел 809,
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с рег. № Т 1692 АТ, дата на първа регистрация
8.04.1981 г., № на рама 31605214752221, № на двигател 31494410390768.
Сумата в размер 5100 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на товарен автомобил „Ивеко“, модел 35.10,
с рег. № Т 0184 СТ, дата на първа регистрация
22.10.1990 г., № на рама ZCFC3570002932589, № на
двигател 814027R278.
Сумата в размер 37 630,03 лв., представляваща
получени суми от отдадено под наем недвижимо
имущество, след приспаднат данък.
Сумата в размер 50 000 лв., представляваща
предоставен паричен заем от Стефан Димитров
на Станчо Пламенов Станчев.
Сумата в размер 2815 лв., представляваща
предоставена сума в брой на Стефан Димитров
от трето лице – Мишо Мишев Борисов.
Сумата в размер 46 320 лв., представляваща
непреобразувани постъпили суми от трети лица
без основание по разплащателна сметка в левове
с IBAN: BG59 UNCR 7630 1078 0897 70, открита
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Стефан
Георгиев Димитров.
Сумата в размер 39 278,51 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса и постъпил превод от друга сметка на лицето по разплащателна
сметка в левове с IBAN: BG73 PIRB 9170 4602
9988 60 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Стефан Георгиев Димитров.
Сумата в размер 11 200 лв., представляваща
непреобразувани постъпили суми от трети лица
без основание по разплащателна сметка в левове
с IBAN: BG73 PIRB 9170 4602 9988 60 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Стефан Георгиев
Димитров.
Сумата в размер 45 000 лв., представляваща
постъпила сума от Румен Димитров – брат на
проверяваното лице, по разплащателна сметка
в левове с IBAN: BG73 PIRB 9170 4602 9988 60 в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Стефан
Георгиев Димитров.
Сумата в размер 9400 лв., представляваща
преведени суми на трети лица с основание заем от
разплащателна сметка в левове с IBAN: BG73 PIRB
9170 4602 9988 60 в „УниКредит Булбанк“ – АД,
с титуляр Стефан Георгиев Димитров.
Сумата в размер 42 000 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса по спестовна
сметка в левове с IBAN: BG65 PIRB 9170 4603
3674 10 в „Банка Пиреос“ – АД, с титуляр Стефан
Георгиев Димитров.
Сумата в размер 47,54 лв., представляваща
начислена лихва по спестовна сметка в левове с
IBAN: BG65 PIRB 9170 4603 3674 10 в „Банка Пиреос“ – АД, с титуляр Стефан Георгиев Димитров.
Сумата в размер 43 619,57 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по разплащателна
сметка в левове с IBAN: BG82 CECB 9790 10E3
7507 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с титуляр Стефан Георгиев Димитров.
Сумата в размер 43 080,15 лв., представляваща
погасителни вноски на каса и постъпили преводи
от сметки на лицето за погасителни вноски по
разплащателна сметка в левове към кредитна
карта с IBAN: BG74 FINV 9150 10BG N0JU 7K в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Стефан Георгиев Димитров.
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Сумата в размер 2575 лв., представляваща
погасителни вноски от трети лица по разплащателна сметка в левове към кредитна карта с
IBAN: BG74 FINV 9150 10BG N0JU 7K в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Стефан
Георгиев Димитров.
Сумата в размер 2300 лв., представляваща
постъпил превод от Румен Димитров – брат на
проверяваното лице, за погасяване на задължения
по разплащателна сметка в левове към кредитна
карта с IBAN: BG74 FINV 9150 10BG N0JU 7K в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Стефан Георгиев Димитров.
Сумата в размер 400 лв., представляваща непреобразуван превод от друга сметка на лицето,
постъпил по разплащателна сметка в левове към
кредитна карта с IBAN: BG74 FINV 9150 10BG
N0JU 7K в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Стефан Георгиев Димитров.
Сумата в размер 74 371,19 лв., представляваща погасителни вноски и постъпили преводи
от сметки на лицето за погасителни вноски по
разплащателна сметка в левове към кредитна
карта с IBAN: BG61 FINV 9150 10BG N0MM MS
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Стефан Георгиев Димитров.
Сумата в размер 1088,18 лв., представляваща
непреобразувани постъпили суми от трети лица
по разплащателна сметка в левове към кредитна
карта с IBAN: BG61 FINV 9150 10BG N0MM MS
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Стефан Георгиев Димитров.
Сумата в размер 9061,82 лв., представляваща
погасителни вноски от трети лица по разплащателна сметка в левове към кредитна карта с
IBAN: BG61 FINV 9150 10BG N0MM MS в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Стефан
Георгиев Димитров.
Сумата в размер 3109,48 лв., представляваща
погасителна вноска от Румен Димитров – брат на
проверяваното лице, по разплащателна сметка в
левове към кредитна карта с IBAN: BG61 FINV
9150 10BG N0MM MS в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Стефан Георгиев Димитров.
Сумата в размер 8532,64 лв., представляваща погасителни вноски и постъпили преводи
от сметки на лицето за погасителни вноски по
разплащателна сметка в левове към кредитна
карта с IBAN: BG34 FINV 9150 10BG N0SW XZ
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Стефан Георгиев Димитров.
Сумата в размер 1100 лв., представляваща
погасителни вноски от трети лица по разплащателна сметка в левове към кредитна карта с
IBAN: BG34 FINV 9150 10BG N0SW XZ в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Стефан
Георгиев Димитров.
Сумата в размер 2300 лв., представляваща
постъпила сума от Румен Димитров – брат на
проверяваното лице, за погасяване на задължения
по разплащателна сметка в левове към кредитна
карта с IBAN: BG34 FINV 9150 10BG N0SW XZ
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Стефан Георгиев Димитров.
Сумата в размер 1096 лв., представляваща
преведени суми по сметка на „Дайнърс клуб
България“ – АД, от разплащателна сметка в

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

левове с IBAN: BG39 FINV 9150 1000 0213 12 в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Стефан Георгиев Димитров.
Сумата в размер 3908,79 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса и постъпили суми
от сметки на лицето по разплащателна сметка
в левове с IBAN: BG39 FINV 9150 1000 0213 12 в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Стефан Георгиев Димитров.
Сумата в размер 379 533,90 лв., представляваща
непреобразувани постъпили суми от трети лица
без основание по разплащателна сметка в левове
с IBAN: BG39 FINV 9150 1000 0213 12 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Стефан
Георгиев Димитров.
Сумата в размер 11 820 лв., представляваща
непреобразуван върнат заем на проверяваното
лице по разплащателна сметка в левове с IBAN:
BG39 FINV 9150 1000 0213 12 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Стефан Георгиев
Димитров.
Сумата в размер 58 500 лв., представляваща
преведени суми на трети лица с основание заем/
върнат заем от разплащателна сметка в левове
с IBAN: BG39 FINV 9150 1000 0213 12 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Стефан
Георгиев Димитров.
Сумата в размер 5231,85 лв. лв., представляваща нареден превод по сметка на трето лице с
основание връщане на заем от свободен депозит
в евро с IBAN: BG36 FINV 9150 2016 5534 30 в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Стефан Георгиев Димитров.
Сумата в размер 24 900,02 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица без основание по
сметка с IBAN: BG68 FINV 9150 1015 4596 98 в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Стефан Георгиев Димитров – частен земеделски
производител.
В срок до приключване на съдебното дирене
в първата инстанция заинтересованите лица
могат да предявят претенции върху така описаното имущество. Първото съдебно заседание е
насрочено на 4.12.2019 г. от 9,30 ч.
6309
Бургаският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 2 от ТЗ призовава кредиторите на „ЕТИ81“ – ЕООД, в несъстоятелност, ЕИК 147111485,
със седалище и адрес на управление – Бургас
8000, ж.к. Славейков, бл. 77, вх. 2, ет. 7 (длъжник
в производството по дело по несъстоятелност
№ 327/2018 г. по описа на съда), да се явят на
19.08.2019 г. в 10 ч. за участие в открито съдебно
заседание по частно търговско дело № 382/2019 г.
по описа на Окръжния съд – Бургас, за разглеждане на искането на „Протеин – 98“ – АД, с ЕИК
127051073, за отмяна на решенията, приети на събрание на кредиторите, проведено на 11.07.2019 г.
по дело по несъстоятелност № 327/2018 г.
6429
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 вписва по ф.д. № 31/2019 г. в регистъра
на политическите партии при Софийския градски съд политическа партия с наименование
„МИР“, със седалище и адрес на управление:
София, район „Красно село“, ж.к. Белите брези, ул. Дойран № 9, вх. А, ет. 1, ап. 2. Уставът
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на партията е приет на учредително събрание,
проведено на 4.06.2019 г., и представлява неразделна част от настоящото решение. Национален
съвет на политическа партия „МИР“ с персонален състав, както следва: Анелия Руменова
Парапунова, Александър Маринов Пеновски,
Асен Димитров Станоев, Владислав Василев
Милев, Веселин Лъчезаров Грозданов, Гергана
Петрова Попова, Георги Росенов Кардашев, Георги Христов Костов, Георги Петров Славчев,
Димитър Илиев Илиев, Емил Емилов Димитров,
Емилия Цветанова Славова, Ирена Момчилова
Парунева, Камен Боянов Кръстев, Кирил Кирилов Петрунов, Марио Иванов Биков, Марио
Николов Христов, Николай Василев Милушев,
Пламен Богомилов Стоянов, Розалия Василева
Николова, Румен Стефанов Минев, Светослав
Николаев Стефанов, Симеон Ананиев Ананиев,
Симеон Славчев Славчев – председател, Симона
Валериева Славейкова. Председател на политическа партия „МИР“ е Симеон Славчев Славчев.
Национален изпълнителен съвет с персонален
състав, както следва: председател – Симеон
Славчев Славчев, заместник-председател – Владислав Василев Милев, и членове: Георги Петров
Славчев, Георги Христов Костов, Емил Емилов
Димитров, Ирена Момчилова Парунева и Светослав Николаев Стефанов. Национална контролна
комисия като контролен орган с персонален
състав, както следва: Диана Петкова Николова,
Димитър Иванов Кръчмаров и Едуард Радославов
Радев. Партията се представлява от председателя
Симеон Славчев Славчев.
6414

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
28. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация Родители“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на членовете
на сдружението на 29.09.2019 г. в 17 ч. в София,
ж.к. Яворов, бл. 73, вх. 2, ап. 4, при следния
дневен ред: 1. отчет за 2018 г.; 2. приемане на
бюджет за 2019 г.; 3. промени в устава. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали на събранието са
на разположение на членовете на сдружението
в неговия офис.
6413
3. – Управителният съвет на сдружение „Институт за развитие на обучението и мобилността“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 18 от устава на сдружението свиква общо
събрание на сдружението на 30.09.2019 г. в 10 ч.
в София, бул. Никола Й. Вапцаров № 15, бл. 18,
вх. В, ет. 5, ап. 41, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишен финансов отчет за 2018 г.;
2. приемане на промени в устава на сдружението; 3. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 6 от устава общото
събрание ще се проведе с един час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на
сдружението. Писмените материали, свързани с
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дневния ред, са на разположение на членовете
на общото събрание в офиса на сдружението по
седалището и адреса на управление.
6412
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „СК Фортуна“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 7.10.2019 г. в 10 ч. в София,
ж.к. Хаджи Димитър, бл. 28, вх. В, ет. 6, ап. 52,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за промяна на наименованието на сдружението;
2. вземане на решение за промяна на целите,
средствата за постигане на целите, предмета на
дейност и предмета на допълнителна стопанска
дейност на сдружението; 3. приемане на нов устав
на сдружението; 4. освобождаване от длъжност
и от отговорност членовете на управителния
съвет и председателя на управителния съвет на
сдружението поради изтичане на мандата им; 5.
избор на нов управителен съвет и на нов председател на управителния съвет на сдружението
за нов мандат; 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, колкото и членове да
се явят.
6308
5. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
с нес т опа нск а це л „ К л у б на г ъ л ъбовъд и т е
н а с п о р т н и г ъ л ъ б и – По л е т – 1 9 8 6 – В а р 
на“ – Варна , на основа н ие ч л. 26 о т ЗЮЛ Н Ц
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
21.09.2 019 г. в 10 ч. на а д рес: Варна, ул. Паско Желев № 13, п ри с лед н и я д невен ред: 1.
п риема не на нови и освобож да ва не на с тари
членове; 2. изсл у шване и приемане на док лада
и о т че та за дей нос т та на УС за изм и на л и я
период о т п р ед ход но т о о бщо с ъ бра н ие; 3.
одобря ва не на г од и ш н и я сче т оводен о т че т; 4.
освобож да ва не о т о т г оворнос т ч ленове т е на
УС за дей нос т та и м п рез изм и на л и я период
о т п ред ход но т о общо с ъбра н ие; 5. п ром я на
на с еда л и ще т о и а д реса на у п ра в лен ие на
сд ру жен ие т о; 6. изменен ие и доп ъ л нен ие на
ус та ва на сд ру жен ие т о; 7. п ромен и в с ъ с та ва
на УС на сд ру жен ие т о; 8. п ром я на на с ъ с та ва на ч ленове т е на у п ра ви т ел н и я с ъве т;
9. п риема не на основн и нас ок и и п рог ра м и
за ра зви т ие на сд ру жен ие т о; 10. п риема не
н а бюд ж е т з а д ей но с т т а н а сд ру ж ен ие т о.
При л и пса на к вору м на основа н ие ч л. 27
о т ЗЮЛ Н Ц общо т о с ъбра н ие ще с е п роведе
с ъщ и я ден в 11 ч., на с ъщо т о м яс т о и п ри
с ъщ и я д невен ред неза виси мо о т п редс та ве н и я на зас еда н ие т о брой ч ленове.
6307
3. – Управителният съвет на Спортен клуб
по кану-каяк „Тракия“ – Пловдив, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и свое решение свиква редовно
отчетно общо събрание на клуба на 25.09.2019 г.
в 18 ч. в заседателната зала на второ ниво на
финалния комплекс на Гребен канал – Пловдив,
при следния дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет; 2. промяна в устава на СК по канукаяк „Тракия“; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе в 19 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
6283
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3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб Арена спорт“,
Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 30.09.2019 г. в
17 ч. в Пловдив, ул. Индустриална № 2, Спортна зала „Олимпиада“, при следния дневен ред:
1. приемане на нов устав на сдружението; 2.
промяна на адреса на сдружението; 3. избор
на нов управителен съвет на сдружението; 4.
приемане и освобождаване на членове на сдружението; 5. приемане на годишния финансов
отчет; 6. разни и предложени от членове на
сдружението въпроси. 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.
6340
3. – Управителният съвет на „Клуб Олимпиец – гр. Радомир“ – Радомир, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 27.09.2019 г. в 17,30 ч. в Радомир,
ул. Кирил и Методий № 23, МКИЦ „Европа“,
при следния дневен ред: 1. приемане на нов
член на сдружението; 2. изключване на член на
сдружението; 3. промяна на адреса на управление; 4. освобождаване на управителния съвет
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на сдружението; 5. избиране на нов управителен
съвет и председател на управителния съвет на
сдружението; 6. приемане на нов устав на сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред, същия
ден в 18,30 ч.
6403
1. – Управителният съвет на Аматьорски
футболен клуб „Хасково“ – Хасково, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
25.09.2019 г. в 18 ч. в Хасково, пл. Общински № 1
(2-ри етаж на кафето в Община Хасково), при
следния дневен ред: 1. отчет на АФК „Хасково“
за дейността за изминалата спортносъстезателна
2018/2019 г.; 2. приемане на нови членове на УС
по тяхно волеизявление (молба); 3. освобождаване от членство нередовни членове; 4. избор
на нов УС; 5. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден един час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
6319

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